ACLE 2019 – Triển lãm về Công nghệ, Nguyên phụ liệu Ngành Da và
Thời Trang Hàng đầu Thế giới
Từ ngày 03 – 05/09/2019
Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tân Thượng Hải, Trung Quốc (SNIEC)
http://www.aclechina.com

THƢ MỜI
Trân trọng kính mời: Ban lãnh đạo doanh nghiệp
Tham dự: TRIỂN LÃM VỀ CÔNG NGHỆ, NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DA
VÀ THỜI TRANG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI – ACLE 2019
ACLE 2019 là Triển lãm Thƣơng mại hàng đầu về thời trang, phụ kiện thời trang, công nghệ và
nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm thời trang bằng da. ACLE 2019 là điểm đến cho các đơn vị sản xuất đồ da,
túi xách, giày dép từ trung tới cao cấp trên toàn thế giới. Triển lãm sẽ thu hút hơn 1,200 gian hàng trưng bày
và hơn 23,000 khách thăm quan hàng năm từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội cho các Doanh
nghiệp Việt Nam tìm thấy các nguyên phụ liệu và sản phẩm vô cùng phong phú, phục vụ mọi nhu cầu về sản
xuất và thiết kế của thị trường.
Triển lãm cũng là nơi các đơn vị sản xuất, thiết kế, thương mại, tổ chức nghiên cứu về thời trang, giày
dép, túi xách, nội thất, phụ kiện… từ các quốc gia trên toàn thế giới và đặc biệt là tại khu vực châu Á có thể
kết nối với các đơn vị cung cấp và tìm thấy những giải pháp cho doanh nghiệp của mình.
Với hy vọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với công nghệ tiên tiến, nguồn nguyên phụ liệu
phong phú và kết nối kinh doanh với thị trường thời trang quốc tế, Ban tổ chức trân trọng kính mời Ban lãnh
đạo doanh nghiệp sắp xếp tham dự Triển lãm ACLE 2019 và đăng ký Chƣơng trình hỗ trợ chi phí tham dự
triển lãm dành cho các Khách hàng tiềm năng
CHƢƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Chúng tôi rất hân hạnh là Đơn vị đại diện của BTC Triển lãm ACLE 2019 tại Việt Nam và mang tới
Quý Doanh nghiệp Chƣơng trình Tài trợ dành cho khách hàng tiềm năng:
1/ Chƣơng trình Tài trợ đặc biệt (670$):
• 01 vé máy bay khứ hồi Hà Nội (TP HCM) – Thượng Hải
• 2 đêm tại khách sạn 4****
• Các chính sách VIP tham dự triển lãm ACLE 2019
• Hỗ trợ kết nối và gặp gỡ giao thương với các đối tác tiềm năng
2/ Chƣơng trình Tài trợ khách hàng tiềm năng (300$):
• Hoặc hỗ trợ tiền mặt 300$
• Các chính sách VIP tham dự triển lãm ACLE 2019
• Hỗ trợ kết nối và gặp gỡ giao thương với các đối tác tiềm năng

ĐẠI BIỂU NHẬN GÓI TÀI TRỢ CẦN ĐẢM BẢO:
• Tới tham quan Triển lãm ACLE 2019 trong vòng ít nhất 2 ngày
• Đăng ký qua ITEC - Đại diện duy nhất của Ban tổ chức tại Việt Nam
• Tham dự sự kiện “Business Matching Sessions” do ban tổ chức sắp xếp
• Gặp mặt ít nhất 3 đơn vị trưng bày (được chỉ định bởi ban tổ chức)
• Tham gia buổi phỏng vấn của Ban tổ chức vào ngày cuối tham dự Triển lãm
Vì số lượng các công ty được tài trợ có hạn và phải qua sự xét duyệt của Ban tổ chức, do đó Quý
Doanh nghiệp vui lòng phản hồi và gửi bản đăng ký cho Ban tổ chức trƣớc ngày 28/06/2019.
Chương trình chi tiết và Bản đăng ký được đính kèm với thư mời này.
Thông tin thêm về Triển lãm ACLE 2019 vui lòng truy cập: https://www.aclechina.com/en-us/
Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía Quý Doanh nghiệp!
Trân trọng!

Thay mặt BTC, Đại diện Công ty ITEC

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Đại diện Ban Tổ Chức Triển lãm tại Việt Nam
Công ty CP Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc tế (ITEC)
Địa chỉ: Số 6 ngõ 107 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 243.556 2292 | Fax: +84 243.556 2293
Ms.Lan Hương (Lily) | Tel: 0914 936 954 | Email: huong.le@itec.com.vn
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TRIỂN LÃM VỀ CÔNG NGHỆ, NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DA
VÀ THỜI TRANG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI – ACLE 2019
Từ ngày 02/09 – 06/09/2019 tại TP Thượng Hải, Trung Quốc
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

THỜI GIAN
Hà Nội (TP HCM) - Thƣợng Hải

Sáng 02/09 Đoàn có mặt tại Sân bay Quốc tế Nội Bài/Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đi Thƣợng Hải


Đáp chuyến bay của hãng hàng không VietnamAirlines đi Thượng Hải
Hà Nội – Thƣợng Hải: chuyến bay VN530, 10:15 – 14:25

Ngày 02/09
Thứ Hai

HCM – Thƣợng Hải: chuyến bay VN522, 07:40 – 12:40


Đoàn đến Thượng Hải và làm thủ tục nhập cảnh. Đoàn tham quan một số địa danh nổi tiếng của
thành phố Thượng Hải như khu Phố Đông - thăm tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu
(không lên tháp), bến Thượng Hải, Miếu Thành Hoàng…



18h30 Ăn tối và giao lưu các doanh nghiệp tham dự Triển lãm ACLE 2019



Nghỉ đêm ở khách sạn 4 (****) tại Thượng Hải

Thƣợng Hải : Tham dự khai mạc Triển lãm ACLE 2019
07h00 Ăn sáng tại khách sạn
08h00 Đoàn khởi hành đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tân Thượng Hải (SNIEC)
09h00 Ban tổ chức ACLE 2019 chào đón đoàn Việt Nam, sau đó Đoàn ham dự Khai mạc Triển lãm
ACLE 2019 và VIP Tour giới thiệu về Triển lãm. Các đơn vị làm việc với các đối tác trong triển lãm về
Ngày 03/09
Thứ Ba

các lĩnh vực:
 Các loại Da
 Máy móc và công nghệ
 Nguyên liệu, Phụ kiện giày dép, túi
 Hóa chất trong ngành giày dép, túi xách,
xách, nội thất và thời trang
nội thất và thời trang
Các đơn vị có thể tham dự các Hội thảo, Diễn đàn được tổ chức xuyên suốt thời gian triển lãm
* Đoàn tự túc ăn trưa trong thời gian tham dự triển lãm
18h00 Ăn tối và du thuyền trên sông Hoàng Phố
Nghỉ đêm ở khách sạn 4 (****) tại Thượng Hải
Thƣợng Hải : Tham dự Triển lãm ACLE 2019

Ngày 04/09
Thứ Tƣ

07h00 Ăn sáng tại khách sạn
08h00 Xe đưa đoàn đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tân Thượng Hải (SNIEC) để tiếp tục tham quan
và làm việc với các đối tác tại Triển lãm

Tham dự các hoạt động giao thương giữa Doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác tại triển lãm
* Đoàn tự túc ăn trưa trong thời gian tham dự Triển lãm
18h00 Ăn tối và mua sắm tại Trung tâm Thương mại phố Nam Kinh
Nghỉ đêm ở khách sạn 4 (****) tại Thượng Hải
Thƣợng Hải – Tô Châu – Vô Tích
07h00 Ăn sáng tại khách sạn
08h00 Đoàn khởi hành đi Tô Châu: Thăm quan Sư Tử Lâm và xưởng sản xuất trưng bày Lụa Tô Châu
12h00 Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng
Ngày 05/09
Thứ Năm

Thăm quan Xưởng sản xuất Trà Long Tỉnh, Miếu Nhạc Phi…
Chiều khởi hành đi Vô Tích, thăm quan Tam Quốc Thành: Phim trường Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thái
Hồ. Tìm hiểu về trà đạo Trung Quốc và loại ấm Tử Sa đặc biệt của vùng Vô Tích.
18h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm ở khách sạn 4 (****) tại Vô Tích
Hàng Châu - Thƣợng Hải - Hà Nội (TP HCM)

Ngày 06/09
Thứ Sáu

07h00 Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn quay về Thượng Hải.
12h00 Ăn trưa sau đó ra sân bay Thượng Hải làm thủ tục bay về Việt Nam
Thƣợng Hải – Hà Nội: chuyến bay VN531, 15:50 – 18:25
Thƣợng Hải – TP HCM: chuyến bay VN523, 15:10 – 18:25
Kết thúc chương trình và hẹn gặp lại!

Chi phí trọn gói cho đoàn tham dự: 21,868,000 VNĐ/Đại biểu (đã bao gồm VAT)
(Kinh phí trên áp dụng cho đoàn tối thiểu 15 đại biểu tham dự)
Kinh phí bao gồm:
 Vé máy bay khứ hồi và các loại thuế.
 Các thủ tục Visa đoàn và phí Visa Trung Quốc
 Bảo hiểm toàn cầu
 Phiên dịch Tiếng Việt theo đoàn
 Vé vào cửa Triển lãm ACLE 2019
 Xe đưa đón theo chương trình
 Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 04 sao
(02 người/phòng hoặc 03 người/phòng 3 nếu lẻ khách)
 Các bữa ăn theo chương trình
 Tham quan khảo sát như trong chương trình

Kinh phí không bao gồm:
 Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt là, mua sắm, đồ uống…
 Phát sinh tiền phòng đơn: 250 USD cho 04 đêm
 Hành lý qúa cước, các chi phí phát sinh ngoài chương trình
 Các bữa trưa tại triển lãm ngày 03,04/09/2019
 Tiền Tip cho hướng dẫn viên và lái xe tại nước ngoài.
 Phần phát sinh do phụ phí phí xăng dầu tăng của Hãng hàng
không vào thời điểm xuất vé máy bay (nếu có)

Ghi chú:
1. Vì ACLE 2019 là Triển lãm với quy mô rất lớn nên khách từ các nước trên Thế giới đến thăm quan rất đông, tất cả
các dịch vụ đều được đặt trước sớm và tăng giá rất nhiều. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho đoàn đại biểu được
tốt nhất, các đơn vị vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 28/06/2019 để tránh các chi phí phát sinh.
2. Nếu Quý đơn vị có nhu cầu tham dự và làm việc 03 ngày tại triển lãm (từ 03 – 05/09/2019) vui lòng thông báo sớm
để Ban tổ chức sắp xếp dịch vụ

