
 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018 

THƢ MỜI 

Trân trọng kính mời Ban lãnh đạo doanh nghiệp 

Tham dự: TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ VÀ 

DỊCH VỤ CHO NGÀNH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN – HOTELEX 2018 

Tại Thượng Hải, Trung Quốc 

 

 HOTELEX một trong những triển lãm lớn nhất, chất lƣợng cao nhất và có tầm ảnh 

hƣởng nhất châu Á trong ngành công nghiệp Nhà hàng – Khách sạn, được tổ chức tại Thƣợng 

Hải thành phố công nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc, với 26 năm liên tiếp mang đến những sản 

phẩm chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong khu vực. HOTELEX là diễn đàn doanh nghiệp 

năng động và chuyên nghiệp hàng đầu, hứa hẹn mang tới những giải pháp tổng thể, uy tín cho 

những đơn vị và chuyên gia hoạt động trong ngành Nhà hàng, Khách sạn. 

 HOTELEX 2018 được tổ chức trên diện tích 220.000 m
2
 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế 

mới Thƣợng Hải, với hơn 2.300 đơn vị trƣng bày đến từ Trung Quốc và Quốc tế. Sự kiện là điểm 

đến lý tưởng cho các Khách sạn, Nhà hàng; các Nhà phân phối, các đơn vị cung cấp Giải pháp, 

Trang thiết bị, Dịch vụ và nguyên liệu cho ngành Nhà hàng Khách sạn để có thể tìm thấy các giải 

pháp thích hợp cho lĩnh vực của mình. HOTELEX SHANGHAI thu hút gần 150,000 khách tham 

quan hàng năm. 

 HOTELEX 2018 sẽ diễn ra theo 2 Giai đoạn và là Giải pháp tổng thể bao gồm các lĩnh vực 

triển lãm liên quan: 

1/ Chƣơng trình I: Hotelex Shanghai 2018. Từ 26/03 - 29/03/2018, Thƣợng Hải - Trung Quốc 

Thiết bị bếp (Catering Equipment Supply) 

 Bánh & Kem (Bakery & Ice-cream) 

 Đồ dùng bàn ăn (Tableware)  

 Thực phẩm & Đồ uống (Food & Beverage) 

 Trà & Cà phê (Coffee & Tea) 

 Rƣợu & đồ uống có cồn (Wine & Spirits) 



 

2/ Chƣơng trình II: HotelPlus Shanghai 2018.Từ 26/04 - 29/04/2018, Thƣợng Hải  

 Xây dựng và Trang trí (Building & Decoration) 

 Sản phẩm luyện tập và Thƣ giãn (Fitness & Leisure)  

 Thiết kế nội thất (Interior Design) 

 Ánh sáng (Expo Lighting) 

 Thiết bị tiện nghi (Appliance Amenities) 

 Dệt may & Đồng phục (Textiles & Uniforms) 

 Phần mềm quản lý & An ninh (IT and Security) 

 

 Đến với HOTELEX 2018 Quý vị còn có cơ hội tận mắt chứng kiến những cuộc thi đấu 

Quốc gia về các lĩnh vực vô cùng đặc sắc diễn ra tại Triển lãm. 

 Với hy vọng hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế đầy tiềm năng, 

đa dạng và chất lượng về nguyên liệu, thiết bị và dịch vụ ngành khách sạn, Ban tổ chức Triển lãm 

trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp sắp xếp để tham dự sự kiện HOTELEX 2018. 

 Thông tin thêm về triển lãm HOTELEX 2018 Quý vị vui lòng truy cập: http://en.hotelex.cn/  

Chương trình tham quan chi tiết được đính kèm cùng với Thư mời này.  

 

Trân troṇg,                

Thay mặt BTC, Đaị diêṇ Công ty ITEC 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Đại diện Ban tổ chức HOTELEX tại Việt Nam: 

Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc tế (ITEC) 

Số 6, Ngõ 107, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà nội 

Tel: +8424 35562 292 |  Fax: +8424 3 5562 293 

Ms.Lan Hương (Lily) | Phone: +84 914936954 | E: huong.le@itec.com.vn | Skype: huonglpl 
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           CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ  

NGÀNH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN  HOTELEX SHANGHAI 2018 

 

Chương trình I: Từ Ngày 25/03 - 29/03/2018 tại Thượng Hải, Trung Quốc 

THỜI GIAN LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 

 

 

Ngày 25/03 

Chủ Nhật 

Hà Nội (TP HCM) - Thƣợng Hải  

 08h00 Đoàn có mặt tại Sảnh Quốc tế - Sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đi 

Thượng Hải 

 14h15 Đoàn tới Thượng Hải làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc. Xe đón đoàn tại sân 

bay, tham quan một số địa danh nổi tiếng của thành phố Thượng Hải: khu Phố Đông - 

thăm Tháp Truyền hình Đông Phương Minh Châu (tầng 2), Bến Thượng Hải 

 18h00 Ăn tối và giao lưu các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hotelex Shanghai 2018 

 Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Downtown Thƣợng Hải hoặc tương đương (4****) 

 

 

 

 

Ngày 26/03 

Thứ Hai 

Thƣợng Hải  -  Tham quan làm việc tại HOTELEX SHANGHAI 2018 

 07h00 Ăn sáng tại khách sạn 

 09h00 Đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế mới Thƣợng Hải, Ban tổ chức Triển lãm 

HOTELEX Shanghai 2018 sẽ có buổi đón tiếp đoàn đại biểu, sau đó đoàn làm việc tại 

triển lãm với các đối tác về các lĩnh vực: 

- Thiết bị bếp                                                       -  Bánh và kem 

- Bộ đồ dùng bàn ăn                                          -  Nguyên liệu nấu ăn 

 Đoàn tự túc ăn trưa tại triển lãm 

  18h00 Ăn tối và du thuyền trên sông Hoàng Phố 

 Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Downtown Thƣợng Hải hoặc tương đương (4****) 

 

 

Ngày 27/03 

Thứ Ba 

Thƣợng Hải –  Tham quan làm việc tại HOTELEX SHANGHAI 2018 

 07h00 Ăn sáng tại khách sạn 

 09h00 Xe đưa đoàn đến Trung tâm Triển lãm để tiếp tục làm việc với đối tác tại Triển lãm 

HOTELEX Shanghai 2018 về các lĩnh vực: 

- Thực phẩm và đồ uống                               -  Rượu và đồ uống có cồn  

- Trà và cà phê                                                 

 18h30 Ăn tối và tham quan Thượng Hải về đêm 



 Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Downtown Thƣợng Hải hoặc tương đương (4****) 

 

 

 

Ngày 28/03 

Thứ Tƣ 

Thƣợng Hải - Tô Châu - Vô Tích  

 07h00 Ăn sáng tại khách sạn 

 08h00 Khởi hành đi Tô Châu: Thăm quan Sư Tử Lâm, thăm Lụa Tô Châu 

 12h00 Ăn trưa tại Vô Tích 

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. 

 18h30 Ăn tối 

 Nghỉ đêm tại Khách sạn Wuxi Jinjiang Garden Hotel  - Vô Tích hoặc tương đương 

(4****) 

 

Ngày 29/03 

Thứ Năm 

Vô Tích - Thƣợng Hải - Hà Nội (HCM) 

07h00 Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành về Thượng Hải 

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng 

13h00 Xe đưa đoàn ra sân bay Thượng Hải làm thủ tục bay về Việt Nam 

Kết thúc chương trình và Hẹn gặp lại! 

 

KINH PHÍ TRỌN GÓI CHO 01 ĐẠI BIỂU:  20,868,000 VNĐ/ đại biểu 

(Kinh phí trên áp dụng cho đoàn tối thiểu 16 đại biểu tham dự) 

 

Kinh phí bao gồm:  Kinh phí không bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi và các loại thuế 

 Các thủ tục Visa và phí Visa Trung Quốc 

 Bảo hiểm toàn cầu  

 Phiên dịch Tiếng Việt theo đoàn   

 Vé vào cửa Triển lãm Hotelex Shanghai 2018  

 Xe đưa đón theo chương trình trên  

 Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 04 sao (02 

người/phòng)  

 Các bữa ăn theo chương trình 

 Tham quan khảo sát như trong chương trình 

 Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt là, mua sắm, đồ 

uống… 

 Phát sinh tiền phòng đơn: 200 USD cho 04 đêm  

 Hành lý qúa cước, các chi phí phát sinh ngoài 

chương trình 

 Bữa trưa tại triển lãm ngày 26/03 và 27/03 

 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 

 

Ghi chú: Vì  HOTELEX SHANGHAI 2018 là triển lãm có quy mô lớn nên khách từ các 

nước trên Thế giới đến thăm quan rất đông. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho đoàn được 

tốt nhất, vui lòng đăng ký trước ngày 10/02/2018 để tránh các chi phí phát sinh. 

 

 

 

 

 

 



          

 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHO NGÀNH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN 
HOTELPLUS SHANGHAI 2018 (Giai đoạn 2) 

Chương trình II:  Từ Ngày 25/04 - 29/04/2018 tại Thượng Hải, Trung Quốc 

THỜI GIAN LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 

 

 

Ngày 25/04 

Thứ Tƣ 

Hà Nội (TP HCM) - Thƣợng Hải  

 08h00 Đoàn có mặt tại Sảnh Quốc tế - Sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đi 

Thượng Hải 

 14h25 Đoàn tới Thượng Hải làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc. Xe đón đoàn tại sân 

bay, tham quan một số địa danh nổi tiếng của thành phố Thượng Hải: khu Phố Đông - 

thăm Tháp Truyền hình Đông Phương Minh Châu (tầng 2), Bến Thượng Hải 

 18h00 Ăn tối và giao lưu các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hotelplus Shanghai 2018 

 Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Downtown Thƣợng Hải hoặc tương đương (4****) 

 

 

 

 

Ngày 26/04 

Thứ Năm 

Thƣợng Hải  -  Tham quan làm việc tại HOTELPLUS SHANGHAI 2018 

 07h00 Ăn sáng tại khách sạn 

 09h00 Đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế mới Thƣợng Hải, Ban tổ chức Triển lãm 

HOTELPLUS SHANGHAI 2018 sẽ có buổi đón tiếp đoàn đại biểu, sau đó đoàn làm việc 

tại triển lãm với các đối tác về các mảng triển lãm bao gồm 

- Xây dựng và trang trí                                            -  Thiết kế nội thất                                                    

- Thiết bị Luyện tập và Thư giãn                            -  Hệ thống chiếu sáng 

 Đoàn tự túc ăn trƣa tại triển lãm 

  18h00 Ăn tối và du thuyền trên sông Hoàng Phố 

 Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Downtown Thƣợng Hải hoặc tương đương (4****) 

 

 

 

Ngày 27/04 

Thứ Sáu 

Thƣợng Hải –  Tham quan làm việc tại HOTELPLUS SHANGHAI 2018 

 07h00 Ăn sáng tại khách sạn 

09h00 Xe đưa đoàn đến Trung tâm Triển lãm để tiếp tục làm việc với đối tác tại Triển lãm 

HOTELPLUS Shanghai 2018 

- Trang thiết bị tiện nghi                                                -  Dệt may & Đồng phục 

- Phần mềm quản lý & An ninh  

 18h30 Ăn tối và tham quan Thượng Hải về đêm 

 Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Downtown Thƣợng Hải hoặc tương đương (4****) 



 

 

 

Ngày 28/04 

Thứ Bảy 

Thƣợng Hải – Tô Châu - Vô Tích  

 07h00 Ăn sáng tại khách sạn 

 08h00 Khởi hành đi Tô Châu: Thăm quan Sư Tử Lâm, thăm Lụa Tô Châu 

 12h00 Ăn trưa tại Vô Tích 

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. 

 18h30 Ăn tối. Nghỉ đêm tại Khách sạn Wuxi Jinjiang Garden Hotel  - Vô Tích hoặc 

tương đương (4****) 

 

Ngày 29/04 

Chủ Nhật 

Vô Tích - Thƣợng Hải - Hà Nội (HCM) 

07h00 Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành về Thượng Hải 

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng 

13h00 Xe đưa đoàn ra sân bay Thượng Hải làm thủ tục bay về Việt Nam 

Kết thúc chương trình và Hẹn gặp lại! 

KINH PHÍ TRỌN GÓI CHO 01 ĐẠI BIỂU:  20,868,000 VND/ đại biểu 

(Kinh phí trên áp dụng cho đoàn tối thiểu 16 đại biểu tham dự) 

 

Kinh phí bao gồm:  Kinh phí không bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi và các loại thuế 

 Các thủ tục Visa và phí Visa Trung Quốc 

 Bảo hiểm toàn cầu  

 Phiên dịch Tiếng Việt theo đoàn   

 Vé vào cửa HotelPlus Shanghai 2018  

 Xe đưa đón theo chương trình trên  

 Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 04 sao (02 

người/phòng)  

 Các bữa ăn theo chương trình 

 Tham quan khảo sát như trong chương trình 

 Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt là, mua sắm, đồ 

uống… 

 Phát sinh tiền phòng đơn: 200 USD cho 04 đêm  

 Hành lý qúa cước, các chi phí phát sinh ngoài 

chương trình 

 Bữa trưa tại triển lãm ngày 26/04 và 27/04 

 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 

 

 

Đại diện Ban Tổ Chức Triển lãm tại Việt Nam 

Công ty Cổ Phần Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc Tế (ITEC) 

Số 6, Ngõ 107, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: +8424 3556 2292 | Fax: +8424 3556 2293 | Website: www.itec.com.vn  

 Ms.Lan Hương(Lily) | HP: 0914 936 954 | Email: huong.le@itec.com.vn 


