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THƯ MỜI THAM QUAN  

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO VIETWATER 2017 
-------------------------- 

 
Kính gửi:  Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp, Tổ chức 

                

Trước hết, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) xin gửi đến Quý Doanh nghiệp và Tổ chức lời 
chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành nước Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các 
thành viên trong Hội được cập nhật thông tin trong ngành, Hội Cấp thoát nước Việt Nam xin trân trọng 
thông báo:  

Triển lãm Quốc tế Hàng đầu về ngành Cấp Thoát nước, Công nghệ Lọc nước và Xử lý Nước thải 
tại Việt Nam – VIETWATER lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Hội 
Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh.  

Triển lãm quy tụ hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia trưng bày hàng loạt các sản 
phẩm, thiết bị và vật liệu mới nhất hiện nay. Một số khu gian hàng quốc tế như:  Anh, Đức, Úc, Nhật Bản, 
Pháp, Bỉ, Phần Lan, Hungary, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Khu gian hàng 
Châu Âu,…và rất nhiều thương hiệu lớn trong ngành cũng sẽ mang đến những giải pháp và công nghệ 
tiên tiến góp phần giải quyết những thách thức mà ngành nước Việt Nam đang gặp phải. 

Trong khuôn khổ triển lãm Vietwater 2017 sẽ diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề. Trong dịp này, Hội 
cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Công ty UBM tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Nâng cao 
chất lượng Dịch vụ cấp thoát nước & Vệ sinh hiệu quả, bền vững thông qua đổi mới công nghệ và 
tối ưu hóa Quản lý Doanh nghiệp”. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Hội viên được giao lưu học hỏi 
những kinh nghiệm quý báu, cũng như tiếp cận với kỹ thuật khoa học công nghệ mới từ bạn bè Quốc tế. 

Hội cấp thoát nước xin trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp và Tổ chức tham quan triển lãm 
Vietwater 2017 và đăng ký danh sách tham quan theo đoàn để nhận được hỗ trợ đặc biệt từ Ban tổ chức 
Triển lãm:  

- Được ưu tiên đăng ký nhanh tại Quầy đăng ký tham quan triển lãm 
- Miễn phí  tham dự  Hội thảo quốc tế và Hội thảo Kỹ thuật chuyên đề tại Vietwater 2017 
- Được hỗ trợ ăn trưa theo đoàn cho khách tham quan theo đoàn từ 8 người trở lên 
Vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số: 04 62823770/ 0988697857 gặp Ms. Dung để biết thêm 

thông tin chi tiết về triển lãm. 
Rất mong sự hợp tác của các đơn vị. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận:    

- Như trên 
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