Seventh International Conference and Exhibition on
Water Resources and Renewable Energy Development in Asia
organized by

will take place at the Ariyana Convention Centre and Furama
Resort, Danang, Vietnam 13-15 March 2018
Chúng tôi đang trong giai đoạn khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện Hội nghị Quốc
tế lần thứ VII và triễn lãm ASIA 2018 tại Đà Nẵng: Phát triển Tài nguyên Nước và
Năng lượng Sạch ở Châu Á. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 13 đến 15
tháng 3 năm sau (2018) và sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho những công ty
đang hoạt động ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Sự kiện này sẽ cung cấp nền tảng kinh doanh quốc tế độc đái, với khoảng 750
đại biểu đại diện từ 50 quốc gia. Một cuộc triễn lãm chuyên môn được tố chức
song song với hội nghị, nơi tất cả các công ty đang hoạt động trong ngành thuỷ
lợi đều có cơ hội giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của họ, đưa chuyên môn đến
sự quan tâm của những nhà đưa ra quyết định then chốt, cũng như tăng cường
các kết nối hiện có và tạo ra những mối quan hệ mới.

Chúng tôi rất vui mừng khi được biết rằng sự kiện này sẽ nhận được sự hỗ
trợ hoàn toàn từ Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Hội Đập Lớn Việt Nam, Bộ
Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương Việt Nam, Cơ quan Năng
lượng Quốc tế, PowerChina, PECC1, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác.

Xin hãy vui lòng cho chúng tôi biết nếu công ty của Quí ông/bà muốn đặt trước
một gian hàng triển lãm hoặc trở thành nhà tài trợ cho chúng tôi. Ngôn ngữ làm việc
của sự kiện này sẽ là tiếng Anh.
Quí ông/bà có thể tìm thêm thông tin cho sự kiện này trên trang web của chúng tôi:
http://www.hydropower-dams.com/asia-2018-conference.php?c_id=303
Đây là danh sách hiện tại của các nhà triển lãm:
http://www.hydropower-dams.com/pdfs/AsiaExhibitorList.pdf

Và đây là tổng quan về sự kiện trước vào năm 2016 tại Lào:
http://www.hydropower-dams.com/Asia-2016-Overview-and-Gallery.php?c_id=346
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng email: Sales@hydropower-dams.com
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