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Từ ngày 06 - 08/06/2019
Giờ mở cửa:                 09:00 - 17:00 (hàng ngày)
Ngày 06 - 07/06:          dành cho khách thương mại
Ngày 08/06:                 dành cho khách thương mại và công chúng

Địa điểm Triển lãm:
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG

Các chuyên đề chính:

VIETNAM BROADCAST 2O19
Là sự kiện quốc tế hàng đầu Việt Nam 
về lĩnh vực phát thanh truyền hình, 
Vietnam Broadcast 2019 sẽ tập trung 
vào các xu hướng công nghệ tiên tiến 
mới hàng đầu từ các nước, mang đến 
cơ hội tham quan và trải nghiệm 
những thiết bị và công nghệ đỉnh cao 
trong ngành công nghiệp truyền thông 
và truyền thông kỹ thuật số. Triển lãm sẽ 
trưng bày đa dạng các lĩnh vực như 
Công nghệ phát thanh truyền hình, 
HDTV, truyền thông đa phương tiện, 
cáp, các ứng dụng quản lí TV và video 
đa nội dung.

VIETNAM ELECTRONICS 2O19
Vietnam Electronics 2019 - Sự kiện về 
điện tử hot nhất, quy tụ những đơn vị 
và chuyên gia hàng đầu trên thế giới 
cũng như tại Việt Nam - là cầu nối để 
các doanh nghiệp giới thiệu các sản 
phẩm công nghệ mới, trao đổi về 
thông tin, xu hướng và giải pháp 
trong lĩnh vực liên quan tới điện tử như 
phụ kiện kết nối, phụ kiện điện thoại 
di động.

TELEFILM VIETNAM 2019
Triển lãm quốc tế Phim và Truyền Hình 
Việt Nam - Telefilm là triển lãm thường 
niên được tổ chức vào tháng 6 hàng 
năm với định hướng hội nhập, cùng 
phát triển cho các tổ chức, công ty 
hoạt động trong lĩnh vực phim và 
Truyền hình như: Sản xuất, phân phối, 
trao đổi nội dung , nội dung các kênh 
đặc sắc, các kênh chuyên biệt, Format 
chương trình, bản quyền, dịch vụ tiền 
kỳ, hậu kỳ, phân phối thiết bị và công 
nghệ truyền hình.

Đơn vị Tổ chức:

HỘI TIN HỌC
VIỆT NAM (VAIP)

HIỆP HỘI INTERNET
VIỆT NAM (VIA)

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
& DOANH NGHIỆP KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ (NATEC)

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

VIỆT NAM (VCIC)

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX

Chủ trì:

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ KHOA HỌC
& CÔNG NGHỆ

BỘ THÔNG TIN
& TRUYỀN THÔNG

Đối tác Truyền thông:

6 - 8/6/2O19

Better Technology, Better Life



Lĩnh vực Trưng bày:

Diện tích trưng bày:
trên 8.800m2

   
*  Trí tuệ nhân tạo (AI)   
*  Thực tế tăng cường (AR)/Thực tế ảo(VR)     
*  Cơ sở dữ liệu lớn   
*  Blockchain  
*  Điện toán đám mây   
*  An ninh mạng   
*  Phân tích dữ liệu  
*  Ứng dụng công nghệ trong giáo dục (EduTech)     
*  Công nghệ tài chính (Fintech)       
*  Internet kết nối vạn vật (IoT) 
*  Nhà thông minh      
*  5G/4G/LTE        
*  Băng thông rộng (Broadband)       
*  Thiết bị kết nối       
*  Xe kết nối công nghệ     
*  Mạng phân phối nội dung (CDN)     
*  Công nghệ nhúng      
*  FTTX/ Photonics      
*  Điện toán sương mù    
*  Dây cáp điện
*  Tủ đựng dụng cụ/ Tủ rack

*   Công nghệ phát       
*   Truyền hình vệ tinh       
*   Truyền hình kỹ thuật số       
*   HDTV     
*   Truyền thông đa phương tiện tương tác     
*   Cáp       
*   Công nghệ mã hoá        
*   Quản lý video dựa trên điện toán đám mây    
*   Tương tác đa nền tảng (TV/Web/Điện thoại di động)       
*   Quản lí TV/Video đa nội dung

   
*   Quản lý và lưu trữ tài nguyên truyền thông kỹ thuật số       
*   Phần mềm và giải pháp cho doanh nghiệp      
*   Phần mềm và giải pháp quy trình làm việc 
*   Cơ sở hạ tầng và bảo mật mạng CNTT     
*   Cơ sở hạ tầng IP & Định dạng tệp      
*   Quản lý và xử lý dữ liệu    
*   Giải pháp công nghệ thanh toán trực tuyến
*   Máy quét mã vạch    
*   Giải pháp đám mây toàn diện     
*   Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CMS)      
*   Giải pháp phần mềm      
*   Cung cấp Nội dung số
*   Ứng dụng VioT      
*   Hệ thông liên lạc nội bộ thông minh     
*   Dịch vụ Tổng đài     
*   Dịch vụ SMS     
*   Hệ thống an ninh, kiểm soát      
*   Chăm sóc khách hàng

    
*   Cáp FTTH và sợi quang     
*   Sợi cáp quang     
*   Hộp tách sợi quang      
*   Bộ tách sợi quang PLC     
*   Hộp truyền cáp   
*   Kết nối vệ tinh     
*   3G/4G/5G     
*   Thiết bị truyền thông không dây    
*   Mạng thu phát quang     
*   Phụ kiện quang học và Bộ thu phát quang
      

*  Phụ kiện kết nối: đầu kết nối, dây kết nối, dây nhảy, đầu 
   và dây kết nối, bộ chi sóng, bộ suy hao, bộ chóng sẻ …
*  Loa bluetooth, loa wifi thông minh, tai nghe lọc tiếng ồn …
*  Phụ kiện điện thoại di động: sạc không dây, dụng cụ sạc, 
   USB …
*  Ổ cắm điện công nghiệp

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT)

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

ĐIỆN TỬ

*   *   

For more informations,
details, please contact us at:

Hà Nội: P. 405, tầng 4, số 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
Tel: +84 24 3516 2063 * Fax: +84 24 3516 2065

TP Hồ Chí Minh: P. G3, Tòa nhà FOSCO, Số 6 Phùng Khắc Khoan,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3823 9052 * Fax: +84 28 3823 9053

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX

Email: adpex@adpex.vn / ictcomm@ictcomm.vn * Website: www.adpex.vn / www.ictcomm.vn * Facebook: @ictcomm.vn




