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VIETNAM PLAS – SALONE INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA DELLE 

MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA 2021 

 

 

 

Data: dal 13 al 16 ottobre 2021 

Luogo: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Boulevard, Distretto 7, Ho 

Chi Minh. Ho Chi Minh 

Stand previsti: ~ 600 stand 

Prodotti in esposizione: macchinari per stampaggio a iniezione della plastica; granulatore per plastiche; 

macchine per soffiaggio di bottiglie in PET; macchine per soffiaggio di film in PE; attrezzatura per effettuare 

prove di solidità del colore; macchinari e attrezzature per la produzione di gomma, di nastri trasportatori e di 

pneumatici; soffiaggio e pressatura della gomma. 

Vietnam Plas 2021 prevede circa 600 stand di imprese nazionali e internazionali per l’esposizione e la 

presentazione di macchinari, attrezzature, servizi e materie prime per le industrie della plastica e della gomma. 

La mostra ha cadenza annuale ed offre ottime opportunità per le imprese di incontrarsi, fare affari, espandere 

i mercati, migliorare la qualità della produzione e le attività di importazione ed esportazione, ma anche 

introdurre nuovi prodotti.  

Il Salone Internazionale delle Industrie delle Materie Plastiche e della Gomma è diviso in due aree principali: 

Industria della Plastica (VietnamPlas); Industria della gomma (VietnamRubber). È prevista la partecipazione di 

molte aziende nazionali e internazionali che esporranno e presenteranno i loro prodotti. La caratteristica 

peculiare della mostra sarà il focus sui macchinari moderni e con tecnologie avanzate. 
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Oltre alle aziende nazionali, alla mostra parteciperanno anche più di 200 società provenienti da 10 paesi tra 

cui Singapore, Corea, Giappone, Hong Kong, Tailandia, Taiwan, Malesia, Cina. Infine, alla fiera parteciperanno 

anche numerose associazioni tra cui Vietnam Rubber Association (VRA), Ho Chi Minh City Rubber and Plastic 

Association, Taiwan Industrial Machinery Association (TAMI), Taiwan Plastic Industry Association (TTPIA) e 

China International Trade Promotion Association (CCPIT). 

 

Triển lãm Quốc tế ngành Nhựa và Cao su 2021. 

Thời gian: 13/10 đến 16/10/2021 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Quy mô dự kiến: ~600 gian hàng. 

Ngành hàng trưng bày: Máy ép nhựa, ép phun nhựa, tạo hạt nhựa, máy thổi chai PET, máy thổi màng PE, 

thiết bị thử độ bền màu, thiết bị kiểm nghiệm...; Máy móc và thiết bị tạo cao su, sản xuất băng tải, sản xuất 

lốp, máy ép lưu hóa cao su, thổi cao su, ép tim cao su... 

 

Vietnam Plas 2021 có quy mô khoảng 600 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, trưng 

bày và giới thiệu các sản phẩm máy móc, thiết bị, dịch vụ, nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp nhựa và 

cao su. 

Triển lãm được tổ chức thường niên, là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh doanh, 

mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như giới thiệu các sản 

phẩm, dịch vụ mới trong ngành công nghiệp nhựa và cao su tại Việt Nam. 

Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp nhựa và Cao su được chia thành 2 lĩnh vực chính: Công nghiệp nhựa 

(VietnamPlas); Công nghiệp cao su (VietnamRubber). Với sự tham gia của rất nhiều các công ty trong nước và 

quốc tế, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm máy móc hiện đại, tân tiến góp phần tạo nên sự đặc sắc cho triển 

lãm. 

Ngoài các doanh nghiệp trong nước, triển lãm còn có sự góp mặt của trên 200 công ty đến từ 10 quốc gia và 

vùng lãnh thổ như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kong, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Trung 

Quốc…  đồng thời nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực từ phía các hiệp hội: Hiệp hội cao su Việt Nam 

(VRA), Hội cao su nhựa TP.HCM, Hiệp hội máy móc công nghiệp Đài Loan (TAMI ), Hiệp hội công nghiệp nhựa 

Đài Loan ( TTPIA ), Hiệp hội xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT). 
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