Triển Lãm Dầu Khí Lớn Nhất
Tại Trung Tâm Dầu Khí Việt Nam -

TRIỂN LÃM MÁY MÓC,
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH DẦU KHÍ &
CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Thành phố Vũng Tàu
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5-7 THÁNG 12 NĂM 2017
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ
PULLMAN VŨNG TÀU
15 Thi Sách, phường Thắng Tam,
TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết,
vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (+84) 8 3925 3042
Email: viet@asiafireworks.com
Website: www.oilgasvietnam.com

Kết hợp với:

Đơn vị hỗ trợ:

Đơn vị tổ chức:

Hiệp hội Tự động hóa
Công Nghiệp Singapore

Thành Viên của Tập đoàn
Fireworks Trade Media

Triển Lãm Máy Móc, Thiết Bị Chuyên Ngành Dầu Khí Và Ngành Công Nghiệp Phụ Trợ – Oil & Gas Việt Nam (OGAV) 2017
là sự kiện thường niên được tổ chức lần thứ 5 tại thành phố Vũng Tàu. Triển lãm là cuộc giao thương quốc tế giữa các
doanh nghiệp khai thác- sản xuất, chế biến Dầu Khí và các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ để cùng giới
thiệu những thành tựu phát triển tiên tiến của ngành.
Fireworks Exhibitions & Conferences đã tổ chức nhiều triển lãm quốc tế hàng đầu như ASEAN Oil & Gas Expo
(AGEX), Indonesia Oil & Gas (IGEX), Oil & Gas Thailand (OGET)- tự hào là nhà tổ chức của Triển Lãm Oil & Gas Vietnam
(OGAV) 2017
Điểm nổi bật của triển lãm:
o Đêm Giao Thương
o Hội Thảo Kỹ Thuật Chuyên Ngành Dầu Khí
o Hội Nghị Chuyên Ngành Dầu Khí

NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM- NỐI TIẾP CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Tổng quan ngành Dầu Khí Việt Nam
Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hiện là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất và đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ
nước ngoài. Từ khi nhà máy Dung Quất được đưa vào hoạt động đến nay, Việt Nam sản xuất gần 30 triệu tấn sản phẩm
xăng dầu, đáp ứng 30% nhu cầu nhiên/nguyên liệu trong cả nước. Bên cạnh đó, mỗi năm ngành công nghiệp dầu khí
đóng góp 28-30% tổng ngân sách quốc gia.
Thực trạng Dầu Khí Việt Nam
Dầu mỏ Việt Nam có chất lượng tốt và trữ lượng khoảng 4,4 tỷ thùng, chiếm 0,3% trữ lượng dầu mỏ được phát hiện của
thế giới, cao thứ nhì Đông Á (sau Trung Quốc). Trong đó, Mỏ Bạch Hổ, Rạng Động, Hằng Ngọc, Đại Hùng và Sư Tử Đen
là những nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất. Sản lượng khai thác trung bình 340,000 thùng dầu mỗi ngày.
Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, khai thác dầu thô trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 8,38 triệu tấn, tăng 11% so với
cùng kỳ năm trước. Với nhu cầu về năng lượng tăng cao, cơ hội phát triển và mở rộng đầu tư của các công ty cung cấp
thiết bị, dịch vụ và vận chuyển dầu khí được dự đoán khá tích cực. Chính sách mở rộng khai thác và sản xuất dầu khí từ
chính phủ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định cho thị trường dịch vụ và thiết bị ngành dầu khí.
Nhìn chung, các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ cạnh tranh khá gay gắt ở trong lĩnh vực thăm dò khai thác và chế biến
lọc dầu- nơi đòi hỏi cao về công nghệ hiện đại và đáng tin cậy. Doanh nghiệp trong ngành có nhiều cơ hội cung cấp
thiết bị và dịch vụ trong dự án thăm dò- sản xuất và đường ống dẫn khí tại Việt Nam. Trong vài năm tới, số lượng dự án
tiềm năng có khả năng tăng đáng kể, đặc biệt khi PetroVietnam tiến hành hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài
để tìm kiếm và khai thác những lô dầu khí mới.

Bà Rịa- Vũng Tàu là nơi có tiềm năng dầu khí lớn chiếm hơn 93% tổng trữ lượng dầu mỏ và 16% tổng trữ lượng khí thiên
nhiên của cả nước Việt Nam. Dịch vụ công nghiệp dầu khí tại Bà Rịa – Vũng Tàu khá đa dạng, từ các hoạt động thăm dòkhảo sát, vận chuyển, chế biến dầu khí, đến đào tạo, cung cấp các máy móc- thiết bị an toàn, chống ăn mòn… Các khu
công nghiệp cũng được hình thành để phục vụ cho ngành công nghiệp dầu khí.
Chú trọng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
11/2015, chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015NĐ-CP về phát triển công nghiệp phụ trợ với những chính sách
ưu đãi cho các doanh nghiệp.
Hưởng ứng chỉ đạo này, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đề xuất giải pháp cho ngành công nghiệp phụ trợ. Trong đó, sản phẩm
công nghiệp phụ trợ mà tỉnh phát triển trong 2016-2020 phải là phục vụ ngành cơ khí giàn khoan, đóng tàu; hóa dầu và
hoạt động logistic. Đây sẽ tiền đề quan trọng định hướng phát triển bền vững ngành công nghiệp phụ liệu của tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu.

Công Ty TNHH MTV Fireworks Việt Nam
Công ty Fireworks Việt Nam là đơn vị trực thuộc tập đoàn Fireworks Trade Media- một trong
những tập đoàn truyền thông thương mại lớn nhất Đông Nam Á. Được thành lập vào năm
2008, hiện tập đoàn Fireworks Trade Media đang hoạt động trong 4 lĩnh vực kinh doanh:
•
•
•
•

Fireworks Exhibitions and Conferences (Trade exhibition)
Fireworks Business Information (Trade Publications)
QUIK Fairs (Industrial Roadshows & Niche Events)
JUZ Talk (Trade Conferences & Forums)
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Không vận, sàn trực thăng, Logistics
Hệ thống xử lý vật liệu
Hóa chất, chất lỏng và dầu mỡ bôi trơn
Vận chuyển
Chế tạo, sản xuất, sửa chữa máy móc, thiết bị
Dự án sản xuất theo hợp đồng
Các thiết bị chống ăn mòn
Nạo vét, cọc, rãnh
Hệ thống quản lý và xử lý rủi ro
Thiết bị bảo vệ môi trường và xử lý sự cố tràn dầu
Hệ thống và vật liệu chống cháy nổ
Thiết bị điện và thủy lực
Dự đoán và phân tích thủy văn, khí tượng, địa chấn
Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo đạc
Hệ thống chiếu sáng
Đường ống và linh kiện liên quan
LNG Terminal
Neo, dây xích, dây thừng
Kiểm tra và bảo dưỡng đường ống
Máy móc, thiết bị sản xuất điện
Xử lý nước thải
Dịch vụ đào tạo
Quản lý dự án, tư vấn, nghiên cứu- phát triển
Máy bơm và máy nén
Giám sát sản xuất
Thiết bị ghi hình, lặn, ROVs
Thép, kim loại đặc biệt và hợp kim hàn
Thiết bị khai thác dưới biển
Thiết bị bảo hộ an toàn
Van và thiết bị truyền động

THÔNG TIN KHÁCH THAM QUAN

CÔNG TY THAM DỰ TRIỂN LÃM

Chỉ trong 8 năm, chúng tôi đã có những bước chuyển nhảy vọt với các văn phòng đặt tại 12 quốc gia: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Úc, Philiphine, Myanmar, Colombia và Việt Nam.
Trong đó, với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực truyền thông, Fireworks Exhibitions and Conferences đã tổ chức
thành công các triển lãm thương mại quy mô lớn cùng mang lưới công nghiệp hùng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là
mang đến cho khách hàng mối quan hệ, những ý tưởng kinh doanh lớn nhằm tạo sự khác biệt và mở rộng- phát triển
doanh nghiệp.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.asiafireworks.com
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Dịch vụ giám định/ thử nghiệm
Dịch vụ tàu, thuyền
Nhà máy sản xuất hóa chất
Dịch vụ đào tạo
Dịch vụ cung ứng và xây dựng kỹ thuật
Quản lý môi trường
Dịch vụ tài chính
Dịch vụ khảo soát địa chấn/ địa chất
Thiết bị giám sát
Nhà máy hóa dầu/ LNG
Nhà sản xuất/ xây dựng/ phân phối
Công ty dầu khí quốc gia
Tổ chức chính phủ
Dịch vụ liên quan hoạt động khai thác ngoài khơi
Thăm dò dầu khí
Lắp đặt và vận hành đường ống
Nhà máy cơ khí và công trình xây dựng
Quy trình kỹ thuật
Tư vấn dự án
Dịch vụ sửa chữa
Nghiên cứu và phát triển
Chế tạo/ điều hành dàn khoan
An ninh
Hiệp hội thương mại
Dự trữ và xử lý

ĐỊA ĐIỂM
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ
PULLMAN VŨNG TÀU
15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Pullman
Vũng Tàu có thiết kế hình elip cầu độc đáo, cao 2 tầng
với diện tích xây dựng 5.200 m2. Trong đó bao gồm 2
phòng hội thảo lớn có thể phục vụ lên đến 1.200 khách
và 4 phòng họp được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại,
hứa hẹn là nơi tổ chức các sự kiện có quy mô lớn.

Chi Phí Tham Dự
GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN
BAO GỒM:

GIAN HÀNG TRỐNG
Gian hàng trống (tối thiểu 18m2)

390 USD/m2

1 Ổ cắm điện 230V
Thảm trải sàn sang trọng
Vách ngăn màu trắng
2 Đèn huỳnh quang
2 Ghế ngồi tựa lưng
1 Bàn thông tin
Bảng tên công ty

“Sự lựa chọn lý tưởng cho công ty
có nhu cầu thiết kế gian hàng đặc biệt.”

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN
Gian hàng tiêu chuẩn (9m2)

410 USD/m2

“Hãy để chúng tôi chuẩn bị gian hàng cho bạn
và bạn chỉ cần nhận gian hàng đã được trang bị
các thiết bị cần thiết.”

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Chúng tôi muốn triển lãm trong khu vực:
Gian triển lãm trống
Diện tích
m2 (tối thiểu18sqm)

Gian triển lãm trọn gói
Diện tích
m2 (tối thiểu 9sqm)

Khách tham quan
Vui lòng đăng kí

Tên Công ty:
Địa chỉ:
Quốc Gia:
Người liên hệ:
Chức Vụ:
Điện thoại:
Fax:
Di động:
Email:
Quý Công ty có nhu cầu đăng ký gian hàng vui lòng gửi mẫu này đến email: viet@asiafireworks.com

VĂN PHÒNG NƯỚC NGOÀI
Vietnam (Organizer)
Fireworks Vietnam Co. Ltd
Tel: (+84) 8 3925 3042
Fax: (+84) 8 3925 3041

Fireworks Trade Media Pte Ltd
Tel: (+65) 6280 5871 / (+65) 6280 5875
Hotline: (+65) 8510 5268

China
Fireworks China
Tel : +86-27-52345510 /52345512
Fax : +86-27-87186718

Malaysia

Myanmar
Fireworks Myanmar
Tel: (+95) 1 377381
Fax: (+95) 1 370834

Australia
Fireworks Australia
Tel: (+61) 432 062487

Tel: ( +603)2785 6928
Email:info@nrg-expo.com

Indonesia
PT FireWorks Indonesia
Tel: (+62-21) 2605 1028 / 1029

Thailand
Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Tel: (+66) 2 513 1418
Fax: (+66) 2 513 1419

India
Fireworks India
Tel: (091) 22 66737747 / 48 / 49

Philippines
Fireworks Philippines

Colombia
Fireworks Media Colombia S.A.S
Tel: (+57) 1 704 7067

Tel: (+632) 9020900 ext. 115 / (+63) 9277040888
Fax: (+632) 6253513

