Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 năm 2013
Trung tâm Hội chợ Xuất nhập khẩu Pazhou(khu A), Quảng Châu, Trung Quốc

Triển lãm Cô ng nghệ Bao bì đóng gói và Đồ uống lớn nhất tại Trung Quốc
Kênh thô ng tin cho ngành thực phẩm, đồ uống, hóa học ứng dụng và dược phẩm trong suốt 20 năm qua

Tên chính thức ： Triển lãm Quốc tế về thiết bị và vật liệu đóng gói tại Trung Quốc lần thứ 20 (Sino Pack 2013)
Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm đóng gói tại Quảng Châu-Trung Quốc 2013 (Pack Inno 2013)
Triển lãm Quốc tế về Sản xuất rượu bia, đồ uống và đóng chai tại Trung Quóc lần thứ 17 (China Drink)
Thời gian triển lãm ：Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 năm 2013
Giờ mở cửa

：9:30 đến 17:30 (4-5/3/2013)
9:30 đến 17:00 (6/3/2013)

Địa điểm

：Trung tâm Hội chợ Xuất nhập khẩu Pazhou (khu A), Quảng Châu, Trung Quốc

Vì sao quý vị nên đến tham quan Triển lãm Sino-Pack/ Pack Inno/ China Drink 2013?

Chúng tôi đã có 20 năm kinh nghiệm với triển lãm lớn nhất Trung Quốc về đồ uống và đóng gói bao bì .


Triển lãm là nơi hội tủ của 500 đơn vị nổi tiếng của Trung Quốc và Quốc tế về sản lượng và chất lượng
sản phẩm cũng như những trang thiết bị đem lại hiệu quả kinh tế cao.



Triển lãm cũng là nơi diễn ra những hội thảo cấp cao về những giải pháp công nghệ đóng gói cà xu
hướng thị trường mới nhất trong ngành thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm và hóa học ứng
dụng.

Các khu vực triển lãm chính:

Khu Công nghệ đóng gói tích hợp

Khu Sản xuất đồ uống và đóng chai

Khu Đóng gói và Vật liệu đóng gói

Khu Quốc tế
Đơn vị Triển lãm chủ chốt trong năm 2012:
Hangzhou Youngsun, Simcheng, TCP, KUKA,OMORI, DANFOSS, Shanghai Macwell, Macwell Machinery,
E-Shrink, Zhongcheng, Tom Packaging, New DeBao, Hualian, Songben, Gurki, Reador, Pingzhen, Peixin,
Beijing Y.C.T.D, Packmate, Yinghui, Expresspack, Highdream, Fumao, Dajiang, Zhejiang Zhufeng, Brother,
Fandor, Shanghai Nanhua, Alphapack, Dajiang, Kenuohua, Rui-Packaging, EC-Jet, SBWPACK, Langgao,
HwangSun, Excelair, DOMINO, Hitachi, Ishida, IGUS ,Markem-Imaje, Videojet, Nordson, Siti, SMC,etc…
Đối tượng tham quan:


Công ty thực phẩm



Công ty đồ uống



Thương mại



Công ty Hóa học ứng dụng



Công ty rượu bia



Chuỗi cửa hàng tiện ích



Công ty mỹ phẩm



Công ty nước uống có gas



Đơn vị bán lẻ



Công ty dược phẩm



Nước ép trái cây



Các hiệp hội, cơ quan ban ngành



Công ty bao bì đóng gói



Rượu Vang



Công ty sản xuất nhựa



Nước uống đóng chai



Công ty in ấn



Sữa

hữu quan

Triển lãm năm 2012 đã hân hạnh đón tiếp hơn 100 đoàn đại biểu từ trong và ngoài Trung Quốc đến
tham quan triển lãm!
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Danh mục sản phẩm trưng bày tại triển lãm Sino-Pack/ Pack Inno 2013
 Máy đóng gói bao bì thực phẩm, đồ uống- rượu bia, Dược  Thiết bị đo lường, quản lý, kiểm tra chất lượng và cân
phẩm và hóa ứng dụng

tự động

 Máy chế biến thực phẩm, đồ uống-rượu bia



Công nghệ và thiết bị sản xuất vật liệu đóng gói

 Thiết bị hỗ trợ đóng gói

 Máy móc công nghiệp tổng hợp

 Máy In nhãn-Đóng gói

 Vật liệu đóng gói (giấy, nhựa, kim loại, kính, v.v…)

 Máy In-Dán nhãn

 Sản phẩm đóng gói (bằng giấy, nhựa, kim loại, kính, v.v…)

 Máy đọc RFID, máy in phun, máy in laser và máy in mã

 Sản phẩm đóng gói cao cấp
 Dịch vụ đóng gói bao bì

vạch
 Keo dán công nghiệp và hệ thống ép nhiệt

 Thiết kế bao bì

Danh mục sản phẩm trưng bày tại triển lãm China Drink 2013
 Máy móc thiết bị chế biến và sản xuất đồ uống/ bia/ rượu

 Thiết bị giám sát và kiểm định

 Thiết bị và vật liệu đóng gói đồ uống/ bia/ rượu

 Công nghệ đo lường và điều khiển

 Thiết bị vận hành

 Giải pháp tái chế và bảo vệ môi trườn

 Nguyên liệu sản xuất đồ uống/ bia/ rượu

 Thiết bị chiết rót

 Thiết bị hỗ trợ và phụ kiện

 Chiết rót nhiệt

 Hệ thống CIP

 Chiết rót vô trùng

 Hệ thống băng chuyền

Thô ng tin dành cho khách tham quan:
Đăng ký tham quan miễn phí.
Triển lãm chỉ dành cho khách chuyên ngành, không bao gồm học sinh- sinh viên và trẻ em đi kèm.
 Đăng ký sớm trực tuyến tại website: www.ChinaSinoPack.com / www.China-Drink.com.
 Sau khi đăng ký thành công, quý khách sẽ nhận được thư thông báo từ ban tổ chức. Quý khách vui lòng
in và xuất trình thư này tại quầy đăng ký tại triển lãm để đổi thẻ ra vào.
Sino-Pack / China Drink 2013
Ban tổ chức:
Adsale Exhibition Services Ltd
Tập đoàn Trung tâm Ngoại thương Trung Quốc
Chủ trì:
Công ty Triển lãm ngoại thương tổng hợp Quảng ChâuTrung Quốc

Pack Inno 2013
Ban tổ chức:
Adsale Exhibition Services Ltd
Hiệp hội công nghệ đóng gói bao bì Quảng Đông
Shenzhen Cooperator Advertisement Co., Ltd

Các triển lãm diễn ra đồng thời:
Triển lãm quốc tế công nghiệp In ấn nam Trung Quốc lần thứ 20 - www.PrintingSouthChina.com
Triển lãm quốc tế Công nghệ In ấn tem nhãn Trung Quốc 2013 - www.SinoLabelExpo.com
Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Website chính thức:

Adsale Exhibition Services Ltd.

Sino-Pack 2013 www.ChinaSinoPack.com
China Drink 2013 www.China-Drink.com

Ms Sarah Yeung / Ms Sini Liu
Tel: (852) 2516 3367 / 2516 3326
Email: publicity@adsale.com.hk

Fax: (852) 2516 5024

facebook.com/PrintingSouthChinaSinoPack

