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Hiệp hội máy công cụ Đức (VDW) cung cấp một loạt dịch vụ đa 
dạng cho triển lãm EMO Hannover 2013 

 

Hà Nội, 17 tháng 01 năm 2013. – EMO Hannover 2013, triển lãm hàng đầu thế giới về 

gia công kim loại do Hiệp hội máy công cụ Đức (VDW), có trụ sở tại Frankfurt, thuộc 

Hiệp hội châu Âu về ngành máy công cụ (CECIMO), có trụ sở tại tại Brussels, cùng 

phối hợp với công ty Deutsche Messe có trụ sở tại Tp. Hannover, Đức, tổ chức, sẽ 

diễn ra từ 16 đến 21 tháng 9 năm 2013. VDW đại diện ngành máy công cụ Đức và là 

một trong rất ít hiệp hội ngành nghề trực tiếp tổ chức triển lãm chuyên ngành của 

mình. Nhờ truyền thống lâu đời và kinh nghiệm phong phú, VDW có uy tín cao trong 

việc tổ chức các sự kiện. Ngoài EMO Hannover, hiệp hội còn tổ chức triển lãm METAV 

ở Tp. Düsseldorf, triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo và tự động hóa sẽ diễn ra lần 

tới từ 11 đến 15 tháng 3 năm 2014.  

 

VDW cùng với Ban Máy Công cụ và Hệ thống Chế tạo thuộc VDMA (Liên hiệp Hội Kỹ 

thuật Đức) có khoảng 280 thành viên, chiếm khoảng 90% doanh số của ngành tại Đức. 

VDW đại diện cho quyền lợi của các thành viên trong nước và quốc tế.  

 

Là đơn vị tổ chức EMO Hannover 2013, VDW cấp cho khách thăm và nhà triển lãm 

hàng loạt các dịch vụ cùng với sự phối hợp của Deutsche Messe, bao gồm đăng ký 

trực tuyến, hỗ trợ đa ngôn ngữ thông đại diện của Deutsche Messe tại nước ngoài, hỗ 

trợ giấy mời xin visa, việc đi lại ăn ở, thông tin trực tuyến với 9 ngôn ngữ khác nhau, 

dịch vụ đặc biệt dành cho các đoàn khách nước ngoài, tua thăm triển lãm theo chủ đề, 

v.v. Các thông tin cập nhật có tại www.emo-hannover.de. 

 

Phóng viên có thể ghé thăm trang web www.emo-hannover.de/pressservice để tìm 

những thông tin mới nhất về EMO Hannover 2013 bằng tiếng Anh và Đức. Những 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/pressservice
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thông báo quan trọng cũng được đăng tải bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, Nga, Tây Ban 

Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp. Ngoài các thông tin và số liệu về sự kiện, phóng viên có 

thể tìm kiếm các thông tin về các nhà triển lãm và các sản phẩm, dịch vụ của họ. 

Thông tin báo chí, ảnh và video clip có thể tải về tại đây. Các phóng viên có thể đăng 

ký nhận các bản tin EMO bằng tiếng Anh để có thể cập nhật các thông tin về triển lãm 

và nhà triển lãm. Trang web này còn cung cấp những thông tin hữu ích về đi lại, chỗ ở 

tại Tp. Hannover và nhiều thứ khác.  

 

Liên hệ tại Việt Nam:  
ERA Co., Ltd. * 

Đàm Mạnh 

Hà Nội - Việt Nam 

Phone.: +84 4 36 2 27 19 5 

E-mail: info@hf-vietnam.com 

 

EMO Hannover 2013 – triển lãm hàng đầu thế giới về lĩnh vực gia công kim loại  
Từ 16 đến 21 tháng 9 năm 2013, các nhà chế tạo công nghệ sản xuất quốc tế sẽ tập trung giới thiệu nội dung "Thông 
minh trong Sản xuất" tại triển lãm EMO Hannover 2013. Triển lãm hàng đầu thế giới về lĩnh vực gia công kim loại sẽ 
giới thiệu toàn bộ công nghệ gia công kim loại phức tạp vốn là tâm điểm của quá trình sản xuất công nghiệp. Triển lãm 
sẽ trưng bày những mẫu máy mới nhất cũng như những giải pháp hiệu quả, dịch vụ đi kèm, phương tiện đảm bảo bền 
vững trong sản xuất và nhiều thứ khác. Trọng tâm chính của EMO Hannover là các loại máy công cụ dùng để cắt và 
tạo hình kim loại, hệ thống sản xuất, dụng cụ chính xác cao, cấp liệu tự động, công nghệ máy tính, điện tử công 
nghiệp và phụ kiện. Khách thăm tham dự EMO đến từ nhiều lĩnh vực của các ngành công nghiệp, ví dụ như chế tạo 
máy, ngành ô tô và phụ tùng ô tô, ngành vũ trụ, cơ khí chính xác và quang học, đóng tàu, y tế, chế tạo khuôn mẫu, 
thép và vật liệu xây dựng. EMO Hannover là điểm gặp gỡ quốc tế quan trọng cho các chuyên gia công nghệ từ mọi nơi 
trên thế giới. EMO Hannover năm 2011 ghi nhận hơn 2.000 nhà triển lãm và thu hút hơn 140.000 khách thăm đến từ 
hơn 100 quốc gia. EMO là thương hiệu được đăng ký bản quyền của Hiệp hội ngành máy công cụ châu Âu (CECIMO). 

 

Nội dung và hình ảnh của buổi họp báo EMO có thể tìm thấy tại địa chỉ trang web www.emo-

hannover.de/presseservice. Có thể tìm hiểu thêm về EMO qua các trang mạng xã hội như: 

 

  http://twitter.com/EMO_HANNOVER 

  http://facebook.com/EMOHannover 

  http://www.youtube.com/metaltradefair 

   http://linkedin.com /company/emo-hannover 

  http://www.cnc-arena.com/emohannover 

mailto:info@hf-vietnam.com
http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
http://facebook.com/EMOHannover
http://www.youtube.com/metaltradefair
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PRESS RELEASE 
 
 
From Sylke Becker 
Phone +49 69 756081-33 
Fax +49 69 756081-11 
E-mail s.becker@vdw.de 
 
 

The German Machine Tool Builders' Association (VDW) offers a 
comprehensive array of services for EMO Hannover 2013 

 

Hanoi,  January 2013. – EMO Hannover 2013, the leading global metalworking trade 

show, will be staged from 16 to 21 September 2013 by the German Machine Tool 

Builders’ Association (VDW) based in Frankfurt am Main, on behalf of the European 

Association of the Machine Tool Industries (CECIMO) based in Brussels, in collabora-

tion with Deutsche Messe based in Hannover, Germany. The VDW represents the 

German machine tool industry and is one of the few industry associations that directly 

organizes trade shows for its sector. Thanks to this long tradition and a vast pool of 

expertise, the VDW is known for staging quality events. In addition to EMO Hannover, 

this includes METAV in Düsseldorf, the international trade show for manufacturing 

technology and automation to take place next from 11 to 15 March 2014.  

 

Together, the VDW and the Sector Association Machine Tools and Manufacturing Sys-

tems within the VDMA (German Engineering Federation) boast around 280 voluntary 

members, who jointly account for some 90 percent of the industry’s turnover generated 

in Germany. The VDW represents its members' interests nationally and internationally. 

 

As the organizer of EMO Hannover 2013, the VDW offers visitors and exhibitors a 

broad range of services in collaboration with Deutsche Messe, including online registra-

tion, multilingual support via Deutsche Messe representatives abroad, assistance with 

visa matters, attractive flight and rail travel deals to EMO, online information in nine 

different languages, special arrangements for foreign delegations, theme-based tours 

of the show, etc. Comprehensive information is available at www.emo-hannover.de. 

 

Journalists can visit www.emo-hannover.de/pressservice to find the latest media infor-

mation on EMO Hannover 2013 in English and German. Important announcements are 

also published in Chinese, Japanese, Russian, Spanish, Italian, Portuguese, French. In 

addition to facts and figures on the event, journalists can search for details on exhibi-

tors and their products and services. Full press information and many photos are avail-

able for download, as are an increasing number of video clips. Journalists can also sign 

http://www.emo-hannover.de/
http://www.emo-hannover.de/pressservice
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up for the English-language EMO newsletter in order to stay up-to-date on the show 

and exhibitor news. This site also provides valuable tips on travel, Hannover accom-

modations and much more.  

 

On-site contact: 
ERA Co., Ltd. * 

Dam Nguyen Manh 

Hanoi - Vietnam 

Phone.: +84 4 36 2 27 19 5 

info@hf-vietnam.com 

 

EMO Hannover 2013 – the world’s premier trade fair for the metalworking sector 
From 16 to 21 September 2013, international manufacturers of production technology will be spotlighting “Intelligence in 
Production” at EMO Hannover 2013. The world’s premier trade fair for the metalworking industry will be showcasing the 
entire bandwidth of the sophisticated metalworking technology which is at the heart of every industrial manufacturing 
process. The fair will be presenting the latest machinery as well as efficient solutions, corollary services, means of 
achieving sustainability in production processes and much, much more. The principal focus of EMO Hannover is on 
metal-cutting and forming machine tools, production systems, high-precision tools, automated material flows, computer 
technology, industrial electronics and accessories. The trade visitors to EMO come from every major branch of industry, 
e.g. machinery and plant manufacturing, the automotive industry and its component suppliers, the aerospace sector, 
precision mechanics and optics, shipbuilding, medical technology, tool and die manufacturing, steel and lightweight 
construction. EMO Hannover is the most important international meeting point for production technology specialists from 
around the world. EMO Hannover 2011 featured a lineup of over 2,000 exhibitors and attracted some 140,000 trade 
visitors from more than 100 different countries. EMO is a registered trademark of the European Association of the 
Machine Tool Industries (CECIMO). 

 

Texts and photos from today's press conference are available online at: www.emo-hannvover.de/pressservice. 

You can also follow EMO via the following social media channels: 

  http://twitter.com/EMO_HANNOVER 

  http://facebook.com/EMOHannover 

  http://www.youtube.com/metaltradefair 

   http://linkedin.com /company/emo-hannover 

  http://www.cnc-arena.com/emohannover 

 

mailto:info@hf-vietnam.com
http://www.emo-hannvover.de/pressservice
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
http://facebook.com/EMOHannover
http://www.youtube.com/metaltradefair

