
 

TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ  

CÔNG NGHỆ SỐ HÓA VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 4.0 

 NĂM 2019 

Thời gian: từ 13 - 14/12/2019 

Địa điểm: Cung văn hóa lao dộng hữu nghị Việt Tiệp 

số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, T.P Hải Phòng 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

(Hạn gửi phiếu đăng ký và các tài liệu kèm theo: 30/11/2019) 
 

 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Triển lãm 

 

I. TÊN ĐƠN VỊ: …………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: …………..  Fax: …………..  E-mail:………………………………… 

Web: ……………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ: 

2.1. Sản phẩm, công nghệ, thiết bị đăng ký tham gia giới thiệu, trưng bày (Ghi rõ tên 

công nghệ, sản phẩm đăng ký. Đơn vị gửi kèm Catalogue, DVD, tài liệu liên quan đến công nghệ 

nếu có cho Ban tổ chức); 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Diện tích trưng bày (mỗi đơn vị đăng ký tham dự được BTC bố trí 01 vách gian 

hàng tiêu chuẩn 3x2,5m hoặc standee KT 0,78x2m)   

 Số lượng đăng ký: ……… gian   …………..   m2 đất trống 

2.3. Đăng ký đại biểu tham dự: 

TT Họ và tên  

Lễ 

Khai 

mạc 

Hội thảo Tầm nhìn 

và chiến lược phát 

triển công nghệ số 

trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 trên 

địa bàn thành phố 

Hội thảo Giới thiệu 

các giải pháp công 

nghệ trong thực hiện 

chuyển đổi số nhằm 

nâng cao năng lực 

quản trị của doanh 

nghiệp 

Lễ 

Bế 

mạc 

1      

2      

3      

…      

(Đánh dấu X vào nội dung đại biểu đăng ký tham dự) 



 

2.4. Nội dung cam kết của đơn vị: 

     Đơn vị đăng ký cam kết cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung 

đăng ký theo yêu cầu để Ban tổ chức sử dụng trong sự kiện và các hoạt động khác có liên 

quan. Tự chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến chất lượng, nguồn gốc, quyền 

SHTT của sản phẩm, công nghệ, thiết bị trưng bày, chào bán tại triển lãm và các quy định 

pháp luật khác liên quan.  

2.5. Người đại diện cho đơn vị để trực tiếp liên hệ và làm việc với BTC là: 

Họ và tên: …………………………...     Chức vụ: ………………………………….…… 

Điện thoại di động: …………………                    Email: ………………………………… 

          Các quyết định của ông (bà) có tên nêu trên cũng chính là quyết định của đơn vị 

trong các hoạt động tham gia tại Triển lãm. 

 .........., ngày ...... tháng ....... năm 2019 
 

Đại diện đơn vị  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Phiếu điền xong xin vui lòng gửi về địa chỉ sau hoặc liên hệ để biết thông tin chi tiết: 

Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng 
Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.3757101, Fax: 0225.3757110, email: sukien@hatex.vn 

Mr Đức Anh: 0982190605 hoặc Mr Hoàng:0912231676; Ms Duyên: 0789376868 

mailto:sukien@hatex.vn

