
Chi phí gian hàng
USD 320 / m2 (gian tiêu chuẩn/ tối thiểu 9m2)
USD 280 / m2 (đất trống/ tối thiểu 18 m2)
USD 140 / m2 (đất trống ngoài trời/ tối thiểu 50 m2)

• Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3mx3m) bao gồm: Vách ngăn,
thảm trải sàn, 01 bàn thông tin, biển tên công ty trên trán gian hàng,
02 ghế, 02 bóng đèn tuýp & 01 ổ cắm điện 220V/5A, 01 sọt rác.
• Đất trống (tối thiểu 18m2)

Thời gian
16 – 18/8/2017 (Lần thứ 10)

Địa điểm
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đơn vị triển lãm
250 (dự kiến)

Khách tham quan 
10,000 (dự kiến)

Thông tin triển lãm

Bảo trợ thông tin

Thông tin liên hệ

www.canhsatpccc.gov.vn
www.canhsapccc.hanoi.gov.vn
www.pccc.hochiminhcity.gov.vn 

• Bộ Công an
• Bộ Quốc phòng
• Bộ Công Thương
• Bộ Kế hoạch & Đầu tư
• Bộ Khoa học & Công nghệ
• Bộ Giao thông Vận tải
• Bộ Xây dựng
• Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công an
• Phòng Thương mại & Công nghệ Việt Nam – VCCI
• Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật – Bộ Công an
• Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy 20 tỉnh, thành phố trực thuộc
   Trung ương: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng...
• Hiệp hội Thương nhân Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh
• Hiệp hội Thiết bị An ninh Châu Á - Chi hội Việt Nam
• Hội đồng Kiểm định phương tiện PCCC Châu Á (AFIC)
• Viện PCCC Hàn Quốc (KFI)
• Tập đoàn UL Hoa Kỳ
• Phòng Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, TP.HCM, Đồng Nai,
   Bình Dương, Vũng Tàu...
Và nhiều Bộ ngành, tổ chức, hiệp hội hữu quan...

Đơn vị ủng hộ

16 - 18/8/2017
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh

www.safety-security.messefrankfurt.com  | www.firesafetyvietnam.vn
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Triển lãm và sự kiện chuyên ngành toàn cầu
về An ninh an toàn và Phòng cháy chữa cháy

Diễn ra đồng thời với Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Hội đồng kiểm định phương tiện PCCC Châu Á (AFIC) 2017

Đồng tổ chức: 

Bộ Công an Cục Cảnh sát
PCCC & CNCH

Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật và Phương tiện
Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ

Fire Safety & Rescue 
VIETNAM 2017

Tại nước ngoài
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd
Ms Crystal Chen  | Tel: +886 2 8729 1099 ext. 216
Email:stvn@newera.messefrankfurt.com

Tại Việt Nam
Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Việt Nam
Mr. Nguyễn Trung Sơn  | Tel: 0692341200
Email: sonngtrung@gmail.com
Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam - Vietfair
Ms Nguyễn Diệp Khánh Trân  |  Tel: 0938 170 289 - 04 3936 5566
Email: khanhtran@vietfair.vn
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Tổng quan về triển lãm năm 2016

Lĩnh vực của người dùng cuối Sản phẩm quan tâm (PCCC)

Lĩnh vực của khách tham quan

(Tất cả số liệu tính theo %) (Tất cả số liệu tính theo %)

(Tất cả số liệu tính theo %)
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Nhóm sản phẩm

Ông Ian Brouh, Tổng giám đốc,
Rapidrop International 

-

• PCCC chủ động
• PCCC thụ động
• Phòng chống  thiên tai & cứu nạn cứu hộ
• Vệ sinh môi trường & an toàn công nghiệp

10 năm kinh nghiệm kết nối giới chuyên gia trong nước và xây dựng mối quan hệ chiến lược

Fire Safety & Rescue Vietnam – Điểm đến
chuyên ngành hàng đầu vào thị trường Việt Nam

Fire Safety & Rescue Vietnam 

Với sự gia tăng đáng kể lên tới 250 đơn vị tham dự từ 18 
quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm đã thu hút tổng cộng 
7.473 khách thương mại từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ...

Xây dựng (Tòa nhà & Nhà ở)
Chính phủ 

Tài chính/ Ngân hàng
Viễn thông

Vận chuyển
Công nghệ cao

Logistics
Bán lẻ

Giáo dục
Công nghiệp truyền thống

Hiệp hội
Khác

Phân phối/ Nhập khẩu
Tích hợp hệ thống
Bán buôn / Bán lẻ

Lắp đặt
Xuất khẩu

Tư vấn
Sản xuất
Nhà thầu

Kiến trúc sư / Thiết kế
Khác

PCCC thụ động
PCCC chủ động

An toàn công nghiệp & Vệ sinh môi trường
Phòng chống thiên tai & Cứu nạn cứu hộ

Fire Safety & Rescue Vietnam là nơi đến 
tuyệt vời để gặp các nhà phân phối trong 
nước cũng như thắt chặt mối quan hệ với 
đối tác quan trọng trong thị trường thiết bị 

PCCC tại Việt Nam. Nhiều khách tham quan 
là chủ doanh nghiệp và có hiểu biết rất tốt về 
công nghệ cũng như ngành thiết bị PCCC.

Đây là lần đầu chúng tôi tham gia Fire 
Safety & Rescue Vietnam, và đã đạt 
kết quả ngoài sức mong đợi! Triển 
lãm được tổ chức tốt và chúng tôi đã 

gặp được các đối tác và người mua rất 
tuyệt với tại triển lãm. Nhất định năm sau 
chúng tôi sẽ quay lại!
Ông Ian Brouh, Tổng giám đốc,Ông Ian Brouh, Tổng giám đốc,

KFI (Hàn Quốc)
SIRIM (Malaysia)
CFEES (Ấn Độ)
SCI (Indonesia)
BFP (Philippines)

Sự kiện chính năm 2017

• 

• 

Hội nghị toàn thể Hội đồng kiểm định phương tiện PCCC Châu Á 
Cuộc họp đặc biệt này tập trung những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức về kiểm 
định phương tiện PCCC và các chuyên gia hàng đầu để bàn về nhu cầu mới nhất tại 
thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội tốt nhất để gặp các đại diện trên trong khu vực Châu Á.

JFEII (Nhật Bản)
PSB (Singapore)
BFRD (Thái Lan)
CFS (Đài Loan)

Hội thảo về Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ
Kênh thông tin hiệu quả cho các chuyên gia trong 
ngành chia sẻ về sản phẩm và xu hướng mới nhất nhằm 
khơi nguồn cảm hứng kinh doanh sáng tạo.
Chủ đề: Giải pháp sáng tạo và chia sẻ tình huống PCCC, 
ngăn ngừa thảm họa, cứu nạn cứu hộ và xử lý khủng hoảng
Khu trải nghiệm thực tế ngoài trời
Trải nghiệm thực tế các công nghệ và ứng dụng mới 
nhất về thiết bị PCCC và xe chữa cháy

Thư chào mừng
THƯ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG AN GỬI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, CHUYÊN GIA VỀ LĨNH VỰC 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHÂN DỊP TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KỸ 

THUẬT VÀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 
TỪ NGÀY 16 – 18/08/2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam – FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2017 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), Tập đoàn Messe Frankfurt New Era Business Media tổ 
chức từ ngày 16 – 18/08/2017 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Sài Gòn – SECC, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Năm 2016, Triển lãm FIRE SAFETY & RESCUE là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất, chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực an ninh, an toàn, 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ ban 
ngành hữu quan và các đơn vị, doanh nghiệp chuyên ngành trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về phương tiện, kỹ thuật, 
công nghệ an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 Tiếp nối thành công năm 2016, Triển lãm FIRE SAFETY & RESCUE 2017 tiếp tục là cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh 
nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giới thiệu, quảng bá hình ảnh lực lượng 
Cảnh sát PCCC Việt Nam trong khu vực và thế giới; tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ của các nước phát triển và các tổ chức, doanh 
nghiệp trên toàn cầu để tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, hoàn thiện hệ thống pháp lý về phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam, phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam. 
Triển lãm và hội nghị quốc tế cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị liên quan trong và ngoài nước trao đổi, tọa đàm nâng cao kinh 
nghiệm, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời là dịp để người dân được học tập các 
kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC.

 Bộ Công an Việt Nam hoan nghênh sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong nước và quốc tế 
đóng góp vào thành công chung của sự kiện này.

 Chúc Triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam – FIRE SAFETY & 
RESCUE VIETNAM 2017 thành công tốt đẹp!

                                                                             
                                                                                                             KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                    THỨ TRƯỞNG

                                                                             Trung tướng Bùi Văn Thành

TS. Hyeong-Gweon Kim, Tổng giám đốc,
Ban hợp tác công nghiệp Viện PCCC Hàn Quốc (KFI)


