
Tìm nguồn, hợp tác và
đảm bảo tương lai cho
doanh nghiệp của bạn
tại triển lãm công nghệ dệt may quốc tế
lớn nhất thế giới

Đăng ký dành cho khách thăm quan
hiện đã mở!



Chuyển Đổi
Thế Giới Dệt May

>100,000
Lượng khách

dự kiến

200,000m2

Diện tích
triển lãm (Tổng)

>1,570 
Doanh nghiệp 
trưng bày từ 
42 quốc gia

>240
Các tổ chức và 

phương tiện truyền
thông hỗ trợ

Giới thiệu tổng quan về ITMA 2023

ITMA 2023
Bao gồm Các chủ đề xu hướng hiện nay

Tham gia cộng đồng dệt may toàn cầu tại ITMA 2023.
Lên kế hoạch cho chuyến thăm của bạn ngay bây giờ!

Công nghệ 
tiên tiến

Tự động hóa và 
Tương lai kỹ thuật số

Vật liệu tiên tiến Tính bền vững 
và tính tuần hoàn

Tìm hiểu thêm về ITMA 2023

Chưa bao giờ quá trình chuyển đổi lại quan trọng trong ngành dệt may 
như hiện nay. Khi Công nghiệp 4.0 định hình lại sản xuất thông minh và 
nhu cầu về sản xuất bền vững ngày càng tăng, các doanh nghiệp cần 
khám phá các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này 
và tái tạo lại tương lai của họ.

Gặp gỡ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu, những người sẽ 
giới thiệu những cải tiến sản xuất dệt may mới nhất của họ tại ITMA 
bốn năm một lần. Tìm nguồn hiệu quả trên toàn bộ chuỗi giá trị sản 
xuất từ đầu đến cuối. Đảm bảo tương lai cho doanh nghiệp của bạn 
bằng các giải pháp tốt nhất sẽ đưa bạn vượt lên trên đối thủ.

Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức dài hạn lớn 
như biến đổi khí hậu, khan hiếm năng lượng và nước hay 
chuyển đổi kỹ thuật số. Công nghệ là rất quan trọng để đáp 
ứng và vượt qua những thách thức này. Do đó, các thành 
viên của chúng tôi sẽ có mặt tại ITMA 2023 để khám phá các 
công nghệ mới nổi khi họ tìm kiếm các cơ hội mới để hiệu 
chỉnh lại và tái tạo lại hoạt động kinh doanh của mình, đồng 
thời cảm nhận nhịp đập của ngành.

Ruizhe Sun, Chủ tịch, Liên đoàn các nhà sản xuất dệt may
quốc tế (ITMF) và Hội đồng Dệt may Quốc gia Trung Quốc
(CNTAC)



SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM ITMA 2023

NonwovensSpinning, Winding 
Research & Innovation, 
Start-Up Valley
Knitting, Testing

Fibres, Yarns & Fabrics
Printing & Inks
Colourants & Chemicals
Weaving, Braiding

Garment Making, Embroidery, Composites, 
Logistics, Recycling, Software & Automation, 
Plant Ops Equipment, Services

Finishing

Thung lũng khởi nghiệp

Một sáng kiến mới của CEMATEX để làm
nổi bật những công ty trong giai đoạn đầu
phát triển với các giải pháp và công nghệ
thay đổi cuộc chơi nhằm hỗ trợ và truyền
cảm hứng đổi mới.

P. Thí Nghiệm Nghiên cứu & Đổi mới

Là một trung tâm đổi mới tại ITMA 2023,
Phòng thí nghiệm có 20 tổ chức từ 
11 quốc gia để giới thiệu những phát triển 
tiên tiến từ các viện nghiên cứu và 
giáo dục cũng như ngành công nghiệp.

Tìm Nguồn và Hợp Tác
Với Toàn Chuỗi Giá Trị Dệt May

Đảm bảo tương lai
cho doanh nghiệp của bạn 
bằng những đổi mới

Khám phá danh sách đơn vị tham gia triển
lãm ITMA 2023

Với các khu triển lãm trải rộng trên 20 lĩnh vực, ITMA là 
nền tảng tìm nguồn cung ứng công nghệ một cửa duy 
nhất giới thiệu các xu hướng và giải pháp mới nhất của 
toàn bộ chuỗi giá trị dệt may. Đánh giá từ một loạt các 
cuộc trình diễn máy móc trực tiếp thú vị do chủ sở hữu 
công nghệ trình bày.

Khám phá và đánh giá nhiều giải pháp sáng tạo được giới thiệu tại ITMA 
2023. Hợp tác với những chủ sở hữu công nghệ để tùy chỉnh và áp dụng 
những cải tiến mới giúp bạn dẫn đầu trong bối cảnh kinh doanh ngày 
càng cạnh tranh này.

Giải thưởng Sáng tạo Bền vững ITMA

Giải thưởng danh giá này ghi nhận những
nỗ lực hợp tác của ngành dệt may toàn cầu
nhằm thúc đẩy tính bền vững của doanh
nghiệp thông qua các giải pháp sáng tạo và
thúc đẩy nghiên cứu xuất sắc liên quan đến
ngành dệt may.

Giới thiệu video đổi mới

Buổi giới thiệu nêu bật những đổi mới nổi
bật về vật liệu và công nghệ dệt may được
trưng bày tại ITMA 2023. Triển lãm cung
cấp cho khách thăm quan các giải pháp 
đổi mới hàng đầu trong ngành do các 
đơn vị triển lãm giới thiệu.

Kéo sợi, Quấn sợi Xơ, Sợi và Vải Sản phẩm không dệt

Hoàn thiện
May quần áo, Thêu, Vật liệu tổng hợp, 
Hậu cần, Tái chế, Phần mềm; Tự động hóa,
Thiết bị vận hành nhà máy, Dịch vụ

Máy in và Mực in
Chất tạo màu & Hóa chất

Dệt, bện

Nghiên cứu & Đổi mới, 
Thung lũng Khởi nghiệp
Đan, Kiểm tra



5 Tính năng nổi bật

Tìm hiểu thêm về ITMAconnect tại đây

Tìm hiểu thêm thông tin nổi bật và cập nhật về sự kiện

Tìm hiểu thông tin chi tiết
về ITMA & Sự kiện đối tác

Kết nối Trước, Trong và Sau
ITMA 2023

ITMA 2023 là nơi hội tụ của ngành để khám phá những ý tưởng mới và 
quan hệ đối tác hợp tác, đồng thời chia sẻ kiến thức thông qua một loạt 
các sự kiện và hội nghị về lãnh đạo tư duy.

Tất cả khách tham quan ITMA 2023 sẽ có quyền truy cập vào ITMA connect 
– trung tâm kiến thức và nền tảng tìm nguồn cung ứng quanh năm mới. 
Bây giờ bạn có thể bắt đầu các kết nối trước triển lãm; gặp trực tiếp tại ITMA; 
và tiếp tục các cuộc trò chuyện sau triển lãm mọi lúc, mọi nơi. ITMAconnect 
mở cửa cho khách truy cập từ ngày 8 tháng 3 năm 2023.

Ngày Thông tin sự kiện

9 – 13
Tháng Sáu

Ngày 9 
Tháng Sáu

Ngày 10 
Tháng Sáu

Ngày 10 
Tháng Sáu

Ngày 11 
Tháng Sáu

12 – 13
Tháng Sáu

Đổi mới len là một sự hợp tác trong ngành. Chúng tôi đã trưng bày tại ITMA 
2019 và nguồn năng lượng thật phi thường. Là một công ty nguyên liệu len, 
chúng tôi có thể gặp gỡ các nhà triển lãm máy móc hàng đầu về đổi mới công 
nghệ.Hợp tác, trong toàn bộ chuỗi cung ứng, là chìa khóa để phát triển sản 
phẩm và quy trình, cho dù đó là với các nhà kéo sợi, thợ dệt kim, thợ dệt, nhà 
in hay nhà chế biến để có những cách xử lý len và sản xuất các sản phẩm len 
hiệu quả và bền vững hơn.

Sự kiện miễn phí này mang đến cho người tham gia cơ hội duy nhất để hiểu rõ hơn từ 
những người chiến thắng và lọt vào chung kết Giải thưởng Sáng tạo Bền vững ITMA, 
cũng như chia sẻ của các chuyên gia trong ngành về bốn chủ đề thịnh hành:
1. Vật liệu cao cấp
3. Công nghệ đổi mới

Tham gia vào cuộc trò chuyện về giảm thiểu lượng khí thải carbon trong xử lý hóa
chất, cải thiện xử lý đầu ra của nhà máy nhuộm, phân mảnh sợi và hướng tới một
hóa chất an toàn và bền vững.

Diễn đàn này cung cấp những hiểu biết hữu ích cho những người tham gia đang Tìm cách nâng cấp lên sản 
xuất sản phẩm không dệt hoặc quan tâm đến việc khám phá các công nghệ và đổi mới sản phẩm không dệt.

2. Tự động hóa và tương lai kỹ thuật số
4. Tính bền vững & tính tuần hoàn

Nhà đổi mới Xchange >

ITMA 2023 Diễn đàn hóa chất và chất tạo màu dệt may >

Diễn đàn sản phẩm không dệt ITMA 2023 >

Hội nghị Dệt may Kỹ thuật số Toàn cầu Đơn vị tổ chức: 
Mạng Thông tin Dệt may Thế giới (WTiN)

Ngày tác động ZDHC 2023
Đơn vị tổ chức: Quỹ ZDHC

Hành tinh dệt may
Đơn vị tổ chức: Liên minh May mặc Bền vững (SAC)

Julie Davies, Tổng Giám đốc Đổi mới Xử lý và Mở rộng Giáo dục, 
Công ty Woolmark

Xem, đánh dấu hoặc đăng ký 
cho một loạt các sự kiện được 

tổ chức bởi ITMA, đối tác 
và đơn vị triển lãm 

trong suốt năm.

Chương trình nghị sự
Được hỗ trợ bởi AI để giới thiệu 

những cá nhân, công ty và sản phẩm 
phù hợp nhất với hồ sơ và sở thích

của bạn, cũng như Sắp xếp các 
cuộc gặp trực tiếp tại ITMA trước khi 

đến triển lãm.

Chương trình nghị sự

Xem và quản lý các cuộc họp 
và sự kiện sắp tới.

Thời gian biểu của tôi

Kết nối với các đơn vị triển lãm thông qua
tin nhắn và cuộc gọi video hoặc gửi lời mời họp.

Nhắn tin thông minh với 
Trò chuyện & Cuộc gọi video

Thăm gian hàng số của từng đơn 
vị triển lãm để tìm hiểu thêm 

Về công ty và sản phẩm của họ, 
gửi câu hỏi và kết nối với

nhân viên của họ.

Gian hàng số của các 
Đơn vị triển lãm



Khách thăm quan thương mại Vé 01 ngày Vé 07 ngày

Giá vé đăng ký sớm (đến ngày 7.05.2023) € 40 € 80

Giá vé trực tuyến (8 tháng 5 – 14 tháng 6 năm 2023) € 55 € 95

Giá vé tại chỗ (8 – 14 tháng 6 năm 2023) € 85 € 125

Sinh viên Vé 05 ngày
(chỉ áp dụng từ 10 –14/06/2023)

Giá Trực tuyến và Tại chỗ € 25

Lưu ý: VAT theo tỷ lệ hiện hành sẽ được thêm vào nếu có

Liên hệ tại Việt Nam: Công ty cổ phần triển lãm công nghệ và sự kiện quốc tế (ITEC)
Ms. Hoang Thuy Vinh | Tel: +84 903 292 854 | Email: info@itec.com.vn | www.itec.com.vn

Đăng ký vé vào cửa triển lãm

Đặt chỗ ở với các đại lý du lịch chính thức.
MiCodmc | https://book.micodmc.it/itma2023

Để biết danh sách các đại lý du lịch nước ngoài và 
đại lý bán vé vào cửa triển lãm,

hãy truy cập itma.com/travel-agent

Hẹn gặp lại ở Milan
Tận dụng tối đa trải nghiệm ITMA 2023
của bạn bằng cách kết hợp kinh doanh với giải trí. 
Tận dụng cơ hội khám phá các thành phố và 
thị trấn đẹp như tranh vẽ của Bologna,Como và Turin, 
cũng như các trung tâm sản xuất hàng dệt may 
Biella, Como và Prato.

Giá ưu đãi có sẵn cho các tổ chức hỗ trợ và các nhóm đại lý du lịch. Khách 
thăm quan đã đăng ký có thể truy cập ITMAconnect để khám phá danh 
sách các đơn vị triển lãm và các sản phẩm trưng bày của họ, đồng thời tận 
hưởng nhiều lợi ích khác.

Chủ sở hữu triển lãm Đơn vị tổ chức triển lãm Hiệp hội CEMATEX Kết nối với chúng tôi


