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WATEC Israel là sự kiện đƣợc tổ chức hai năm một lần và diễn ra trong vòng 3 ngày tại Trung tâm

triển lãm Tel Aviv, Israel. Bên cạnh không gian triển lãm, nhiều sự kiện và hội thảo chuyên đề về vấn đề
xử lý nƣớc trong các ngành công nghiệp sẽ diễn ra. Một trong ba khuôn viên chính của triển lãm là nơi
các công ty khởi nghiệp của Israel giới thiệu về những công nghệ tiên tiến nhất của họ.

Hội thảo Cleanvest Summit sẽ đƣợc tổ chức vào ngày 12/10 (một ngày trƣớc khi WATEC khai mạc). Tại
hội nghị đặc biệt dành cho các nhà đầu tƣ này, các thách thức về vấn đề nƣớc trong cộng đồng sẽ đƣợc
thảo luận. Quý vị sẽ đƣợc giới thiệu về các công nghệ mới và sáng tạo của Israel. Hội thảo Cleanvest
Summit là cơ hội lớn để Quý vị gặp gỡ với các doanh nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực nƣớc, các nhà
đầu tƣ và đại diện các cơ quan Bộ, ban, ngành của Chính phủ, những ngƣời đóng vai trò quan trong
trong Cộng đồng Công nghệ sạch.

WATEC Israel mang tới cho Quý vị cơ hội hoàn hảo để lắng nghe và gặp gỡ nhiều công ty trong lĩnh

vực Nƣớc, Năng lƣợng và Môi trƣờng; những công ty đang tìm kiếm đối tác, nhà đầu tƣ và các dịch vụ
chuyên nghiệp phù hợp với sự phát triển của họ.

Thông tin dành cho khách thăm quan:

Mỗi sự kiện WATEC Israel thu hút hàng nghìn chuyên gia trong ngành Nước và Nước thải
từ khắp nơi trên thế giới tới tham dự. Họ là ai?:

Lãnh đạo cao cấp
Nhà tƣ vấn, Chủ tịch các Quận, Huyện
Nhà sản xuất thiết bị/ Nhà phân phối
Chuyên gia về Nƣớc công nghiệp và Xử lý nƣớc
thải
Nhà nghiên cứu
Giám đốc các công ty Nƣớc sạch và Nƣớc thải
Nhiều nhóm khách thăm quan khác

Giám đốc Hệ thống Thu nƣớc
Kỹ sƣ môi trƣờng/ Nhà hóa học/ Nhà khoa học
Giám đốc điều hành
Các nhà hành pháp địa phƣơng, liên bang, 
chính phủ
Cán bộ Công
Công ty vận hành nƣớc sạch và nƣớc thải
Sinh viên

Đến triển lãm WATEC Israel như thế nào?:
Di chuyển bằng xe hoặc taxi: Địa chỉ | Rokach Blvd 101, Tel Aviv 6121002
Di chuyển bằng tàu| Nhà ga xe lửa Israel, điểm đến Trƣờng đại học, đối diện Trung tâm triển lãm
Tel Aviv 
Di chuyển bằng xe buýt | Tuyến Egged – xe số 521| Tuyến Dan – xe số 27, 28 | Tuyến Metropoline –
xe số 47 , 48 , 247

Giờ mở cửa của Triển lãm

Thứ ba, 13/10/2015 10:00 - 18:00

Thứ tƣ, 14/10/2015 10:00 - 18:00

Thứ năm, 15/10/2015 10:00 - 17:00



VÀI NÉT 
NỔI BẬT 
VỀ WATEC 
ISRAEL 
2013

"Antonio Tajani, Phó chủ tịch Phái đoàn châu Âu phụ trách nhóm ngành công nghiệp và
doanh nghiệp, dẫn đầu “Đoàn tăng trường” tới Israel. Phái đoàn này gồm 65 công ty và tổ
chức châu Âu đã tham gia các buổi gặp gỡ song phương tại WATEC. Phó chủ tịch Tajani đã
cùng với các bộ trưởng Israel trao đổi và ký kết khung hợp tác song phương trong tương lai."

Trang web của Tổ chức dịch vụ hành động bên ngoài châu Âu, 17/10/2013

"Thứ trưởng Francisco D’Souza dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Goa đã

tới Israel từ 20-25/10/2013. Đoàn đã tham dự triển lãm WATEC và gặp gỡ các công ty Israel cung

cấp công nghệ trong ngành nước. Một đoàn doanh nghiệp khác gồm các chuyên gia kỹ thuật và cán

bộ cấp cao của các công ty nước và các doanh nghiệp địa phương của Ấn Độ đã có chuyến công tác

và học tập ngắn hạn về công nghệ nước và quản lý nước tại Israel dưới sự bảo trợ của Trường cán bộ

hành chính Ấn Độ. Đoàn doanh nghiệp này cũng tham dự triển lãm WATEC. Bên cạnh đó, nhiều đại

diện của các doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ cũng tham dự WATEC 2013.

Trang web của Đại sứ quán Ấn Độ tại Israel, 22/10/2013

“Mười bảy nhà điều hành cấp cao của Anh thăm Israel - Một đoàn đại biểu gồm 17 nhà điều

hành cao cấp trong ngành nước của Anh sẽ đến Israel tuần này để tham dự triển lãm WATEC,

sự kiện về Công nghệ nước được tổ chức hai năm một lần tại Israel, 22-24/10/2013. Đoàn

doanh nghiệp này là một trong những đoàn quốc tế lớn nhất tham dự WATEC, với mục đích

tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Israel trong việc phát triển các công nghệ và giải pháp về nước

tiên tiến trên thị trường trong nước và quốc tế. Một vài công ty tiêu biểu gồm United Utilities,

Công ty Tài chính năng lượng mới Bloomberg, Unilever, South East Water, Britvic, Syrinix và

British.”

Mạng lưới các nhà Ngoại giao Israel, Đại sứ quán Israel tại London, 16/10/2013

"Liên đoàn các phòng thƣơng mại Israel vinh dự chào đón phái đoàn thƣơng mại

dẫn đầu bởi Thống đốc bang Texas Rick Perry thăm Israel mùa thu 2013 và trân

trọng tổ chức diễn đàn “Đầu tƣ vào bang Texas” tại Tel Aviv. Diễn đàn đã thu hút

nhiều công ty Israel quan tâm tới thịtrƣờng Texas.Trong chuyến thăm của Thống

đốc Perry tới WATEC, Liên đoàn các phòng thƣơng mại Israel và Văn phòng thống

đốc, Hợp tác Quốc tế và Phát triển Kinh tế đồng tổ chức diễn đàn “Đầu tƣ vào

bang Texas”, nơi các cán bộ cao cấp, nhà điều hành về phát triển kinh tế và lãnh

đạo cao cấp của bang Texas gặp gỡ nhiều công ty Israel tại Tel Aviv.”

Tel Aviv & Trung tâm của Phòng thương mại Israel, 15/10/2013



Vị trí mặt bằng sẽ được quyết đinh dựa trên việc ký hợp đồng thuê mặt bằng. Một hợp đồng
hoàn chỉnh kèm theo khoản tiền trả trước sẽ được gửi tới Giám đốc triển lãm để đảm bảo việc
giữ vị trí đẹp. Các công ty tham gia triển lãm có thể tùy chỉnh/ thiết kế lại gian hàng theo ý

mình. Một bản Kế hoạch mặt bằng đã chỉnh sửa sẽ bao gồm xác nhận về từng gian hàng. Xin
lưu ý, việc thay đổi vị trí gian hàng phải được ghi rõ trên Phiếu đăng ký tham dự triển lãm. Các
gian hàng chỉ được xác nhận khi có xác nhận về việc thanh toán. Việc chọn chỗ dựa trên tiêu
chí “Ai đến trước chọn trước”.

Gian hàng tiêu chuẩn dựng sẵn gồm có:
(tối thiểu 9m2)         

Tƣờng trắng, khung nhôm vừa vặn, cao 250cm

Biển tên công ty và số gian hàng (theo cỡ chữ tiêu

chuẩn)

2 ghế và 1 bàn nhựa

Cứ 3m² sẽ lắp đặt 1 đèn chiếu, không bao gồm dây

điện và các thiết bị kết nối

Gian hàng dƣới 20 m²: ổ kết nối 1 pha 16 amp 

Gian hàng từ 21m² - 90 m²: ổ kết nối 3 pha 16 amps

Gian hàng trên 91m2: Ổ kết nối 3 pha 32 amps 

Thảm trải sàn

Thẻ ra vào dành cho nhà triển lãm (5 thẻ cho mỗi 9m²)

An ninh tại khu vực triển lãm (6:00 chiều tới 9:00 

sáng) 

Thông tin về công ty (tối đa 30 từ) trong Catalogue 

chính thức của sự kiện

CÁC LOẠI 
GIAN 
HÀNG VÀ 
VỊ TRÍ 
MẶT BẰNG

Định nghĩa mặt bằng:

Mặt bằng trống gồm có:

(tối thiểu 20 m²)

Nhà triển lãm đăng ký với ban tổ chức

Với các gian hàng tối đa 20 m²: ổ kết nối

1 pha 16 amp

Với các gian hàng từ 21 m² tới 90 m² - Ổ 

kết nối 3 pha 16 amp 

Với các gian hàng trên 91 m² - Ổ kết nối 3 

pha 32 amps

Thẻ ra vào dành cho nhà triển lãm (5 thẻ

cho mỗi 9m²)

An ninh tại khu vực triển lãm (6:00 chiều

tới 9:00 sáng) 

Thông tin về công ty (tối đa 30 từ) trong

Catalogue chính thức của sự kiện

Phí đăng ký Gian hàng dựng
sẵn

Mặt bằng trống

Công ty Israel 1,290 NIS 1,232 NIS/1 m² 1,070 NIS/ 1 m²

Công ty nƣớc ngoài $ 375 $ 356/ 1 m² $ 312 USD/ 1 m²

Lưu ý quan trọng: Các nhà triển lãm dựng gian hàng khác tiêu chuẩn của ban tổ chức cần nộp kế hoạch xây
dựng gian hàng riêng của họ cho Giám đốc sự kiện ít nhất 4 tuần trước khi sự kiện diễn ra. 



Thông tin của công ty đƣợc ghi trong Catalogue chính thức của sự kiện. Catalogue này sẽ đƣợc phát cho

khách tham quan triển lãm. Catalogue đƣợc các Tùy viên thƣơng mại Israel tại các quốc gia trên thế giới sử

dụng làm công cụ quảng bá cho sự kiện này

Tên công ty đƣợc xuất hiện trên trang web chính thức của WATEC

XUẤT HIỆN MIỄN PHÍ

Mục tiêu của WATEC:
Thu hút người mua!
Thu hút nhà lãnh đạo!
Mang tới kết quả!

Quyền lợi của nhà triển lãm gồm có: 

HỖ TRỢ PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ QUẢNG CÁO 

Đƣợc cung cấp thông tin liên hệ của tất cả các khách tới tham quan triển lãm, và lĩnh vực quan tâm của

từng vị khách.

Các công ty mục tiêu của từng quốc gia cụ thể - Tùy viên thƣơng mại Israel tại nƣớc của bạn sẽ cố gắng hết

sức để mang các công ty quan tâm tới bạn nhất tới tham dự sự kiện.

CÁC SỰ KIỆN NETWORKING

Các buổi gặp gỡ song phƣơng

Tiệc chiêu đãi chính thức

Sự kiện bên lề

Hội nghị chuyên đề

Các buổi làm việc với các đoàn khách quốc tế đƣợc thu xếp trƣớc

Hội nghị WATEC

Thăm quan

Dịch vụ Quảng cáo và truyền thông – Đƣợc thông báo và cập nhật thƣờng xuyên, liên tục các thông tin có

liên quan tới sự kiện, cả trƣớc và trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.

Đƣợc gửi email với toàn bộ cơ sở dữ liệu của WATEC

CƠ HỘI TÀI TRỢ

Chúng tôi sẽ làm việc với Quý vị để thiết kế các gói tài trợ độc đáo, phù hợp với chiến dịch và mục tiêu quảng

bá của Quý doanh nghiệp. 

TỐI ĐA HÓA 
HÌNH ẢNH
CỦA 
DOANH 
NGHIỆP TẠI 
WATEC



Tối đa hóa lợi ích của Quý vị - Chúng tôi thu xếp
cho Quý vị các buổi gặp gỡ song phương với đồng
nghiệp khắp nơi trên thế giới!

WATEC Israel 2015 là một diễn đàn hoàn hảo & đầy đủ, nơi mà các nhà điều hành,

học giả, nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, các nhà phân tích và các chuyên gia trong lĩnh

vực nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, định hình và tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên

quan tới công nghệ trong ngành nước trong tương lai.

WATEC Israel 2015 mang tới cơ hội để Quý vị lắng nghe và gặp gỡ với nhiều công

ty trong ngành đang tìm kiếm đối tác, các dịch vụ chuyên nghiệp cũng như các cơ

hội đầu tư. Công cụ trực tuyến độc đáo Chance2Meet của chúng tôi sẽ giúp Quý vị

truy cập trực tiếp vào hồ sơ của các đơn vị tham gia triển lãm, hỗ trợ Quý vị tạo lập

các mối quan hệ mới, sắp xếp các buổi làm việc trước khi sự kiện diễn ra, và từ đó

giúp tối đa hóa lợi ích của Quý vị tại WATEC.

Phần mềm trực tuyến miễn phí có tên gọi i-Planner cho phép Quý vị lựa chọn trước

và quản lý các buổi làm việc của mình, trong khi cùng lúc chỉnh sửa hồ sơ theo ý

của mình nhằm thu hút các đối tác, nhà đầu tư cũng như các bạn đồng nghiệp. Tất

cả các bên đã đăng ký đều có thể truy cập và điều phối các buổi làm việc với các

bên khác, đúng theo lĩnh vực mà mình mong muốn. Các buổi làm việc được thu xếp

trước và được lưu lại vào lịch làm việc mà chúng tôi đặc biệt tạo ra cho mỗi đơn vị

đăng ký tham dự triển lãm.

Đừng cảm thấy bận tâm vì số lượng danh thiếp quá lớn hay những buổi
làm việc không đi tới đâu – Hãy để dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ Quý vị tìm
kiếm và tận dụng các cơ hội networking lớn mà WATEC Israel 2015 mang
tới!

CƠ HỘI 
NETWORKING 
TẠI WATEC 
2015



TRẢI 
NGHIỆM 
WATEC 

Tìm hiểu các giải pháp trong ngành nước và các thách thức môi trường

Tìm kiếm đối tác cho các dự án và các quỹ kinh doanh

Tìm kiếm công nghệ giúp bạn giải quyết các vấn đề đau đầu nhất

Quảng bá hình ảnh về doanh nghiệp của bạn và xây dựng thương hiệu riêng

Gặp gỡ các đồng nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp,các khách hàng tiềm năng cũng như các nhà lãnh đạo toàn cầu

Nâng cấp nghề nghiệp của bạn thông qua các cơ hội networking và học hỏi về công nghệ 

Dành thời gian của bạn với chi phí thấp tại một diễn đàn hiệu quả và chuyên nghiệp trong ngành  nước.

ISRAEL ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG BỞI SÁNG TẠO

Israel từ lâu đã đóng vai trò quan trong trong ngành Công nghệ sạch, từ một quốc gia hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên

thành một quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển bền vững của toàn cầu. Tận dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao

và kinh nghiệm về các ngành công nghệ cao, Israel đã phát triển một ngành công nghiệp chỉ liên quan tới việc phát triển các công

nghệ nước, năng lượng và môi trường bền vững, với hơn 400 công ty.

Ngành nước nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Công nghệ mới Israel do Bộ Kinh tế Israel quản lý. Đây là một chương trình quốc

gia nhằm xúc tiến và phát triển các công nghệ về nước và năng lượng. Với sự hỗ trợ từ chương trình này, Viện Xuất khẩu và Hợp

tác quốc tế Israel đã xúc tiến và quản bá các ngành công nghiệp của Israel, góp phần giúp Israel duy trì vị trí tiên phong là người

dẫn đầu và phát triển các công nghệ mới và tiên tiến trên thế giới.

Nguồn tài nguyên nước hạn chế đã giúp Israel phát triển ra nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực

này:

Rất nhiều nhà máy chuyên khử mặn thẩm thấu ngược lớn trên thế giới được đặt tại Israel (Ashkelon và

Hadera)

Là quốc gia dẫn đầu về việc tái sử dụng nước (khoảng 75% lượng nước dùng cho nông nghiệp là nước tái

chế) 

Một trong những hệ thống xử lý nước thải và khử độc tiên tiến nhất thế giới

Hệ thống tích hợp quản lý nhiều nguồn nước khác nhau độc đáo

Xây dựng, vận hành và bảo dưỡng đơn vị cung cấp nước độc đáo

Các giải pháp tiên tiến về chất lượng nước, độ an toàn của nước

Các giải pháp tiên tiến về an ninh nước nội địa



www.watec-israel.com

Nhà tổ chức WATEC Israel

Hỗ trợ từ phía Chính phủ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh tế - Thương mại, Đại sứ quán Israel 

tại Hà Nội

68 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 04-38433140 (máy lẻ 514)

Nghiêm Minh Trang | trang.nghiem@israeltrade.gov.il

Văn Phòng Đại diện Kinh tế Thương mại Israel 

tại TP Hồ Chí Minh 

SĐT: 08-62999192

Võ Phương Quỳnh | quynh.vo@israeltrade.gov.il

Kenes Exhibitions®

Ariel Sharon 3,, Tầng 4, Or Yehuda 6037529, Israel

SĐT +972.74.7457488, Fax: +972.74.7457488

Rivka Chai | rchai@kenes-exhibitions.com

Trung tâm triển lãm Tel Aviv

P.O. Box 21075, Tel Aviv 6121002, Israel 

SĐT: +972.3.6404641, Fax: +972.3.6404660 

Tamara Bernstein | tamara@fairs.co.il


