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    Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA 

(V/v: Mời tham quan Hội chợ lớn nhất thế giới chuyên về Bao bì “INTERPACK 2017”) 
 

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đến tham quan Hội chợ 
“INTERPACK 2017” – Hội chợ quốc tế lớn nhất thế giới chuyên về BAO BÌ. 
        Từ hơn nửa thế kỷ nay, Hội chợ “INTERPACK” là nơi qui tụ hàng nghìn chuyên gia trong lĩnh 
vực bao bì đến tham gia. “INTERPACK 2017” sẽ diễn ra từ ngày 04 – 10/5/2017 tại Dusseldorf – 
CHLB Đức, tập trung những nhà sản xuất máy móc và thiết bị bao bì, nguyên liệu bao bì, cũng như các 
loại sản phẩm bao bì dùng cho ngành bao bì thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm và các dịch vụ 
khác… 

       Ước tính Hội chợ sẽ chào đón trên 180.000 chuyên gia, khách tham quan trong các ngành bao bì 
và bánh kẹo đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới đến đây để chứng kiến những công nghệ tiên tiến 
trong ngành bao bì: bánh kẹo, dược phẩm và mỹ phẩm cũng như xu hướng phát triển của ngành công 
nghiệp đầy năng động này trong tương lai. 

       Đối với các Doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến Bao bì 
“INTERPACK 2017” trước hết là nơi để Quý Doanh nghiệp gặp gỡ các công ty nổi tiếng trên thế giới 
về bao bì, cũng như trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu thế giới, thu thập được những 
thông tin hữu ích. 

       Nhưng quan trọng nhất INTERPACK 2017 là nơi lý tưởng để Quý Doanh nghiệp Việt Nam giới 
thiệu sản phẩm bao bì ưu tú của mình ra thị trường thế giới nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của 
Quý Doanh nghiệp – đặc biệt hiệu quả đối với các sản phẩm thuộc ngành bao bì thực phẩm, dược 
phẩm, hóa chất và mỹ phẩm... 

        “INTERPACK 2017” thực sự là cầu nối để vươn tới thị trường EU nói riêng và thị trường thế 
giới nói chung. Hiện nay, các Doanh nghiệp ngành Nhựa hoạt động trong lĩnh vực bao bì của Việt 
Nam đã đăng ký tham gia hơn 100 m2 diện tích gian hàng tại INTERPACK 2017. 
        VPA rất hân hạnh chuyển chương trình tham quan Hội chợ này đến các Quý Doanh nghiệp. Quý 
Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ về:  

           Vaên phoøng Hieäp hoäi Nhöïa Vieät Nam 
              156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, Tp.HCM 
              Tel: 08 – 35218552 -  Fax: 08 – 35218554 (gặp Ms. Mỹ: 0908 249864, Ms. Dung – 0918828256) 
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