20 – 23 SEPTEMBER · BERLIN
International Trade Fair for Transport Technology

Thông tin dành cho khách
tham quan hội chợ

200 years hosting the world

Vietnamese

InnoTrans 2022

Quy mô triển lãm

NƠI MỌI VẬT ĐỀU
ĐANG CHUYỂN ĐỘNG

NGÀNH GIAO THÔNG
TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Chào mừng quý vị đến với Hội chợ Triển lãm InnoTrans 2022!
Trải nghiệm hội chợ quốc tế hàng đầu thế giới về kỹ thuật
giao thông với tổng diện tích trưng bày lên đến 200.000 m².
Khám phá những phát kiến sáng tạo lần đầu ra mắt cùng
Khu Trưng bày Ngoài trời và Khu Trưng bày Xe buýt độc nhất
trên thế giới với Khu vực Chạy thử. Hãy sẵn sàng cho tương
lai của ngành giao thông!

Năm phân khu, 42 sảnh trưng bày, một chủ đề: Hội chợ
triển lãm InnoTrans giới thiệu ngành giao thông trên tất cả
các khía cạnh. Từ các phụ tùng riêng lẻ đến các dịch vụ tiên
phong và hệ thống công nghệ tân tiến – Berlin là nơi trưng
bày các giải pháp trong ngành giao thông cho ngày mai.

RAILWAY TECHNOLOGY

TUNNEL CONSTRUCTION

• Phương tiện giao thông đường
sắt cho vận tải hành khách và
hàng hóa
• Các cụm chi tiết và phụ tùng
(động lực, năng lượng/kỹ
thuật điện, ly hợp khớp nối,
hệ thống phanh...)
• Dịch vụ dành cho đầu máy, toa xe
• Và hơn thế nữa

• Máy khoan đường hầm và kỹ
thuật khoan ngầm
• Sản phẩm xây dựng, máy móc và
phụ tùng thay thế
• Các tính năng an toàn và hoàn
thiện công trình
• Trao đổi thông tin và bảo dưỡng
• Dịch vụ và tư vấn
• Và hơn thế nữa

RAILWAY INFRASTRUCTURE

PUBLIC TRANSPORT

• Tiến hành xây dựng
• Kỹ thuật tín hiệu và truyền dẫn
• Lập kế hoạch và giám sát các
công trình xây dựng
• Các thiết bị truyền dẫn điện trên
không
• Và hơn thế nữa

• Các công nghệ thông tin và
truyền thông
• Quản lý vận tải và xử lý số liệu
• Quản lý cước vận tải và hệ thống
thông tin hành khách
• Các thiết bị hỗ trợ người tàn tật
• Dịch vụ và tư vấn
• Mobility+
• Xe buýt, hệ thống hạ tầng
cho sạc điện
• Và hơn thế nữa

INTERIORS
TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP THAM
GIA TRIỂN LÃM NĂM 2018

Đức 1.152
Nước ngoài 1.910
Tổng số 3.062
Đến từ 60 quốc gia

• Trang thiết bị nội thất và công tác
hoàn thiện
• Chiếu sáng và cửa kính
• Hệ thống điều hòa không khí
• Hệ thống an ninh
• Travel Catering &
Comfort Services
• Và hơn thế nữa

Outdoor Display / Bus Display

Các nhóm mục tiêu

ĐỘC NHẤT TRÊN
THẾ GIỚI!

MỘT MẠNG LƯỚI
VỚI NHIỀU KẾT NỐI

Các phương tiện nối đuôi nhau trên đường. Với hơn 3.500 m
đường ray, Khu Outdoor Display tại InnoTrans không thể
tìm được ở bất kỳ đâu trên thế giới. Khu vực Bus Display là
nơi bạn sẽ thấy những xe buýt điện với công nghệ tiên tiến
nhất đang hoạt động cùng với hệ thống hạ tầng tiên tiến
cho sạc điện.

Chuyến công tác quan trọng nhất trong năm của bạn! Là một
trong số các hội chợ triển lãm hàng đầu thế giới, InnoTrans
cung cấp một nền tảng tốt nhất cho các liên doanh hướng đến
tương lai và các mối quan hệ giá trị trong ngành giao thông.
Số lượng doanh nghiệp tham gia hội chợ và khách tham quan
cho thấy ngành giao thông thu hút sự quan tâm của toàn cầu.
SỐ LƯỢNG KHÁCH THƯƠNG MẠI

KHU OUTDOOR / BUS DISPLAY NĂM 2018 QUA NHỮNG CON SỐ

2014
133.595

2016
137.391

145

Phương tiện giao
thông đường sắt

10

Xe buýt điện

Bus Display

bao gồm

500 m

Demonstration Course

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC CHUYÊN GIA
• Các doanh nghiệp vận tải công cộng,
tư nhân và nhà vận hành
• Nhà khoa học, nghiên cứu và phát triển
• Nhà sản xuất và cung cấp kỹ thuật vận tải
• Các hiệp hội chuyên ngành và các cơ quan
• Các doanh nghiệp xây dựng
• Các kỹ sư, nhà địa chất, khai khoáng
• Các cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước,
các bộ và cơ quan ngang bộ
• Các nhà tư vấn
• Các công ty vận chuyển hàng hóa
• Các cơ quan truyền thông
• Và hơn thế nữa

2018
153.421

InnoTrans Convention

TRUYỀN THÔNG LÀ CHÌA KHÓA
Có nhiều chủ đề để chia sẻ tại đây. Hội chợ triển lãm
InnoTrans là nơi những chuyên gia trong ngành và những
người ra quyết định trên khắp thế giới gặp nhau tại các
cuộc tọa đàm và các diễn đàn chuyên ngành cấp cao.
DIALOG FORUM > DVF, UNIFE, VDB, ZVEI
Trọng tâm của Hội nghị InnoTrans với chương trình hỗ trợ
hàng đầu
RAIL LEADERS’ SUMMIT > BMDV, DB, MESSE BERLIN
Trao đổi thông tin giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông các nước
và Tổng Giám đốc các công ty vận tải quốc tế
INTERNATIONAL DESIGN FORUM > IDZ
Giải pháp về thiết kế và đồng hành trong đổi mới trong
phát triển giao thông công cộng
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM > STUVA
Các diễn giả quốc tế trong ngành xây dựng đường hầm
PUBLIC TRANSPORT FORUM > ETC, PBV
Sự phát triển và những xu hướng mới nhất trong giao
thông công cộng
DB INNOVATION FORUM > DB
Deutsche Bahn khởi động thành công diễn đàn đổi mới
sáng tạo
INTERNATIONAL BUS FORUM > DVF
Tập trung vào phương tiện chạy bằng điện
Hội nghị InnoTrans được phát
trực tiếp và sau đó có thể xem
lại theo yêu cầu

ĐIỂM
MỚI!

InnoTrans Convention

20.
09.2022

RAIL LEADERS‘ SUMMIT

09.2022

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

22.
09.2022

Giao thông tiên phong – ngành đường sắt cho tương lai bền vững
Liên hệ:
Claudia Schubert (DB)
international.affairs@deutschebahn.com

21.

+PALAIS.BERLIN, 16:00 h – 18:00 h

Tham dự:
Khách mời

DIALOG FORUM

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

DB INNOVATION FORUM

Tham dự:
Vào cửa tự do

CITYCUBE BERLIN, TẦNG 3, M1–3, 10:00 h – 15:00 h

Tư duy lại về ngành giao thông: Đổi mới sáng tạo dẫn đến kỷ nguyên mới về các
giải pháp môi trường thông minh

Ngành đường sắt bền vững và số hóa mang lại giao thông bền vững
Cho môi trường. Cho con người. Cho nền kinh tế. Cho châu Âu.

Liên hệ:
Pauline Maître (VDB)
Maitre@bahnindustrie.info

Liên hệ:
Jessica Göllner (DB)
jessica.goellner@deutschebahn.com

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Tham dự:
Vào cửa tự do

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

+PALAIS.BERLIN, 14:00 h – 16:00 h

Công nghệ 5G trong ngành Giao thông

Liên hệ:
Ake Rudolf (IDZ)
innotrans@idz.de

Liên hệ:
Karen Baumgarten (ZVEI)
Karen.Baumgarten@zvei.org

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Tham dự:
Vào cửa tự do

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Liên hệ:
Stefanie Posch (STUVA)
s.posch@stuva.de

Tham dự:
Vào cửa tự do

Tự động hóa trong tương lai – giao thông đường sắt tại Đức ở mức độ
cao hơn

Liên hệ:
Jens Weisheit (DVF)
weisheit@verkehrsforum.de

Tham dự:
Vào cửa tự do

DIALOG FORUM

+PALAIS.BERLIN, 10:00 h – 12:00 h

ERTMS – Hệ thống quan trọng trong hành trình hướng đến ngành đường sắt
kỹ thuật số và tự động
Liên hệ:
Jonathan Cutuli (UNIFE)
Jonathan.Cutuli@unife.org

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

CITYCUBE BERLIN, TẦNG 3, M8, 14:00 h – 16:00 h

Tham dự:
Vào cửa tự do

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Tham dự:
Vào cửa tự do

HUB27, BETA 8–9, 14:00 h – 16:00 h
INTERNATIONAL BUS FORUM
Giao thông vận tải là dịch vụ cho mọi công dân – bền vững, thông minh và
có mặt ở khắp mọi nơi

+PALAIS.BERLIN, 14:00 h – 16:00 h

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Tham dự:
Vào cửa tự do

Công nghệ BIM trong xây dựng và vận hành đường hầm

DIALOG FORUM

Liên hệ:
Jens Weisheit (DVF)
weisheit@verkehrsforum.de

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

INTERNATIONAL TUNNEL FORUM

CITYCUBE BERLIN, TẦNG 3, M8, 14:00 h – 16:00 h

Cải tạo đường hầm trong suốt quá trình vận hành
Liên hệ:
Stefanie Posch (STUVA)
s.posch@stuva.de

Tham dự:
Vào cửa tự do

DIALOG FORUM

CITYCUBE BERLIN, TẦNG 3, M1–3, 10:00 h – 13:30 h

Từ trải nghiệm của hành khách đến phương tiện kết nối – đồng sáng tạo để
mang đến các giải pháp giao thông thành công

INTERNATIONAL TUNNEL FORUM

09.2022

HUB27, BETA 8–9, 10:00 h – 13:00 h

Những chiến lược đổi mới sáng tạo cho thành công của vận tải quay vòng –
thị trường vận tải giữa tầm nhìn và thực tế
Liên hệ:
Destan Sokoloff (ETC)
destan.sokoloff@etc-consult.de

+PALAIS.BERLIN, 10:00 h – 12:00 h

INTERNATIONAL DESIGN FORUM

22.

PUBLIC TRANSPORT FORUM

23.
09.2022

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Tham dự:
Vào cửa tự do

DIALOG FORUM

+PALAIS.BERLIN, 10:00 h – 12:00 h

Định nghĩa lại ngành Giao thông: Phòng thí nghiệm Tương lai của
Hội Công nghiệp Đường sắt Đức (VDB)

Liên hệ:
Pauline Maître (VDB)
Maitre@bahnindustrie.info

Ngôn ngữ dùng trong hội nghị:
DE / EN

Tham dự:
Vào cửa tự do

InnoTrans Convention

segelände
bition Grounds

SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM
TỔ CHỨC HỘI THẢO

International Tunnel Forum
CityCube Berlin, Tầng 3, M8
Cửa vào Messedamm

International Bus Forum
Public Transport Forum
hub27, Beta 8–9,
Cổng phía Nam

erlin GmbH . Messedamm 22 . 14055 Berlin . Germany
3038 0 . F +49 30 3038 2325
esse-berlin.de . central@messe-berlin.de

International Design Forum
DB Innovation Forum
CityCube Berlin, Tầng 3, M1-M3
Cửa vào Messedamm

Rail Leaders‘ Summit
Dialog Forum
+palais.Berlin
Cửa Bắc, Sảnh 19

Các dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ TRỌN GÓI
CỦA CHÚNG TÔI
Business Lounge trong Marshall-Haus
Thư giãn, tổ chức các cuộc thảo luận, sử dụng Wi-Fi miễn phí,
sạc điện thoại di động hay chỉ đơn giản tận hưởng thời gian nghỉ
InnoTrans Campus
Đầu mối liên lạc chính ở Sảnh 4.2 cho các tài
năng trẻ và Career Tours với hướng dẫn viên
tại các sảnh trưng bày
ĐIỂM MỚI! Khởi đầu sự nghiệp của bạn:
Thúc đẩy Sự nghiệp cùng Eurailpress –
Ngày 21 tháng 9 lúc 14:00 h
Sân bay và dịch vụ vận chuyển trong hội chợ
Tiện lợi và miễn phí: dịch vụ vận chuyển giữa sân bay mới
của Berlin và khu vực trưng bày tại Berlin – cùng với dịch vụ
vận chuyển tại chỗ giữa các sảnh

InnoTrans Plus
Nền tảng kỹ thuật số mới cho ngành giao thông của bạn –
với mạng lưới quan hệ tốt nhất được xây dựng trước, trong
và sau hội chợ thương mại. Là phiên bản Virtual Market Place®
cập nhật, InnoTrans Plus mang đến nhiều tiện ích: Các Hội
thảo trực tuyến và các bài thuyết trình sản phẩm | Xây dựng
mạng lưới quan hệ và các hội nghị bàn tròn | Đề nghị hẹn
gặp trực tiếp để lên kế hoạch tại chỗ | Cơ hội việc làm
Phát trực tiếp toàn bộ chương trình bên lề bao
gồm Lễ Khai mạc chính thức và được chia sẻ
sau sự kiện theo yêu cầu.
plus.innotrans.de

ĐIỂM
MỚI!

Ứng dụng InnoTrans
Bao gồm toàn bộ thông tin về hội chợ InnoTrans 2022

World Innovation Tours
Tham gia chuyến tham quan kéo dài 90 phút tìm hiểu
những sáng tạo quan trọng nhất tại InnoTrans. Có nhiều
tour trong ngày bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Đăng ký tại
Business Lounge trong Marshall-Haus
Bán vé trực tuyến
Quý vị có quyền sử dụng phương tiện giao thông công
cộng tại Berlin miễn phí vào ngày vé có giá trị để đến thẳng
InnoTrans: innotrans.de/ticketshop
XIN LƯU Ý! Chỉ bán vé trực tuyến.
Không có quầy bán vé sử dụng tiền mặt tại hội chợ.
Speakers‘ Corner
Tìm hiểu về những sản phẩm mới và những công ty sáng
tạo – ngay lúc này với năm khu vực Speakers’ Corners
để đáp ứng nhu cầu phổ biến
ĐIỂM MỚI! Phát trực tiếp tất cả các sự kiện

BERLIN LÀ THÀNH PHỐ
ĐÁNG ĐỂ THAM QUAN!
Cùng với InnoTrans, Berlin có nhiều điểm thú vị để khám phá
– từ nghệ thuật độc đáo và các chương trình văn hóa, đến
các điểm nhấn về ẩm thực và nhiều quán bar và vũ trường.
Tất cả những điều này và hơn thế nữa đang chờ đợi bạn tại
một trong những thành phố sôi động nhất thế giới!

Hội chợ thương mại và hơn thế nữa

Thông tin tóm tắt

NHỮNG ĐIỂM NHẤN VÀ CÁC
SẢN PHẨM LẦN ĐẦU RA MẮT

Đường dây nóng dành cho khách tham quan tại
InnoTrans
T +49 30 3038 3131

ĐIỂM MỚI! Mobility+ Corner
Trong khu vực dành cho chủ đề Phương tiện Công cộng tại
hội chợ thương mại, Mobility+ Corner mới ra mắt sẽ dành
cho các nhà cung cấp dịch vụ giao thông phụ trợ. Đây là nơi
các công ty tham gia triển lãm trình bày các chủ đề tự chọn
trên sân khấu theo hình thức Speakers’ Corner nhỏ hơn tại
Sảnh 7.1c.

Lúc nào bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của hội chợ
Berlin tại nước bạn:
innotrans.com > contact

ĐIỂM MỚI! Mobility Science Slam
23.09.2022 | 14:00 h – 15:30 h
+palais.Berlin
“Science Slam” là một chương trình truyền thông, trong đó
người tham dự trình bày các dự án nghiên cứu ngắn gọn
trong 10 phút và sau đó nhận nhận xét từ công chúng.
Hyperloop Conference 2022
23.09.2022 | 9:15 h – 20:15 h (tbc)
Sảnh 15.2
Là một phần của InnoTrans Conference Corner, Hyperloop
Conference là sự kiện quốc tế đầu tiên về giao thông siêu
tốc. Đây là nơi bạn sẽ gặp tất cả những doanh nghiệp trong
hệ sinh thái giao thông siêu tốc Hyperloop, bao gồm các
doanh nghiệp khởi nghiệp, các công ty, các nhà cung cấp và
các nhà đầu tư phát triển hệ thống Hyperloop.
hyperloopconference.com

Đơn vị tổ chức
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
Germany
innotrans@messe-berlin.de
innotrans.com
Thời gian
20 – 23 Tháng Chín 2022
Thời gian mở cửa
9:00 h – 18:00 h
Giá vé vào cửa kèm theo catalogue
Vé ngày: 50 EUR
Vé nhiều ngày: 75 EUR
Vé vào cửa có bao gồm sử dụng phương tiện giao thông
công cộng trong khu vực Berlin ABC miễn phí.
innotrans.de/ticketshop
Chúng tôi khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

CHỈ BÁN VÉ TRỰC TUYẾN. KHÔNG
CÓ QUẦY BÁN VÉ SỬ DỤNG TIỀN
MẶT TẠI HỘI CHỢ
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Tuyến xe đưa đón
đưa đón tại khách sạn, đưa đón trong thành phố,
Quảng trường Olympischer Platz P + R,
BER T1 + T2 – Expo Nord,
BER T1 + T2 – Expo South
Di chuyển trong hội chợ
Cổng phía Nam – sảnh 18,
Cổng phía Nam – sảnh 20,
Cổng phía Nam – Cổng phía Đông,
Cổng phía Đông – khu vực ngoài trời

Cổng vào tại Sảnh 9
Sảnh 8 đến sảnh 10
Cổng phía Đông
Sảnh 11 đến sảnh 17
Cổng phía Bắc
Sảnh 18 đến sảnh 26
Cổng phía Nam
Sảnh 1, 2.1, 3, 4.1, 5, 6.1, hub27
Cửa vào Sảnh 7
Sảnh 2.2, 4.2, 6.2, 7
Cổng vào CityCube Berlin Jafféstraße
(sảnh A)
Cổng vào CityCube Berlin Messedamm
(sảnh B)
Dịch vụ đi lại
Hướng dẫn cụ thể về khởi hành, nhập cảnh,
khách sạn và nhiều thông tin khác có thể tìm kiếm tại:
innotrans.com > Visitors > Your Visit

