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Triển lãm Quốc tế về LED/OLED và Công nghệ Chiếu sáng 2015 

 – LEDTEC ASIA 

Triển lãm LEDTEC ASIA sẽ được tổ chức tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận & 

Tp.HCM từ ngày 07/05 – 09/05/2015. Đây là điểm đến thường niên của các cá nhân, doanh nghiệp 

quan tâm đến sản phẩm LED và Thiết bị Chiếu sáng.  

Theo nghiên cứu và dự báo của tổ chức Markets and Markets, thị trường LED bao gồm màn 

hình LED, Thiết bị chiếu sáng LED  tăng trưởng từ 10,5 tỉ USD năm 2011 lên tới 31,7 tỉ USD vào 

năm 2016. Trong đó LED Chiếu sáng tăng đạt 5,4 tỉ USD năm 2011 và dự báo sẽ tăng lên 12,5 tỉ 

USD năm 2016. Chỉ trong vài năm trở lại đây, LED đã chiếm lĩnh và được sự dụng rộng rãi trong 

nhiều lĩnh vực như làm tấm nền, bảng điện tử, ứng dụng trong chiếu sáng, tự động hóa, quảng cáo, 

dân dụng.  

Một dự báo khác của các nhà khoa học Mỹ công bố mới đây cho thấy, đến năm 2020, sản 

phẩm công nghệ LED chiếm trên 70% thị trường chiếu sáng toàn cầu nói chung. Trong số đó, Châu 

Á chiếm thị phần lớn nhất với 45%, Châu Âu 25%, và Bắc Mỹ 20%. 

 riển lãm LED EC  S   là điểm đến thường niên tại Việt Nam của các cá nhân, doanh 

nghiệ   inh doanh trong ngành                ế        ế      . LEDTEC ASIA 2015 thu hút 

120 đơn vị với 250 gian hàng đến từ 10 quốc gia sẽ giới thiệu tới khách tham quan hàng loạt sản 

phẩm mới nhất như: Điện Quang, Rạng Đ ng,  a oo idi, El  , Duhal,  L d,   io  li , C  

Lighting,  i  o,  amLED,  C LED, D E    D  . Đ c  iệt năm nay triển lãm có sự tham gia của 

các đơn vị Smart om  như    V,  C S hứa h n sẽ mang đến nhiều sản phẩm độc đáo.  

Ngoài ra, Tại Hội thảo LEDTEC Seminar 2015, Các diễn giả đến từ Việt Nam và Hàn 

Quốc sẽ trình  ày Ưu nhược điểm của công nghệ LED, Giải Nobel Vật lý và xu thế phát triển công 

nghệ và thị trường Chiếu sáng LED trắng, Những đổi mới trong ứng dụng công nghệ LED vào sản 

xuất nông nghiệp, Dự án Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam. 

Hội thảo cung cấp nhiều thông tin giá trị cho cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu về thị trường 

LED.  

Điểm nhấn của LED EC  S   lu n được giới chuyên m n đánh giá cao là chương trình 

 ế   ố            ệ  sẽ diễn ra vào ngày 08/05/2015.  ăm 2014, Chương trình đã giú   í  ết 

nhiều hợ  đồng với tổng giá trị lên tới 19,25 triệu USD. Tiếp nối thành công của năm trước, tại 

LEDTEC ASIA 2015, 200  hà mua hàng được mời từ  hắ  nơi trên thế giới đến để g   g , giao 

thương với các đơn vị trưng  ày tại triển lãm hứa h n sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhà 

trưng  ày.  

 hêm vào đó, tại LED EC  S   quý  hách tham quan có cơ hội trúng thưởng xe máy 

Yamaha Grande trong chương trình  ốc thăm may mắn. LEDTEC ASIA 2015 sẽ được tổ chức tại 

sảnh  2,  rung tâm  ội chợ    riển lãm Sài   n  SECC ,      guyễn Văn Linh, Quận  ,   .  ồ 

Chí  inh.  Triển lãm mở cửa từ  h30  đến 17h30 dự kiến đón 15 000 lượt  hách tham quan thương 

mại. Khách tham quan có thể đăng  ý trước tại www.ledtecasia.com.  

http://www.ledtecasia.com/

