
Hội chợ tri ển lãm th ương m ại châu Á v ề hồ bơi và Spa 2013 
Piscine SPLASH! Asia 2013 

 

Hội chợ thương mại châu Á về bể bơi và Spa (Piscine SPLASH! Asia ) là hội chợ thương mại hàng đầu thế 
giới nhằm đáp ứng các yêu cầu chủ chốt trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực hồ bơi và spa như thiết kế, 
xây dựng/lắp đặt, bảo vệ, an ninh, thể dục và chăm sóc sức khỏe, trang thiết bị và phụ kiện, bảo trì và quy 
hoạch cảnh quan. 
 
Vị trí trên th ị trường  
 
Piscine SPLASH! Asia là sự kết hợp của hai triển lãm uy tín về hồ bơi (triển lãm quốc tế hàng đầu được tổ 
chức hai năm một lần) và triển lãm spa-SPLASH! (hai lần được nhận giải thưởng tại Úc và Niu-di-lân cho 
triển lãm thương mại chuyên nghiệp về hồ bơi và spa) với chiến lược là đem lại cho ngành công nghiệp 
quốc tế về hồ bơi và spa cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu và xây dựng mối quan hệ với các đối tác và 
người sử dụng trên toàn cầu.  
 
Được tổ chức lần đầu vào các năm 1991 và 1998,  Piscine and SPLASH! đem lại các kinh nghiệm quốc tế 
bậc nhất về lĩnh vực hồ bơi và spa 
 
Thông tin chi ti ết về hội chợ như sau: 
 
Thời gian:  2 ngày 20- 21 tháng 5 năm 2013 
 
Địa điểm: Sands Expo and Convention Center, Marina Bay Sands, Singapore  
 
Các nước tham gia:  Singapore, Brunei, Cam-pu-chia, Hồng Kông, In-đô-nê-zi-a, Nhật Bản, Lào, Ma-lai-xia, 
Man-đi-vơ, Phi-líp-pin, Hàn Quốc, Việt Nam, Sờ-ri-lan-ca, Đài Loan, Thái Lan, Úc và Niu-di-lân.  
 
Các công ty tham gia tr ưng bày: 

• Albatross Pools  
• AstralPool   
• Be Aqua Pte Ltd  
• Blue Glass Pebble Company   
• Classic Pools    
• Davey Water Products     
• Emaux    
• Heliocol Solar Pty Ltd           
• Herborner Pumpenfabrik JH Hoffman GMBH & Co    
• Lochlor      
• Luxury Swim Spas      
• Magnor Pool Products (China) CO 

• Ningbo Powerful Pool Equipment Co Ltd      
• Pentair Water    
• Pool Systems     
• Pool Water Products      
• Reubens Pte       
• Sterns Pools       
• Supreme Heating/ Quality Pool Interior Products       
• Tinotmeter       
• Unilite Chemicals Pte Ltd       
• Waterco     
• Wonder Light Industry Machinery   

Thông tin cho ng ười tham gia: 
 
Trung tâm hội nghị Sands Expo and Convention Center, Marina Bay Sands là địa điểm lý tưởng cho các hội 
nghị và triển lãm quốc tế. Vị trí của Sands Expo and Convention Center, Marina Bay Sands rất thuận lợi nằm 
giữa quận thương mại trung tâm của Singapore, với các trang thiết bị hàng đầu cùng các dịch vụ được thiết 
kế nhằm đáp ứng các loại hình sự kiện quốc tế.   
 
Quý vị là các công ty bán lẻ, bán buôn, công ty xây dựng và lắp đặt, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, sản xuất, đại 
lý/nhà phân phối sản phẩm, trung tâm thể thao, giải trí và công viên nước, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, nhà 
quy hoạch cảnh quan hay chuyên viên các bộ, ban ngành có liên quan,vv, vui lòng truy cập website: 
http://piscinesplashasia.com/, mục "register now" để đăng ký tham gia, hoặc liên hệ trực tiếp với cô Hoàng 
Thị Hải Anh- Trợ lý marketing theo địa chỉ sau: 
 
Hoàng Thị Hải Anh – Marketing Assistant  
Visitors promotions in Vietnam  
GL events Exhibitions  

49-50, quai Rambaud | CS 50056 | 69285 LYON cedex 02 l France 
Tel. : +33 (0)4 78 176 204  | Fax : +33(0)4 78 176 358  

Haianh.HOANG@gl-events.com | www.gl-events.com  
 
Quý vị có thể tìm thấy các thông tin chi tiết về hội chợ, khách tham quan, các hoạt động sẽ diễn ra trong thời 
gian triển lãm như hội thảo chuyên đề/thăm quan thực tế, và các thông tin liên quan khác tại website 
http://piscinesplashasia.com/ hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ trên. 


