
 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
HỘI THẢO VỀ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH PHÂN TÍCH 

& THÍ NGHIỆM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 
Thời gian:  Ngày 29/04/2021  

Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake, B7 phố Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội 

Đơn vị tổ chức : Ban tổ chức triển lãm analytica Vietnam (IMAG GmbH) 

Đơn vị đồng tổ chức: Hội Các phòng Thử nghiệm Việt Nam (Vinalab)+ Hội hóa học Việt Nam 

Vui lòng gửi bản đăng ký tham dự cho Ban tổ chức trước ngày 15/04/2021. 

 

1.  Thông tin của Doanh nghiệp: 
Tên Công ty: ………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….. ……….. 

Điện thoại: ………………………………........Website: …………………………………………..……….. 

 

2. Người liên hệ: ……………………… Chức vụ ………………………………………………………….. 

Điện thoại:……………………………………Email……….………………………………………………. 

 

3. Danh sách đại biểu sẽ tham dự hội thảo : 

STT Tên đại biểu Chức vụ Email Mobile Đăng ký tiệc 

trưa 

1      

2      

3      

Ghi chú: Các đơn vị được cử tối đa 02 đại biểu tham dự hội thảo không mất phí. Ban tổ chức sẽ thu phí tham 

dự đối với đại biểu của các công ty kinh doanh thiết bị thí nghiệm. Cụ thể, doanh nghiệp có từ 3 đại biểu trở 

lên hoặc là đại biểu của các công ty thương mại thì kinh phí tham dự là 500.000 VND/đại biểu. 

 

4. Thời gian tham dự hội thảo  

Sáng ngày 29/04/2021  

Chiều ngày 29/04/2021  

Cả ngày 29/04/2021 

 

5. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 

□ Hoá chất, hoá dầu □ Bệnh viện/Trung tâm xét nghiệm/Trung tâm y tế 
□ Dược phẩm, hoá mỹ phẩm □ Thử nghiệm y học 

□ Công nghệ sinh học □ Tự động hoá 

□ Công nghệ môi trường □ Điện, Điện tử 
□ Phòng thí nghiệm 

□ Thực phẩm & đồ uống 

□ Xây dựng 

□ Gia công kim loại, chế biến tổng hợp 

□ Dệt may, giày da □ Trường đại học/viện nghiên cứu 

 
Ngày……..tháng…….năm……  

                              Đại diện doanh nghiệp  

                                  (Ký tên, đóng dấu) 


