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Chúng tôi tập hợp các chuyên gia về vệ sinh 
để xây dựng những mối quan hệ bền vững 

Được thành lập năm 1967, ISSA/INTERCLEAN là triển lãm được công nhận trên 
toàn cầu vì đã mang lại những cơ hội thương mại và kết nối người tham dự với 
các công ty tham dự triển lãm đến từ 130 quốc gia trên thế giới trong ngành 
công nghiệp dọn dẹp vệ sinh. Được tổ chức tại Amsterdam, ISSA/INTERCLEAN 
năm 2014 đã thu hút được khoảng 40 nhà triển lãm từ Hoa Kỳ. Hãy tận dụng cơ 
hội này để giới thiệu các sản phẩm vệ sinh của bạn tại triển lãm 
ISSA/INTERCLEAN Amsterdam 2016, từ ngày 10-13 tháng 5 năm 2016 

Lí do tại sao bạn nên tham dự: 

 ISSA/INTERCLEAN đến nay là triển lãm thương mại ngành công nghiệp 
làm sạch lớn nhất trên thế giới, với hơn 29.000 m2 không gian triển lãm 
và gần 700 nhà triển lãm từ hơn 40 quốc gia. 

 ISSA/INTERCLEAN giúp tiếp cận 30.000 thông tin về đối tác quốc tế từ 
91% các đơn vị triển lãm và 73% người tham dự từ các thị trường trên 
thế giới. 

 ISSA/INTERCLEAN thu hút hơn 5000 nhà phân phối đến từ hơn 120 quốc 
gia đang trong quá trình tìm kiếm nhà cung cấp. 

 EFCI ước tính ở thị trường làm sạch châu Âu, tổng doanh thu của các nhà 
thầu lên tới 64.552 tỉ Euro trong phạm vi 20 quốc gia châu Âu được khảo sát. 
Tính trung bình, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của ngành này 
trong hơn 22 năm qua là 9,1%. 

 Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh là 5 thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 
70% tổng doanh thu của thị trường châu Âu. 

 Việc thâm nhập trị trường của các công ty dọn dẹp vệ sinh theo hợp đồng đã 
và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và hiện tại đang ở 
mức khoảng 66%. Điều này có nghĩa rằng 34% việc dọn dẹp vệ sinh vẫn 
được thực hiện tại cơ sở, báo hiệu 1 cơ hội lớn cho sự phát triển trong tương 
lai của ngành dịch vụ này. 

 Dọn dẹp vệ sinh văn phòng đến nay vẫn là phân khúc quan trọng nhất về 
mặt doanh thu cho ngành làm sạch theo hợp đồng (chiếm 49,5%) 

Là triển lãm lớn nhất trên thế giới về ngành công nghiệp làm sạch, 
ISSA/INTERCLEAN đã thu hút hơn 40 nhà triển lãm từ Hoa Kỳ trong lần tổ 
chức năm 2014. Hãy tận dụng cơ hội giới thiệu các sản phẩm vệ sinh của bạn 
tại triển lãm hàng đầu thế giới ISSA/INTERCLEAN Amsterdam 2016! 

 

Liên quan đến không gian triển 
lãm vui lòng liên hệ:  
IRIS WEINSTEIN 
(E) iris@issa.com  
(T) +1 847 982 34 68 
Gian hàng của Hoa Kỳ tại 
ISSA/INTERCLEAN: 
http://www.issainterclean.com/en/a
msterdam/ 
 
KEVIN HALEY 
Viên chức Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(E) Kevin.Haley@trade.gov  
(T) 202-482-6434 
 
GLENN VAN POLANEN 
Chuyên viên Thương mại 
Thương vụ Hoa Kỳ, Hà Lan 
(E) Glenn.VanPolanen@trade.gov  
(T) 31-0-70-310-2423 
 
Liên quan đến nghiên cứu thị 
trường vui lòng liên hệ: 
CHARLIE RAST  
Chuyên viên phân tích lĩnh vực 
Chăm sóc sức khỏe/Hàng tiêu 
dùng 
(E) Charlie.Rast@trade.gov  
(T) 202-482-4034 


