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 Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore (SIWW) là một cơ hội trao đổi 
toàn cầu nhằm chia sẻ và cùng kiến tạo các giải pháp đổi mới 
cho ngành nước. Sự kiện hai năm một lần này quy tụ các công ty, 
các tổ chức trong ngành nước trên toàn thế giới để chia sẻ kinh 
nghiệm, giới thiệu các công nghệ mới nhất và kết nối các cơ hội 
kinh doanh. SIWW là một phần trong chương trình chiến lược 
của Chính phủ Singapore nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành 
nước và các công nghệ xử lý nước. 

Với vai trò là một sự kiện hàng đầu về ngành nước toàn cầu, 
SIWW cung cấp một loạt các chương trình tiên phong giúp nội bộ 
ngành chia sẻ các xu hướng mới nhất trong kinh doanh, các cải 
tiến mới về khoa học và công nghệ, và chính sách phát triển 
trong ngành nước. 

 
Hãy tận dụng cơ hội này để giao lưu và gặp gỡ với 25 công ty Hoa Kỳ * 
tham gia triển lãm tại SIWW. Những công ty Hoa Kỳ này đang tìm kiếm 
các nhà phân phối tại VIỆT NAM với mong muốn thiết lập mối quan hệ 
đối tác. 

Tham gia vào chương trình Khách Mua Hàng quốc tế do Phòng 
Thương vụ Hoa Kỳ tổ chức, Quý công ty sẽ nhận được: 

1) Một tour tham quan chuyên biệt tại hội chợ triển lãm Nước @ Giải 
pháp cho thành phố (Water Expo @ City Solutions). 

2) Thư mời tham gia buổi Tiếp tân Chiêu đãi để kết nối với các đơn vị 
tham gia triển lãm vào thứ Ba, ngày 12 tháng 7. 

3) Miễn phí đăng ký thẻ đeo vào cửa triển lãm  

4) Miễn phí tham dự các diễn đàn kinh doanh theo chủ đề 

Dưới đây là danh sách các công ty ở Hoa Kỳ đã xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và mong muốn gặp 
gỡ quý công ty. Nếu quý công ty có quan tâm đến triển lãm này, hãy email cho chúng tôi biết tên 
các công ty Hoa Kỳ mà quý công ty muốn gặp gỡ. Chúng tôi sẽ sắp xếp các buổi gặp mặt doanh 
nghiệp (B2B) cho hai bên. 

 

 

 



 

 

Danh sách các công ty Hoa Kỳ tham gia triển lãm 
 AdEdge, Website: http://adedgetech.com 
 AECOM, Website: http://www.aecom.com/ 
 Aeration Industries International, Website: http://www.aireo2.com/ 
 Black & Veatch, Website: http://bv.com/ 
 Boustead Salcon, Website: www.bousteadsalcon.com 
 CH2M Hill, Website: https://www.ch2m.com/ 
 Diversified Plastics, Inc., Website: http://www.divplast.com/ 
 Energy Recovery Inc, Website: http://www.energyrecovery.com/ 
 Evoqua Water Technologies, Website: http://www.evoqua.com/en 
 GE power & Water, Water & Process Technologies, Website: http://www.gewater.com/ 
 Hydranautics-A Nitto Denko Company, Website: http://www.membranes.com/ 
 In-Situ Inc, Website: https://in-situ.com/ 
 LG NanoH2O, Inc., Website: www.LGwatersolutions.com 
 Membrana, Website: http://www.membrana.com/ 
 Mueller Co, Website: http://www.muellercompany.com/ 
 Nanostone Water, Inc, Website: http://www.nanostone.com/ 
 Nevada Center of Excellence, Website: http://www.unr.edu/nced 
 Pentair Water Asia Pacific Pte Ltd, Website: https://www.pentair.com/ 
 Planet Water Foundation, Website: http://www.planet-water.org/ 
 Red flint Sand & Gravel, LLC, Website: http://www.redflint.com/ 
 Scranton Gillette Communications, Inc., Website: http://www.scrantongillette.com/ 
 Trojan & Hach, Website: http://www.hach.com/ 
 VAF Filtration Systems, Website: https://www.vafusa.com/  
 Wog Technologies Pte Ltd, Website: http://www.woggroup.com/ 
 Xylem, Website: http://www.xylem.com/ 
 
*Danh sách các công ty Hoa Kỳ chỉ đúng tại thời điểm thông báo 

 

Liên lạc với chúng tôi để tham gia vào đoàn đại biểu! 

Vân Đoàn 
Chuyên viên thương mại 
Phòng Thương vụ Hoa Kỳ, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tầng 8, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel: +84 8 3520 4680 
Email: Van.Doan@trade.gov  
Website: www.export.gov/Vietnam 

 

 

 
 


