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• . Partner:



Brain compu@ng S.p.a. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: via Archimede n° 161, 00197 Roma (RM)

Số điện thoại: (+39) 0645 2217064

Email: 
Ông Carmine LamberD: c.lamberD@braincompuDng.com

Website: www.braincompuDng.com

mailto:c.lamberti@braincomputing.com
http://www.braincomputing.com/


Brain Compu@ng S.p.a.
Brain Compu,ng S.p.A là một công ty phần mềm phát triển các dự án CNTT 
sáng tạo.

Hiện đang Am kiếm các công ty để tham gia vào các thỏa thuận liên doanh để 
cùng nhau khai thác sức mạnh tổng hợp và cách thực hiện.

Cụ thể là quan tâm đến việc di dời tạm thời 3 hoặc 4 nhân viên của công ty đến 
một công ty tương tự tại Việt Nam chuyên về:

• Kinh nghiệm kinh doanh - tư vấn chiến lược.

• Tư vấn Công nghệ thông ,n - quản lý phần mềm, mạng, cluod, blockchain, 
Fintech.

• So<ware house- thực tế tăng cường, kinh doanh thông minh, phần mềm tùy 
chỉnh.

• Đại lý web - xây dựng thương hiệu, chiến lược kỹ thuật số, phát triển thương 
mại điện tử.



Eco2Zone – FERVO Group

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: via Assunta n°61 - building D, 20834, Nova Milanese (MB)

Số điện thoại: (+39) 0362 1980166

Email:
Ông Alessandro Belloni: alessandro.belloni@eco2zone.company

Website: www.fervogroup.eu/eco2zone



Eco2Zone – FERVO Group

Eco2Zone cung cấp các giải pháp sáng tạo về Enh bền vững môi 
trường và hiệu suất năng lượng của các tòa nhà công cộng và tư 

nhân.

Dự định cung cấp cho thị trường Việt Nam một trong những dự 
án tham vọng nhất của mình: Eco2Air Tower, il sistema di 

purificazione aria với chiều cao 4m và 2m nền, nhờ vào hệ thống 
lọc độc quyền và các thanh ion hóa, tạo ra các lợi ích về điều kiện 
chất lượng không khí, giảm mức độ trung bình của các chất độc 

hại.

Tháp dẫn không khí từ "đỉnh" của nó để loại bỏ các hạt có hại 
theo cách đó để giải phóng không khí đã được thanh lọc (ở độ 
ynh khiết 95%), Hệ thống này có thể được bố trí bên ngoài để 

đảm bảo giảm thiểu vi khí hậu cho khu đô thị, mà còn có thể sử 
dụng bên trong với hệ thống có sẵn từ trước.

Công nghệ này được hoàn thiện với cách thức hấp thụ CO2, có 
thể được tái sử dụng cho các sản phẩm khác nhau, thậm chí từ 

các sự thanh lọc khác nhau.



C&G Depurazione industriale S.r.l.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: via I° Maggio, snc, 50067 Rignano S. Arno (FI)

Số điện thoại: (+39) 0558 303450 - (+39) 0558 303454

Email:
Bà LaureDa Lepri: laura@cgdepur.it
Bà Giorgina Porro: giorgina@cgdepur.it

Website: www.cgdepur.it

mailto:laura@cgdepur.it%20-
http://www.cgdepur.it/


C&G Depurazione industriale S.r.l.
C&G thiết kế và sản xuất thiết bị bay hơi chân không để
xử lý nước thải công nghiệp. Hệ thống của nó cho phép 

tái chế và làm sạch nước.

Chiếm một thị trường chuyên biệt, cung cấp hệ thống 
trong nhiều phiên bản, được xây dựng theo cơ sở nhu cầu 

cụ thể của khách hàng.
Mục Rêu: Cung cấp các giải pháp hạn chế lãng phí và ô 

nhiễm nước.

Được biết đến và đánh giá cao ở Châu Âu cũng như trên 
thế giới, công ty muốn tăng cường sự hiện diện của mình 

tại thị trường Việt Nam.
Phân loại sản phẩm bao gồm: thiết bị bay hơi chân không, 
thẩm thấu ngược, hệ thống siêu lọc, thiết bị trao đổi ion, 

chất khử khoáng, thiết bị mạ điện đặc biệt.



Bertoli Power Units

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: via Tomasicchio 3/5, 43013 Langhirano (PR)

Số điện thoại: (+39) 0521 861386

Email:
Bà CrisDna Menardi: sales1@bertolisrl.it

Website: www.bertolisrl.it

mailto:sales1@bertolisrl.it


Bertoli Power Units
Bertoli Power Units là công ty chuyên sản xuất thuộc Gruppi 

ele�rogeni, Các đơn vị điện mặt đất và tháp chiếu sáng cho thị 
trường trong nước và quốc tế.

Công ty đã phục vụ thị trường Việt Nam trong quá khứ và hiện 
đã sẵn sàng yếp cận thị trường này một lần nữa thông qua các 

đề xuất khác nhau:

• Sản xuất năng lượng - thiết kế và xây dựng các nhóm máy 
phát điện nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của việc 

sản xuất năng lượng.
• Các cài đặt máy đồng phát - được thiết kế để thu hồi phần 

lớn nhiệt thường phân tán trong môi trường trong quá 
trình sản xuất điện, để chuyển đổi nhiệt thành năng  lượng 

nhiệt.
• NGÀNH QUÂN SỰ - Nhóm máy phát điện tạo cho các tổ 

chức quân đội thích hợp để hoạt động trong các điều kiện 
môi trường khắc nghiệt.

NGÀNH SÂN BAY - Các đơn vị điện mặt đất và tháp chiếu 
sáng



DEFCON 5

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: via CrisDans n°24, 33085 Maniago (PN)

Số điện thoại: (+39) 0427 739132

Email:
Ông Alberto Basso: customer@defcon5italy.com - sales@defcon5italy.com

Website: www.defcon5italy.com

mailto:customer@defcon5italy.com


DEFCON 5 
Defcon 5 là công ty hàng đầu ở Ý trong lĩnh vực cung cấp quân

dụng, bao gồm quần áo và phụ kiện.

Đây là nhà cung cấp chính thức của quân đội NATO và đã được công 
nhận tại các hội chợ quốc tế quan trọng nhất.

Các !nh năng khác biệt của DEFCON 5 S.r.l. Tôi là:

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI; TỐC ĐỘ GIAO HÀNG NHANH; ĐA DẠNG SẢN 
PHẨM VÀ MẶT HÀNg; DỊCH VỤ HIỆU QUẢ; THIẾT KẾ MÁY TÍNH HÓA

Niềm đam mê thiết kế sáng tạo dẫn DEFCON 5 đến việc |m kiếm
các công ty để mua các sản phẩm hiệu quả, bao gồm:

Quần áo phi đạn đạo (áo khoác và áo khoác chống đạn)

Thắt lưng và đai giữ băng đạn

Găng tay chiến thuật



Nhấp vào liên kết để yêu cầu một cuộc họp B2B

h;ps://zfrmz.eu/HzlqMO1pTIVp4HoLprbe

https://zfrmz.eu/HzlqMO1pTIVp4HoLprbe

