
 

 
  

 

Chương trình dự kiến thu hút 1.500 khách với hơn 5.000 lượt tham dự là: lãnh đạo Bộ, 

Sở ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước; hiệp hội, Hội, các tổ chức xúc tiến thương mại như: 

VCCI, VCOSA, AGTEK, LEFASO, HBA, DTS,…; các doanh nghiệp ngành dệt may, thêu, đan 

và nguyên liệu phụ kiện...; doanh nghiệp FDI và đa ngành nghề trong các lĩnh vực như tài chính, 

ngân hàng, kinh tế…; các trường, viện, hệ sinh thái khởi nghiệp, các quỹ đầu tư; các cơ quan 

thông tấn báo chí,  

 

CƠ HỘI HỢP TÁC VÀ TÌM NGUỒN CUNG ỨNG VẢI TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ 

60 gian hàng triển lãm trong nước và quốc tế: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, 

Thái Lan, châu Âu...: 

 Vải thời trang (Sợi tổng hợp, bông, lụa, vải lanh, len, v.v.) 

 Vải chức năng (Sợi tổng hợp, bông, v.v.) 

 Vải kết hợp Công nghệ ảo hóa & Thị trường phụ kiện 

 Công nghệ 3D 

 Phụ kiện (Khóa kéo, nút, nhãn, v.v.) 

 Nguyên vật liệu kinh tế tuần hoàn (4R) 

 

TEXFUTURE 2023 – VỚI CÁC CHỦ ĐỀ ĐỘC ĐÁO: 

1.   Trending on: 

 Xu hướng 2023: màu sắc, họa tiết, chất liệu. 

 Nguyên liệu “xanh”: sợi gai xanh, cotton, phụ kiện. 

 Kết cấu vải đơn giản – ít tác động đến môi trường. 

2.   New Age of Design 

 Công nghệ thiết kế 3D. 

 Giải pháp quản lý thông minh: nhà kho và chuỗi cung ứng. 

 Ra quyết định dựa trên dữ liệu. 

3.   The Future is Now 

 Góc nhìn đa chiều về phát triển bền vững ngành dệt may. 

 Tìm hiểu chuyên sâu về các công nghệ mới đang thúc đẩy sự sáng tạo không giới hạn bằng 

công nghệ 3D & thực tế mở rộng (XR). 

 Dòng chảy thời trang: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. 

 

KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM SÁNG TẠO 

 

 

 



 

 

 

Triển lãm Texfuture Việt Nam 2023 sẽ là không gian năng động giúp doanh nghiệp Việt Nam 

tăng cường liên doanh, hợp tác và phát triển bền vững, tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng 

toàn cầu.  

 



 

Ban tổ chức trân trọng mời Quý doanh nghiệp, đối tác tham gia đăng ký gian hàng và tham dự 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VẢI CAO CẤP - TEXFUTURE VIỆT NAM 2023. 

Đăng ký gian hàng, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 

 Ms Thu An: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn 

 Ms Điệp Nguyễn: diepnguyen@vcci-hcm.org.vn 

* Website: https://vcci-hcm.org.vn/su-kien-dao-tao/trien-lam-quoc-te-vai-cao-cap-texfuture-2023/ 

 

BAN TỔ CHỨC TEXFUTURE 

 

https://vcci-hcm.org.vn/su-kien-dao-tao/trien-lam-quoc-te-vai-cao-cap-texfuture-2023/

