
An Important Update from METALEX Vietnam 

METALEX Vietnam would like to express our ongoing concern for everyone impacted by COVID. 

After closely monitoring the ongoing impact of COVID and following the guidance from the Government 

and public health authorities, we have made the decision not to hold METALEX Vietnam 2021.  

Prior to the recent escalation of COVID-19, we were optimistic that METALEX Vietnam would run as planned 

in October this year in Ho Chi Minh City.  However, after extensive consultation with our customers 

and stakeholders, we have concluded that the best option is to refocus on maximising business opportunities 

through the delivery of METALEX Vietnam 2022. 

We appreciate that this is disappointing news, however, we have taken this proactive decision in the 

best interests of our community.  The health and safety of our customers and staff is our number one priority 

and we remain guided by the expert advice of the government and public health authorities.   

METALEX Vietnam 2022 will be held on 06 – 08 October, 2022 in SECC, Hochiminh City, with intensive 

business matching events, machinery show case, new connections, tech talks and many more features to 

ensure our exhibitors can meet customers and drive business success for a strong bounce back. 

We would like to thank our exhibitors, visitors and partners for their encouragement and support during 

this challenging time. 

Our show team will be in contact in the coming days to discuss the next steps regarding 

your participation and to answer any questions you may have. 

Regards, 

The METALEX Vietnam Team 



 

 

Cập nhật quan trọng từ METALEX Vietnam 

Ban Tổ chức triển lãm METALEX Vietnam mong muốn bày tỏ sự quan tâm và đồng cảm của chúng tôi đối với 

những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID. 

Sau khi theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, cũng như tuân thủ các chỉ đạo của chính phủ và cơ quan y tế công 

cộng, chúng tôi đưa ra quyết định không tổ chức triển lãm METALEX Vietnam 2021. 

Trước khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp như hiện tại, chúng tôi đã tin tưởng rằng METALEX 

Vietnam sẽ diễn ra theo kế hoạch vào tháng 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi thảo luận 

với khách hàng và các bên liên quan, chúng tôi đi đến kết luận rằng lựa chọn tốt nhất là tập trung vào việc tối đa 

hóa các cơ hội kinh doanh thông qua METALEX Vietnam 2022. 

Chúng tôi đã chủ động đưa ra quyết định này vì lợi ích tốt nhất cho cộng đồng. Sức khỏe và sự an toàn của khách 

hàng, cũng như nhân viên của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng luôn theo sát những hướng 

dẫn chuyên môn của chính phủ và các cơ quan y tế công cộng. 

METALEX Vietnam 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 06 - 08 tháng 10 năm 2022 tại SECC, Thành phố Hồ Chí Minh, 

với các sự kiện kết nối kinh doanh chuyên sâu, trưng bày máy móc, kiến tạo kết nối mới, tọa đàm công nghệ và 

nhiều hoạt động khác nhằm đảm bảo các nhà triển lãm của chúng tôi có thể gặp gỡ khách hàng, thúc đẩy kinh 

doanh thành công và phục hồi mạnh mẽ. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà triển lãm, khách tham quan và đối tác đã khích lệ và hỗ trợ chúng tôi 

trong suốt thời gian đầy thử thách này. 

 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn về việc tham gia triển lãm vào năm sau, xin 

vui lòng liên hệ đội ngũ nhân viên của chúng tôi.  

 

Trân trọng. 

 

Ban Tổ chức triển lãm METALEX Vietnam 

 

 


