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An ninh / Cơ động / Nhà thông minh
Cho phép Doanh nghiệp tăng cường giám
sát thông minh, công nghệ nhận dạng và
các đối tác chiến lược khác.
Không vượt qua sự bảo mật đối với giải pháp thông minh
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thông minh và tùy biến, Secutech hội tụ
an ninh, an toàn, ICT, IoT, AI - trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, edge computing, phân tích video
thông minh và deep learning để giúp bạn tạo ra giá trị mới trong thị trường đang phát triển nhanh
chóng.
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Các thị trường ngành dọc tiềm năng bạn không thể bỏ qua
Thành phố an toàn & Hệ thống chiếu sáng đường phố thông minh & Vận tải / Bán lẻ / Nhà
máy / Chăm sóc sức khỏe / Cuộc sống thông minh

Các công nghệ nâng cấp giải pháp của bạn và tìm kiếm đúng đối tác
Thành phần chính / Phần mềm tiên tiến / truyền tin ICT & bảo mật LPWAN / IoT

Hội thảo nhằm khám phá các công nghệ chip cho giải pháp ngành dọc, xu
hướng trong vận tải thông minh, và phát triển trong phòng chống thiên tai.
CompoSec / Mobility Asia / Asia Pacific Smart Disaster Prevention Summit

Sự kiện cung cấp đồng thời cho bạn trải nghiệm du khách đa dạng và bổ ích
Asia cơ động/ Cuộc sống thông minh/ Phòng cháy và chữa cháy

Khám phá các sản phẩm và giải pháp tiên tiến từ giám sát video, phần mềm quản lý, sinh
trắc học, cảm biến thông minh, RFID, truyền tải, báo động xâm nhập, UAV & robot, quản lý
hạm đội, bưu chính viễn thông và nhiều hơn nữa.

Vui lòng đăng ký >>

http://secutechvietnam.vietfair.vn/

Một Châu Á linh hoạt
Ứng dụng truyền thông và viễn thông thông minh
Secutech 2018 đang triển khai mô hình Mobility Asia Pavilion đầu tiên để chứng minh
một loạt các sản phẩm sáng tạo và giải pháp liên quan đến an ninh và an toàn.
 Chip tự động, hệ thống radar / lidar, cảm biến CCD/CMOS, GIS
 Di động viễn thông và tự động an toàn (ADAS, hệ thống định vị phương tiện tự động)
 Hệ thống giải pháp (hệ thống phân hệ quản lý đội xe, hệ thống quản lý giao thông thời
gian thực, hệ thống giám sát, hệ thống đỗ xe thông minh, hệ thống chuyển dữ liệu
(V2V,V2X))

Từ nhà thông minh đến cuộc sống thông minh
Khám phá các giải pháp thực sự giải quyết các điểm đau của người dùng và tiết lộ những điều
khách hàng thực sự tin tưởng vào sự tham gia của họ trong cuộc sống gia đình thông minh.
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Ứng dụng chính
Ngôi nhà Thông minh / Chăm sóc sức khỏe từ xa / Văn phòng thông minh / Staffless Shop /
Khách sạn Thông minh

Công nghệ chính
An ninh thông minh / phần mềm nền tảng / truyền lưới/ khẩu lệnh/ điều khiển ánh sáng
/ video thông minh

Kịch bản Demo




Ngôi nhà thông minh
Ngôi nhà an toàn
Ngôi nhà thoải mái

Hội nhập Demo




Amazon Alexa
Apple Homekit
Google Assistant

Công nghệ Demo


SMAhome
Prime Product
Awards 2018
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Khách tham dự
Cho phép doanh nghiệp của bạn tăng cường
giám sát thông minh, công nghệ nhận dạng
và các đối tác chiến lược mới

Tham gia đoàn, như VIP
Thành viên đoàn có quyền lợi tối đa hóa ROI quyền lợi khi tham quan SECUTECH 2018:
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Ưu đãi Đặc biệt dành cho Khách hàng, Tiệc tối, quyền truy cập vào tất cả các diễn đàn /
Khu giao thương: Tham gia miễn phí các hội thảo, tiệc chiêu đãi, Khu giao thương và các
khu vực VIP khác

3 - Hai đêm miễn phí tại Khách sạn liên kết với triển lãm
* Mỗi công ty 1 phòng / 2 giường đơn tại khách sạn chỉ định của Triển lãm

Tham dự giao thương 1-1 với hướng dẫn viên riêng

Nhận mức hỗ trợ đặc biệt từ China Airlines & Lufthansa Groups.

(NEW!) Ngoài chương trình cố định! Hãy mời đối tác kinh doanh bên mình tham
gia chương trình uống bia Đức với khoai tây chiên trong nhà, được tài trợ từ
Messe Bistro Michael Tu.
Ngành hàng khách tham dự:
Tích hợp hệ thống của các ngành dọc:
• An ninh an toàn
• Ngôi nhà thông minh
• Bán lẻ
• Vận tải
• Chăm sóc sức khỏe
• Nhà máy

Ban tổ chức
Công ty CP hội chợ triển lãm và quảng cáo
Việt Nam
Ms. Khánh Trân
khanhtran@vietfair.vn
0938 1702 89

Vui lòng đăng ký trước 09/02/2018 để
được hưởng tối đa ưu đãi

