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Kính gửi quý thành viên,
Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ngành hàng hải và đóng tàu, SMM Hamburg, sẽ chính thức
mở cửa từ ngày 4 - 7/9/2018, tại Hamburg, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Với hơn 2200 công ty tầm cỡ
cùng 50000 khách mời từ khắp nơi trên thế giới, SMM tiếp tục củng cố vị trí của mình như một sự kiện
quan trọng hàng đầu trong lịch hoạt động của ngành công nghiệp hàng hải.
Thay mặt ban tổ chức, HMC (Công ty Hamburg Messe and Congress), chúng tôi trân trọng kính mời
quý vị tham gia sự kiện SMM năm 2018 tại Hamburg.
Để đảm bảo quý vị có một chuyến đi hài lòng và hiệu quả nhất có thể, HMC xin giới thiệu đến quý vị
gói khách mời đặc biệt được thiết kế riêng với những dịch vụ đi kèm như sau:
§
§
§
§
§

Vé vào cửa miễn phí trong tất ngày diễn ra sự kiện
Gói hướng dẫn thông tin tại quầy Special Guest-Counter
Thẻ Admiral’s Club Card để tham gia khu vực dành cho khách VIP (VIP-Guest Club)
Giảm giá 25% trên tất cả các vé tham gia các buổi hội nghị
Gói hỗ trợ tổ chức

Thông tin vé vào cửa miễn phí xin vui lòng liên hệ mai@tema.de.
Chúng tôi rất vui mừng đón tiếp quý vị tại sự kiện SMM 2018 và đảm bảo quý vị sẽ đạt được nhiều lợi
ích từ sự kiện tầm cỡ quốc tế này.
Xin chúc quý vị một chuyến đi hài lòng và thành công tốt đẹp.
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