THƯ THÔNG BÁO
V/v. Hoãn thời gian tổ chức Triển lãm Vietnam Hardware & Hand Tools 2020 tại Hà Nội

Kính gửi: Các đơn vị tham gia Triển lãm

Ban tổ chức Vietnam Hardware & Hand tools 2020 xin gửi tới Quý Doanh nghiệp lời
chào trân trọng!
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam, sau khi xem xét
và cân nhắc tình hình một cách toàn diện với đầy đủ thông tin, Ban tổ chức kính thông báo tới
Quý đơn vị, Triển lãm quốc tế về Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay - Vietnam Hardware
& Hand Tools 2020 tại Hà Nội dự kiến tổ chức từ ngày 03-05/09/2020 tại Trung tâm Triển lãm
Quốc tế Hà Nội - IEC, Việt Nam chính thức tạm hoãn. Thời gian mới của Triển lãm sẽ được
thông báo khi có quyết định mới.
Đây là trường hợp bất khả kháng, nằm ngoài khả năng kiểm soát của Ban tổ chức, rất
mong nhận được sự cảm thông và đồng hành cùng Ban tổ chức trước quyết định khó khăn
không mong muốn này.
Quý đơn vị vui lòng theo dõi thông tin về các kỳ Triển lãm sắp tới được cập nhật chính
thức trên các kênh truyền thông của sự kiện:
Website: http://hardwaretools.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/VietnamHardwaretools/
Một lần nữa chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành
công!
Trân trọng./.
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020
Thay mặt Ban Tổ Chức

Hanoi, 28 June 2020

ANNOUNCEMENT
Regarding the postponement of Vietnam International Exhibition on Hardware and Hand Tools
2020 in Hanoi.

Dear valued exhibitors,

VINEXAD JSC would like to present its compliments to your esteemed company.
Given the global impact of COVID-19 across the world and Vietnam, on behalf of the
organizer, VINEXAD JSC have taken the decision to postpone the Vietnam International
Exhibition on Hardware and Hand Tools 2020 in Hanoi which was due to take place on the 3-5
September 2020 at Hanoi International Exhibition Center (I.C.E). The new dates of the event
will be announced later.
We apologise for any inconvenience caused by our postponement of the event.
However, as a force majeure circumstance, we ask for your understanding and hope to
continually receive your support.
Should you need any further information regarding the show, please access:
Website: http://hardwaretools.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/VietnamHardwaretools/
We would like to thank you so much and wish you health, happiness and success!
Best regards,
On behalf of the organiner
Vice General Director

