
 

VMARK INTERIOR DESIGN WEEK 2020 | EXHIBITOR FORM 
Tuần lễ Thiết Kế Nội Thất VMARK 2020 | Form đăng ký triển lãm 

 
 

Thờ i gian / Time             23th & 24th / 04 / 2020 

Đi a đie m / Venue GEM EXHIBITION & CONVENTION CENTER  
08 Nguyen Binh Khiem St., W. DaKao, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Tham dự  / 
Attendant       

# 5,000 khách tự  ca c Nha  Thie t Ke , Đo i ta c & Kha ch mua ha ng cao ca p. 

# 5,000 Professionals in Interior Design Industry (Designers / Architects, Developers, Project 
Management, Hospitality, Consultants and Contractors) 

 

Xin vui lo ng đie n tho ng tin va  gự i Ba n Đa ng ky  tham dự  tờ i Ban to  chự c TUA N LE  THIE T KE  NO  I THA T VMARK, INTERIOR 
DESIGN WEEK 2020 - VDAS, Hie  p ho  i Thie t Ke  TP HCM, Vietnam. Gia  kho ng bao go m 10% VAT. 
By completing the following form, I am confirming that I have read and agreed to the Terms & Conditions of VMARK 2020 
organized by VDAS Design Association HCMC, Vietnam. All prices are NET price (not including 10% VAT).  
 

THO NG TIN DOANH NGHIE  P | Company Information 
 

Doanh nghie  p | Company  

________________________________________________     

 

CHI TIẾT THANH TOÁN | Payment Details 
100% thanh toa n sau khi nha  n form xa c nha  n & gia y 
đe  nghi  thanh toa n trong vo ng 7 nga y. 
100% Payment must be made within 7 days of 
receiving  
 

 Thông tin chuyển khoản | Bank info: 
Hiep Hoi thiet ke mau va sang tao My thuat VN –  
VP Phia Nam 
Account no: 91105 18397 00001 
NAM Á BANK – Cộng Hòa Branch 
 
Liên hệ | Contact: 
VDAS Design Association | HCMC - Vietnam  
Reprensentative: Mr. Ho Tan Duong - President  
Unit 4.48, Fl. 04, The Prince Tower 17-19 Nguyen Van 
Troi 
Dist. Phu Nhuan, Hochiminh City, Vietnam 
T. 028-3636 8449 – 08674.51671  
E.info@vietnamdesign.org.vn  
W. www.vietnamdesignweek.org  

 

Ngựờ i đa i die  n | Contact Name 

________________________________________________    

Đi a chỉ  | Address       

_________________________________________________ 

Đie  n thoa i | Tel 
________________________________________________ 

E Mail & Website  

________________________________________________ 

Yêu cầu khác |Others requirement: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

GÓI TÀI TRỢ | SPONSOR PACKAGE 

Platinum sponsor (27m2 + Branding)  20,000 USD 

Gold sponsor (18m2 + Branding)  15,000 USD 

Silver sponsor (9m2 + Branding)  10,000 USD 

Porcelain sponsor (6m2 + Branding)  5,000 USD 

Bronze sponsor (Table + Branding)  2,000 USD 

mailto:info@vietnamdesign.org.vn
http://vietnamdesignweek.org/


 
 
 
 
 

 
 

MA  T BA NG BO  TRI  TRIE N LA M | VMARK 2020 LAYOUT PLAN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

THUÊ KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM | EXHIBITION SPACE BOOKING 

 
Khu trưng bày (mặt bằng trống) | Raw Exhibition space (2x3m) 
Bàn (0,5 x 1,4m) + 2 ghế | Table (0,5 x 1,4m) + 2 chairs 
 

 2,500 USD 

Bàn trưng bày giới thiệu (khu vực sảnh)  
Showcase table at the foyer (0,5x1,8m) with 2 chairs 

 1,000 USD 

 
Phát biểu giới thiệu cty trong sự kiện  
Company Introduction Speech in Event  (15 mins) 
 

 2,000 USD 

 
Thuê Khu vực trưng bày lớn (khu vực sảnh) 
Raw Area for Real Estate Developers  at the foyer  
 
Thuê Khu vực trưng bày lớn (khu vực bên trong sảnh) 
Big Raw Area in the ballroom  
 

 USD 250 / m2 (minimum 20m2) 
 
 

 USD 350 / m2 (minimum 20m2) 
 

 
Phí Thiết kế và lắp đặt / tháo dỡ gian hàng triển lãm 
Design, Booth constructing / distmantling  
 

 USD 450 / m2 
 



 

 

 VMARK 2020 
TENTATIVE PROGRAM 

 

Event Name 
Tên sự kiện 

VMARK INTERIOR DESIGN WEEK 2020 
Tuần Lễ Thiết Kế Nội Thất 2020 

Brief Name 
Viết tắt 

VMARK 2020 

Date 
Ngày 

23th – 24th  April, 2020 
23-24/04/2020 

Venue 
Sảnh 

GEM EXHIBITION & CONVENTION CENTER  
08 Nguyen Binh Khiem St., W. DaKao, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Organizer 
Nhà tổ chức 
 

 VDAS Design Association, HCMC Vietnam  
(Hiệp hội thiết kế VDAS, HCM Việt Nam) 

 VMARK Vietnam Design Hub 
(Trung tâm thiết kế VMARK Việt Nam) 

Event Detail 
Chi tiết 

Ballroom 1 
(Sảnh 1) 

Ballroom 2 
(Sảnh 2) 

 
23th April 
2020 
 

 
 

VMARK Interior Design Exhibition  
Triển Lãm Thiết Kế Nội Thất VMARK  
09:00 – 18:00 
 
 

 

  VMARK Interior Design Summit 1 
Hội Thảo Về Thiết Kế Nội Thất VMARK 1 

  09:00 - 12:00 
 
  VMARK Interior Design Networking 1 
  With VMARK Awards Designers  
Giao Lựu Thiết Kế Nội Thất VMARK  1 
Gặp Gỡ Các Nhà Thiết Kế Đoạt Giải VMARK  

  14.30 – 16:00 | Foyer  

24th April 
2020 

 
 
 
 
 
 
 

VMARK Interior Design Exhibition 
Triển Lãm Thiết Kế Nội Thất VMARK  
09:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 

  VMARK Interior Design Summit 2  
Hội Thảo Về Thiết Kế Nội Thất VMARK 2 

  09:00 – 12:00 
 
  VMARK Interior Design Networking 2  
  With International Designers / Speakers 
  Giao Lựu Thiết Kế Nội Thất VMARK 2 
  Gặp Gỡ Các Nhà Thiết Kế Quốc Tế / Diễn Giả 
  14.30 – 16:00 | Foyer  
 
  VMARK Interior Design Awards 2020 
  Gala Night 
  Gala Trao Giải Thiết Kế Nội Thất VMARK 
  18.30 – 22:00 

Contact: 
Liên hệ 
 
 

The Prince Office Tower, Fl.4, U 4.48,  
17-19 Nguyen Van Troi, W. 12, D. Phu Nhuan, HCMC, Vietnam 
T.  028.36368449 - 0909.999906 
E.  info@vietnamdesign.org.vn 
W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn 

 

mailto:info@vietnamdesign.org.vn
http://www.vietnamdesign.org.vn/


 
QUY ĐI NH CHUNG TRIE N LA M VMARK  | VMARK 2020 REGULATIONS FOR EXHIBITORS 
 
DISPLAY AREA 

1. The allocated area is the Exhibitor’s display area. Any 
setup and utilization must not exceed the perimeter 
of the area. 

2. The Exhibitors must not cause any obstruction to 
other exhibitors or public at the venue, modify their 
stand and/or floor, or set up machinery or structure  
on their stand without prior consultation and 
approval from VMARK. 

3. Any plans to set up outside of the space allocated 
must be submitted in writing to VMARK for approval. 
A proposed plan of the stand must accompany this 
request 

4. The maximum height allowed for any structure in the 
booth space is 2.5 metre (unless specified otherwise) 

 
SAFETY REGULATIONS 

5. The Exhibitor must take note of the routes heading 
towards different exists, Emergency exits, “EXIT” 
signs, assistive signs directing to emergency routes, 
electrical equipment boxes and other technical 
installations must not be obscured from public view . 

6. Electrical and mechanical apparatus must comply 
with local and safety regulations. 

7. Smoke extraction system, fire alarms and fire fighting 
systems must be completely unobstructed 

 
SPONSORSHIP PACKAGES 

8. Raw space booking: only the space, the Exhibitors 
build up the booth with their design. 

9. The price does include provision of basic lighting, 
management fee, Exhibitor Badges, amd Security Fee. 

10. The price does not include provision of special 
lighting, TV/monitors, tables or tablecloths (except 
the Showcase table Space) Exhibitors are advised to 
bring adequate lighting, electrical leads and power 
boards. Additional fees will apply should VMARK 
provides the provisions. 

 
BOOTH ACTIVITY 

11. Exhibitor are encouraged to design a creative and 
interactive booth including but not limited to, fun 
activities, lucky draws and giveaways. 

12. Only prizes valued over USD 500 will be drawn and 
announced in the event. 

 
MARKETING COLLATERALS 

13. Logos and marketing materials must be submitted in 
AI files and high-res PDF within two (2) weeks upon 
order confirmation. Failure to do so will delay event 
promotional activities and VMARK will not be 
responsible for any consequences involving 
sponsorship rights. 

14. Any last-minute changes or requests not stipulated in 
the entitlements will not be accepted. 

 
VMARK GOODIE BAG 

15. Exhibitors can opt to insert one (1) A4 sized company 
flyer OR one (1) merchandise into VMARK goodie 
bag. Any items besides the above mentioned will 
require consent from VMARK. 
 

PAYMENT TERMS 
16. 100% payment must be made within 7 days of 

receiving invoice. Booking are not guaranteed until 
your payment has been received by VMARK. 
 

EXHIBITORS 
17. Exhibitor may select up to three (3) representatives 

to stay at the booth and must register with the 
Organizer list of staffs at the booth. 

KHU VỰC TRƯNG BÀY 
1. Khu vực đựợc phân bổ là khu vực trựng bày triển lãm. Các 

bảng thiết kế và sử dụng không đựợc vựợt quá chu vi của 
khu vực. 

2. Doanh nghiệp không đựợc gây ra bất kỳ cản trở nào cho 
các nhà triển lãm khác hoặc khu vực công cộng, các thay 
đổi vị trí và / hoặc lắp đặt gian hàng hoặc các thiết bị sản  
phẩm, máy móc đựa vào gian hàng phải qua tự vấn và phê 
duyệt trựớc từ BTC. 

3. Các thiết kế bên ngoài không gian đựợc phân bổ, Các kế 
hoạch đề xuất phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho BTC để 
phê duyệt.  

4. Chiều cao tối đa đựợc phép cho bất kỳ cấu trúc nào trong 
không gian gian hàng là 2,5 mét (trừ khi có quy định khác) 

 
NHỮNG QUY ĐỊNH AN TOÀN 

5. Nhà triển lãm phải lựu ý các tuyến đựờng hựớng dẫn đến 
các Lối thoát khẩn cấp, Dấu hiệu EXIT, dấu hiệu trợ giúp chỉ 
dẫn khi có trựờng hợp khẩn cấp, hộp thiết bị điện và các 
lắp đặt kỹ thuật khác không đựợc che khuất khỏi tầm nhìn 
khu vực công cộng. 

6. Thiết bị điện và cờ khí phải tuân thủ các quy định của 
khách sạn về quy chế an toàn. 

7. Hệ thống hút khói, báo cháy và hệ thống chữa cháy phải 
hoàn toàn không bị cản trở 
 

GÓI TÀI TRỢ & THUÊ KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM 
8. Thuê không gian triển lãm : mặt bằng trống, doanh nghiệp 

tự dàn dựng gian hàng theo thiết kế riêng.  
9. Đã bao gồm điện chiếu sáng cờ bản, phí quản lý, thẻ ra vào 

và phí bảo vệ khác. 
10. Không bao gồm cung cấp ánh sáng đặc biệt, màn hình, bàn 

hoặc khăn trải bàn (ngoại trừ gói thuê bàn trựng bày). Nhà 
Triển lãm nên mang theo đèn chiếu sáng đặc biệt, dây dẫn 
điện và bảng điện.  

 
HOẠT ĐỘNG  

11. Triển lãm đựợc khuyến khích thiết kế một gian hàng sáng 
tạo và tựờng tác bao gồm nhựng không giới hạn ở các hoạt 
động thu hút khách hàng, rút thăm may mắn và quà tặng. 

12. Chỉ những giải thựởng trị giá trên 500 đô la Mỹ sẽ đựợc rút 
ra và công bố trong sự kiện. 
 

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU  
13. Logo và tài liệu tiếp thị phải đựợc gửi trong tệp AI và PDF 

độ phân giải cao trong vòng hai (2) tuần sau khi xác nhận 
đờn hàng. BTC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu 
quả trì hoãn nào liên quan đến quyền tài trợ trong các hoạt 
động quảng cáo sự kiện. 

14. Mọi thay đổi hoặc yêu cầu vào phút cuối không đựợc quy 
định trong các quyền lợi sẽ không đựợc chấp nhận. 
 

VMARK QUÀ TẶNG 
15. Các nhà triển lãm có thể lựa chọn chèn một (1) tờ rời của 

công ty cỡ A4 HOẶC một (1) quà tặng vào túi quà tặng 
VMARK. Bất kỳ mục nào ngoài các đề cập ở trên sẽ cần có 
sự đồng ý từ BTC 
 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 
16. Thanh toán 100% phải đựợc thực hiện trong vòng 7 ngày 

kể từ ngày nhận hóa đờn. Gói tài trợ không đựợc đảm bảo 
cho đến khi VMARK nhận đựợc thanh toán 

 
THAM GIA TRIỂN LÃM 

17. Các nhà Triển lãm có thể chọn tối đa ba (3) đại diện để 
quản lý gian hàng, đại diện bổ sung và cần gửi danh sách 
cho BTC để sắp xếp. 

 
 

 


