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Cty BessTrade BV and PPG&C

Đại diện:  Huib van Gulik

Chức vụ:  CEO

Telephone:  +31651802271

E-mail:  huib@besstrade.eu

BessTrade là một trong những nhà cung cấp nhựa tái chế PVC và các loại 

polyme khác. BessTrade thu mua tất cả các phế liệu trong sản xuất trực 

tiếp từ các nhà máy sản xuất sàn vinyl lớn nhất thế giới  (Anh, Mỹ, 

Scandinavia, Hà Lan và Bỉ) vv ...

Website:  www.besstrade.eu

Các nhà sản xuất, chế tạo và những nhà máy sử dụng phế liệu nhựa trong quá trình sản 

xuất. Đặc biệt đối với Việt Nam chúng tôi muốn tiếp xúc với các công ty chuyên sản xuất 

chế tạo sàn vinyl.
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Cty CleanDye Holding BV

Đại diện:  Olaf Lohle

Chức vụ:  CEO

Telephone:  +31654233056 

E-mail:  Olaf.lohle@cleandye.com

CleanDye Holding BV là một nhà máy nhuộm dệt may, chuyên sản xuất 

vải nhuộm mà không cần dùng bất kỳ nước hay hóa chất.

Nhà máy của CleanDye Holding BV sẽ được đặt tại tỉnh Bình Dương và 

dự kiến đi vào hoạt động  vào mùa hè năm 2018.

Website: www.cleandye.com

Chúng tôi thực sự cần những đối tác sau đây ở Việt Nam:

1. Nhà máy may mặc (địa phương)

2. Nhà cung cấp vải Greige (100% polyester, vải dệt kim cũng như vải dệt thoi). 

Vì vậy, chúng tôi sẽ thiết lập một văn phòng địa phương tại nhà máy với bộ phận mua hàng 

và kiểm soát chất lượng.
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Cty HyGear Technology and Services B.V.

Đại diện:       Roy van Oevelen

Chức vụ:     Giám đốc tài chính

Telephone: +65 8186 1317

E-mail:       roy.van.oevelen@hygear.com

HyGear có khả năng thiết kế, lắp đặt và vận hành cung cấp khí công 

nghiệp tại chỗ.

Website: www.hygear.com

Các nhà phân phối, đại lý, công ty khí công nghiệp và các công ty trong các ngành công 

nghiệp sau:

- Nhà sản xuất kính phẳng (Viglacera, Nippon Sheet Glass, Kính nổi tiếng Chu Lai, Kính 

nổi Việt Nam)

- Các nhà sản xuất dầu và chất béo (IOI, Nestle, Cargil, Dầu Thực phẩm Cái Lân)

- Sản xuất von-fram (Công ty TNHH Sanher Tungsten Việt Nam, ATC-VN)

- Sản xuất thép (thép Tata, thép POSCO, ...)

- Trạm cấp nhiên liệu hydro

- Sản xuất chất semiconductor và LED (Osram Opto bán dẫn, Micron, Bosch, ON-

Semiconductor, NXP, Intel)
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Cty Jartazi Sportswear B.V.

Đại diện:  Ingeborg Vossen

Position:  Giám đốc tài chính

Telephone:  +31 6 464 16 007 

E-mail: ingeborg@jartazi.com

Jartazi Sportswear BV chuyên bán đồ thể thao Jartazi cho các khách hàng 

khu vực châu Âu (các câu lạc bộ thể thao / các nhà bán lại / b2b / trường 

học). Jartazi đã có một thị trường tiêu thụ lớn ở Bỉ. Từ năm 2018, mục 

tiêu của Jartazi là tăng doanh thu tại Hà Lan và tăng khối lượng xuất khẩu.

Website: www.jartazi.com

Tìm kiếm mối quan hệ với các công ty / nhà bán sỉ có thể quan tâm đến phân phối Jartazi ở 

Việt Nam và Malaysia. Ngoài ra, các công ty khác cũng quan tâm đến việc giới thiệu 

thương hiệu của chúng tôi.
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Cty  Mr FARMER BV

Đại diện:  Gerlof de Boer

Chức vụ:  Chủ DN

Telephone:  +31629390260 

E-mail:  info@mrfarmer.eu

Mr FARMER là nhà cung cấp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Chúng tôi 

cung cấp  tinh bột, chất làm ngọt, protein thực vật và thành phần bơ sữa từ 

tất cả các châu lục cho khách hàng những người kinh doanh các tiệm 

bánh, thịt, kem, sữa hoặc ngành thức ăn chăn nuôi. . 

Website: www.mrfarmer.eu

Đại lý hoặc nhà phân phối (Mạng lưới thực phẩm, đã được chứng nhận trong việc bán và 

nhập khẩu các loại tinh bột và các thành phần sữa)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY HÀ LAN THAM DỰ TRADE MISSION NGÀY 07/02/2018

TT TÊN CÔNG TY GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC VN MONG MUỐN
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Cty MVRDV

Đại diện:       Jan Knikker

Chức vụ:     Partner

Telephone: +31624848014

E-mail:      janknikker@mvrdv.com

Website: www.mvrdv.com

MVRDV là công ty thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh 

quan. Khách hàng của MVRDV bao gồm chính phủ, các công ty phát 

triển địa ốc tư nhân, viện bảo tàng, nhà hát, sân bay và cả các chuỗi cửa 

hàng thời trang. Các công trình của MVRDV nổi tiếng trên thế giới và thu 

hút hàng triệu khách du lịch đến thăm. Gần đây nhất phải kể đến Thư viện 

Thiên Tân vừa hoàn thiện tại Trung Quốc là một trung tâm văn hóa vô 

cùng ngoạn mục, không giống với bất kỳ một thư viện nào từng thấy trước 

đây. Và trung tâm thương mại độc đáo và hiện đại nhất Hà Lan Markthal 

Rotterdam với thiết kế độc đáo và đầy tính nghệ thuật nhằm phục vụ nhu 

cầu mua sắm và thăm quan của người dân và khách du lịch. Cũng có thể 

kể đến chuỗi cửa hàng nhà pha lê của Chanel ở Amsterdam cũng thu hút 

khách tham quan trên toàn cầu. 

Các nhà phát triển bất động sản, các nhà hoạch định chính sách. Cán bộ quy hoạch đô thị ở 

cấp thành phố. Hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, vì chúng tôi luôn hợp 

tác với các văn phòng địa phương.
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Cty Paques Asia Pacific Sdn Bhd

Đại diện:       Robert van As

Chức vụ:     CEO

Telephone:  +60125088654

E-mail:       rj.vanas@paques.com.my

Xử lý nước thải công nghiệp và xử lý khí (sinh học). Chúng tôi sản xuất 

năng lượng ra khỏi nước bằng cách sử dụng công nghệ kỵ khí.

Website: www.paques.com

Các công ty sản xuất giấy, các nhà sản xuất dầu cọ, nhà máy bia, nhà sản xuất thực phẩm.
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Cty Scania CV AB

Đại diện:       Luc Lampaert

Chức vụ:    Giám đốc kinh doanh ngành hàng xe 

đã qua sử dụng

Telephone: + 31 6 10 87 78 37 

E-mail:      luc.lampaert@scania.com

Scania CV AB chuyên xuất khẩu các phương tiện như xe tải và xe buýt đã 

qua sử dụng có chất lượng và được bảo trì tốt, để cải thiện hậu cần và an 

toàn trên đường với một quan điểm bền vững.

Website: www.scania.com

Tìm hiểu các cơ hội ở Việt Nam và các quy định nhập khẩu địa phương, liên hệ với công ty 

vận tải và hải quan.
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Cty Trelleborg Ridderkerk BV

Đại diện:  J.A. De Graaf

Chức vụ:  Giám đốc kinh doanh

Telephone:  +31613857281 

E-mail:  Andre.de.graaf@trelleborg.com

Website: www.trelleborg.com/engineeredproducts

Trelleborg Ridderkerk là công ty đi đầu trong công nghệ thiết kế mối hàn 

kín và công nghệ chất đàn hồi và là công ty duy nhất trên thế giới cung 

cấp mối hàn kín cho cả ống chìm và đường hầm khoan. Họ là nhà sản xuất 

miếng đệm GINA và mối hàn kín OMEGA hàng đầu thế giới và là nhà 

cung cấp các miếng đệm cho các đoạn đường hầm. Trelleborg là nhà cung 

cấp lớn các miếng đệm cho các rào chắn chống bão, các rào chắn xuyên 

tâm, các đập, cống và ổ khóa với các công trình tham khảo như rào cản 

MOSE ở Venice , Ý, kênh Panama, Nakdong, Hàn Quốc, St-Petersburg 

Dam ở Nga và Maeslantkering ở Hà Lan.

 Các công ty kỹ thuật và các nhà thầu lớn, thứ hai là các đại lý và nhà phân phối đang làm 

việc trong các công trình quản lý nước liên quan đến khu vực đồng bằng.

Cũng tìm các văn phòng kỹ thuật, những công ty tham gia thiết kế các hàng rào chắn sóng, 

cống và đập.
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Cty Upp! UpCycling Plastic B.V

Đại diện:       Jan Jaap Folmer

Chức vụ:     Chief Upp!

Telephone:  +31 6 1557 4232

E-mail:       janjaap@upcyclingplastic.com

Website: www.upcyclingplastic.com

Upp! Cung cấp giải pháp thông qua việc tái chế rác thải nhựa thành vật 

liệu xây dựng như ván sàn và cột nhựa chất lượng cao, mang tính bền 

vững, thân thiện với môi trường và có độ bền cao. Sản phẩm của Upp! 

được tái chế 100% từ rác thải nhựa, sản xuất tại Châu Âu. Do đó, việc sử 

dụng sản phẩm của Upp! góp phần làm cho môi trường xanh và sạch hơn 

cũng như hướng về nền kinh tế xoay vòng.  

Nhà phân phối - vật liệu xây dựng cho các dự án xây dựng dân cư và tiện ích lớn, kinh 

nghiệm với các dự án lớn, có năng lực tài chính, sẵn sàng đầu tư vào kinh doanh mới / sản 

phẩm mới - tin tưởng vào một tương lai xanh hơn.

Khách sạn / khu nghỉ mát - chủ sở hữu / các nhà khai thác khách sạn / khu nghỉ mát 4 * -5 

* với các chính sách bền vững. Xây dựng mới cũng như thay thế gỗ nhựa. Gỗ nhựa đang 

được sử dụng phổ biến tại Việt Nam trong 5-6 năm gần đây nhưng tuổi thọ của gỗ nhựa 

không kéo dài lâu hơn 4,5 năm. Rất nhiều khách sạn cần phải thay thế: một cơ hội lý tưởng 

cho Upp! với vật liệu bền và thân thiện với môi trường.


