Sáng ngày 26/11/2019, Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam (VAAST) phối hợp
cùng Công ty GK Wintron tổ chức Triễn lãm quốc tế thiết bị công nghệ ngành hàng không Việt
Nam 2019 (Vietnam International Aviation Expo - VIAE 2019) từ ngày 26/11 đến 28/11/2019 tại
Trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace (số 108 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh,
quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh).

Lễ khai mạc Triễn lãm quốc tế thiết bị công nghệ ngành hàng không Việt Nam 2019.

Theo Ban tổ chức, triển lãm có khoảng 100 gian hàng, trưng bày và giới thiệu công nghệ, sản
phẩm công nghiệp phụ trợ, thiết bị nội ngoại thất máy bay, các nhà quản lý, nhà chuyên môn, các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất, hãng hàng không... trong nước và nước ngoài.

Mô hình máy bay tại triển lãm.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, tại triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ ngành hàng không Việt
Nam 2019 còn tổ chức nhiều hội thảo về kỹ thuật quốc tế chuyên ngành hàng không, các học giả,
các tiến sĩ đầu ngành hàng không trình bày về các chủ đề đang được quan tâm như: Phát triển
các cảng hang không sân bay Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030; Phát triển ngành quản lý bay dân
dụng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; Đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành vận tải
hang không Việt Nam; Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và trang thiết bị kỷ thuật ngành vận tải
hang không Việt Nam thời kỳ 4.0.
Đây sẽ là cơ hội cho các đơn vị, khách tham quan, doanh nghiệp trong ngành hàng không học
hỏi, nghiên cứu, cập nhật thông tin về thiết bị công nghệ mới nhất phục vụ và hỗ trợ ngành hàng
không, xu hướng thiết bị tiên tiến trên thế giới, tận mắt chiêm ngưỡng hàng loạt mẫu máy bay mô
hình, máy bay quân sự, máy bay trực thăng lần đầu tiên được giới thiệu và gặp gỡ các chuyên gia
hang đầu trong ngành hàng không.

Chiếc tàu lượn cất hạ cánh trên nước duy nhất được trưng bày tại triển lãm.

Theo Tiến sĩ Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, đến năm
2020, ngành hàng không Việt Nam tròn 65 tuổi sẽ phát triển nhanh chóng với 10 sân bay quốc tế,
12 sân bay quốc nội. Thị trường vận tải hàng không đạt mức tăng trưởng gấp đôi khu vực, bình
quân hơn 16% mỗi năm.
Cũng tại Triển lãm, bà Lương Thị Xuân, Giám đốc công ty GK Wintron chia sẻ, "Triển lãm giới
thiệu nhiều công nghệ hệ thống trang thiết bị mới nhất trong lĩnh vực hàng không. Đây cũng là dịp
các hãng hàng không trong nước và quốc tế, các nhà sản xuất thiết bị hàng không trực tiếp gặp
gỡ trao đổi về xu hướng công nghệ sản phẩm, xúc tiến thương mại… góp phần phát triển bền
vững ngành hàng không Việt Nam".

Nhiều đơn vị trưng bày trang thiết bị công nghệ hàng không, sản phẩm công nghiệp phụ trợ, thiết bị nội, ngoại thất máy
bay...

Dòng máy bay siêu nhẹ 2 chỗ ngồi này có xuất xứ từ Canada này có thể đạt vận tốc tối đa 169 km/h.

Các hãng hàng không tham d Trin lãm quc t thit b công ngh ngành hàng không Vit Nam 2019
- Hãng Hàng không Việt Nam: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietstar Airlines,
Jetstar Pacific Airlines,...
- Doanh nghiệp Hàng không nước ngoài: Universal Alloy Corporation Vietnam, Thiết bị nội thất
Aviointerios, Wollsdorf, ATC Aerospace.
- Máy bay nông nghiệp.
- Máy bay không người lái.
- Các công ty cung cấp thiết bị an ninh hàng không, quản lý bay.
- Các trường đào tạo phi công, kỹ sư quốc tế.
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