MCE 2022
MCE là sự kiện thương mại toàn cầu dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực HVAC+R,
năng lượng và tài nguyên tái tạo, quy tụ và trưng bày các công nghệ, giải pháp và hệ thống thông
minh mới nhất dành cho công trình cao ốc, nhà xưởng công nghiệp và nhà ở.
Triển lãm MCE là nơi mà các doanh nghiệp có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình đến
thị trường toàn cầu, là nơi mà bạn có thể xây dựng các mối quan hệ mới một cách hiệu quả cũng
như củng cố mạng lưới đối tác chiến lược với các kỹ sư, đối tác kinh doanh và nhà thầu lắp đặt các
giải pháp và hệ thống thông minh cho các công trình.
MCE sẽ nâng tầm nhận diện thương hiệu và hình ảnh của công ty bạn, qua đó hỗ trợ cho các chiến
lược phát triển kinh doanh.
Hãy tận dụng nền tảng kỹ thuật số mới để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của bạn tại sự kiện
triển lãm này và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư bằng việc gặp gỡ các chuyên gia nổi tiếng trong ngành.
MCE is the unique marketplace and the global event where companies in the HVAC+R, renewable
sources and energy efficiency sectors gather and showcase the latest technologies, solutions and
systems for smart buildings in commercial, industrial and domestic residential sectors.
At MCE you launch products and services on a global scale, you build effective business
relationships while strengthening strategic alliances with engineers, specifiers and installers who
implement solutions and systems for smart buildings.
MCE increases your brand recognition and the perceived image of your organisation, thus supporting
your future strategies.
Take advantage of the new digital platform to promote your brand and products ahead of the show
and optimize your ROI by meeting onsite the most interesting professionals!

A MCE 2018
325.000 mq./sq.
2.388 Nhà triển lãm, trong đó 1.234 từ 54 Quốc gia
Exhibitors of which 1,234 from 54 Countries
162.165 Khách tham quan, trong đó 41.351 từ 142 Quốc gia
Visitors of which 41,351 from 142 Countries
LĨNH VỰC TRƯNG BÀY/SECTORS
Hệ thống HVAC trong nhà / Indoor Climate
• Sưởi – Heating
• Điều hòa không khí – Air Conditioning
• Bơm nhiệt – Heat Pumps
• Thông gió – Ventilation
• Điện lạnh – Refrigeration
• Hệ thống sưởi quang điện – Solar Heating
• Địa nhiệt – Geothermal
• Đồng phát – Cogeneration

Tất cả các công nghệ tiên tiến nhất được tạo ra để cải thiện tiện nghi cuộc sống thông qua việc quản
lý các yếu tố quan trọng sức khỏe và thể chất sẽ có mặt tại hội chợ. Các hệ thống tiên tiến, tiết kiệm
năng lượng và có thể tích hợp, với thành phần tái tạo mạnh mẽ, đảm bảo môi trường dễ chịu và
năng suất, an toàn và bền vững, đồng thời cung cấp nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu thiết kế, lắp
đặt và quản lý nhà máy.
The entire spectrum of technologies designed to create the best comfort conditions by managing all
factors related to health and wellness. Advanced systems, energy-efficient and integrated, with a
strong renewable component to guarantee both pleasant and productive, but also safe and
sustainable environments while also providing a variety of solutions to meet the latest needs of plants
design, installation and management.
Giải pháp ngành Nước / Water Solutions
• Công nghệ đường ống – Plumbing Technology
• Xử lý nước – Water Treatment
• Van vòi – Taps
• Phụ kiện nhà tắm – Bathroom Accessories
• Chăm sóc sức khỏe - Wellness
Sản xuất ngày càng đa dạng, linh hoạt, chất lượng cao để sử dụng tối ưu nguồn nước, đảm bảo tiết
kiệm, vệ sinh, thời gian và hiệu quả của hệ thống. Các chuyên gia tìm kiếm các giải pháp đơn giản
và đáng tin cậy sẽ khám phá các yếu tố kỹ thuật hoàn toàn mới về tính thẩm mỹ và chức năng, vật
liệu sáng tạo và tùy chỉnh.
A production, more and more diversified, flexible and of the highest quality, ensuring the best use of
the water resource in terms of saving and hygiene, as well as a much longer life and efficiency of
plants. Aesthetical and technical elements, innovative materials and personalized solutions
dedicated to an audience of professionals searching for serviceability, simplicity and reliability in the
implementation.
Công nghệ cho nhà xưởng / Plant Technologies
• Linh kiện HVAC – HVAC Components
• Thiết bị và Dụng cụ – Equipment and Tools
• Cách âm cách nhiệt – Insulation
• Dịch vụ cho dự án – Project services
Chuỗi linh kiện toàn diện và tiên tiến nhất dành cho việc xây dựng bất kỳ loại hệ thống nào, từ đơn
giản nhất đến phức tạp nhất, để giải quyết các tình huống ngẫu nhiên và đảm bảo hiệu suất tối đa
theo thời gian trong bất kỳ loại môi trường nào. Các công cụ đảm bảo hiệu suất phi thường và kết
quả tuyệt vời cho những người vận hành chăm sóc và khắt khe nhất.
The most complete and advanced range of components for any kind of plant, from the simplest to
the most complex, apt to solve particular situations and guarantee the best performances in every
context over time. Tools providing the most precise and demanding professionals with outstanding
execution and excellent results.

Công nghệ Thông minh / That's Smart
• Quang phổ - Photovoltaics
• Lưu trữ năng lượng / Storage
• Smart Home & Building
• E-Mobility
• Năng luowjgn / Energy

Tương lai đã đến với MCE, với các thiết bị điều khiển và đo lường, quản lý hiệu quả tài nguyên, sản
xuất và truyền tải năng lượng. Công suất cao nhất được thực hiện dựa trên tính bền vững, tiện nghi
và an toàn của các tòa nhà thông qua việc tích hợp hệ thống với hệ thống điện để phát triển các mô
hình kinh doanh mới và củng cố các chiến lược hướng tới trung tính carbon.
Future in on show at MCE with control and metering devices, efficient management of the resources,
power generation and grid exchange. The best performances in terms of building efficiency,
sustainability, comfort and safeness depend on plant integration with the electrical system to develop
new business models and strengthen strategies towards carbon neutrality.

Công nghệ Sinh khối sáng tạo / Biomass Innovation
Phạm vi đầy đủ và toàn diện nhất của các hệ thống, sản phẩm và các thành phần của nhà máy, cho
đến viên nén và nhiên liệu sưởi ấm sinh khối. Lò hơi trưng bày, đầu đốt, bếp lò, lò sưởi, lò sưởi và
bếp nhiệt, hệ thống đồng phát và nhiều hơn nữa, bao gồm các máy móc và công nghệ tiên tiến cho
dân dụng và công nghiệp.
Một khu trưng bày hoàn chỉnh cho phép bạn trưng bày các sản phẩm đang hoạt động nhờ vào một
hệ thống hút khói cụ thể.
The most complete range of products, systems and components for biomass plants, pellets and fuels
for biomass heating. Boilers, burners, stoves, flue pipes, thermo-fireplaces and thermos-stoves,
cogeneration units will be on display along with machines and state-of-the-art technology solutions
for residential and industrial use.
A complete showcase that allows the activation of products thanks to a specific fume extraction
system installed in the exhibiting hall.

Tp. Milan và vùng Lombardy / Milan and Lombardy
Tăng cường sự tham gia của bạn tại triển lãm MCE và ghé thăm thành phố Milan, thủ đô của thời
trang, đổi mới và thiết kế, và Lombardy, một khu vực để sinh sống và khám phá quanh năm: hồ lớn,
địa điểm Unesco, công viên, núi phủ tuyết và spa thư giãn. Tìm cảm hứng trên www.in-lombardia.it
Vì có rất nhiều điều để khám phá!
Enrich your participation in MCE by visiting Milan, the capital of fashion, innovation and design. Set
in Lombardy, a region boasting countless destinations, uncover the winter wonderland, a cultural
thrill, or maybe just a bit of rest and relaxation immersed in the beautiful, natural landscapes.
All information available on www.in-lombardia.it.

Thổ Nhĩ Kỳ - Quốc gia Đối tác / Turkey Partner Country
Sáng kiến Quốc gia Đối tác của MCE, nhằm mục đích tăng cường quan hệ kinh doanh với các quốc
gia tiềm năng nhất để phát triển ngành HVAC, năm này sẽ vinh dự nêu tên Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có
sự hiện diện tại MCE đã ghi nhận một xu hướng tăng trưởng liên tục cả về số lượng công ty trưng
bày và khách tham quan.
The MCE Partner Country initiative, aimed at strengthening business relationships with the most
significant countries for the development of the HVAC sector, will this year spotlight Turkey, whose

increasing presence at MCE has registered constant growth both in the number of companies
exhibiting and visitors attending.

Công ty triển lãm RX
400 SỰ KIỆN/EVENTS
22 QUỐC GIA/COUNTRIES
43 LĨNH VỰC/INDUSTRIES
MCE - Mostra Convegno Expocomfort được tổ chức bởi RX, Công ty tạo ra kinh doanh cho mọi người,
cộng đồng và tổ chức. Chúng tôi khuếch đại sức mạnh của các sự kiện trực tiếp bằng cách kết hợp
việc sử dụng dữ liệu và các sản phẩm kỹ thuật số để hỗ trợ khách hàng biết thị trường, các sản
phẩm riêng lẻ và ký kết các giao dịch kinh doanh trong hơn 400 sự kiện ở 22 quốc gia, phục vụ 43
lĩnh vực công nghiệp.
RX cam kết có tác động tích cực đến xã hội và hoàn toàn cam kết tạo ra một môi trường làm việc
hòa nhập cho tất cả mọi người.
RX là một phần của RELX, công ty hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ và
công cụ ra quyết định cho các khách hàng chuyên nghiệp.

MCE – Mostra Convegno Expocomfort is organised by RX, the Group in the business of building
businesses for individuals, communities and organisations. We elevate the power of face-to-face
events by combining data and digital products to help customers learn about markets, source
products and complete transactions at over 400 events in 22 countries across 43 industry sectors.
RX is passionate about making a positive impact on society and is fully committed to creating an
inclusive work environment for all our people.
RX is part of RELX, a global provider of information-based analytics and decision tools for
professional and business customers.

