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BUỔI HỘI THẢO KỸ THUẬT VÀ TRIỂN LÃM RA 
MẮT SẢN PHẨM MỚI THƯƠNG HIỆU SIRUBA
BUỔI HỘI THẢO KỸ THUẬT VÀ TRIỂN LÃM RA 

Siruba new product training seminar and exhibition

S i r u b a 新 產 品 技 術 研 討 會 & 展 示 會 2018



Dear customer : 

We sincerely invite you to attend 
2018 Siruba new product training 
seminar and exhibition. We will 
offer you kinds of support for 
Garment sewing machine. The 
schedule and exhibition location 
are as below. 

Welcome!!

Khách hàng thân mến !

Chúng tôi chân thành mời bạn tới 
tham gia buổi triển lãm máy móc 
thiết bị sản xuất hàng may mặc 
hoàn toàn tự động của thương 
hiệu SIRUBA và hội thảo kỹ thuật

Lịch trình và địa điểm buổi hội thảo 
kỹ thuật và triển lãm sản phẩm mới 
của thương hiệu SIRUBA như sau:

親愛的客戶 :

我們誠摯邀請您參加邀請參加 SIRUBA 

全自動化服裝生產機器的展示會以及

技術研討會。我們將為您提供技術以

及生產上各種幫助以及技術轉移。名

額有限，歡迎報名參加

SiRUBA 技術研討會和新產品展示會的

流程及地點如下

PLACE
 Địa điểm

地    點

KAULIN MFG. CO. LTD 

559-561 HOÀNG VĂN THỤ , PHƯỜNG 4 , 
QUẬN TÂN BÌNH ,TP.HỒ CHÍ MINH
TEL: 0977706161
CÔNG TY TNHH DOANH DAO

11-15 /JUNE / 2018

16 /JUNE / 2018

11 đến 15/6/2018

16/6/2018

2018 / 6 / 11~15

2018 / 6 / 16

AM09:00-PM16:00

AM09:00-PM16:00

buổi sáng 09:00 đến 
buổi chiều 16:00

Buổi triển lãm ra mắt 
s ả n  p h ẩ m  m ớ i  c ủ a 
SIRUBA 

早上 09:00 - 下午 16:00

早上 09:00 - 下午 16:00

DATE

DATE

Ngày

Ngày

日   期

日   期

TIME

TIME

Thời gian

Thời gian

時   間

時   間

Technician seminar

New product exhibiton

Buổi hội thảo kỹ thuật 

Buổi triển lãm ra mắt sản 
phẩm mới của SIRUBA

技術研討會

新產品展示會

Google MAP

11F., No.128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan 
District, Taipei City,Taiwan 

Tel: +886-2-27130232
Fax: +886-2-27130318 , +886-2-27130501


