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Các dịch vụ của công ty

Tư vấn luật hóa
chất quốc tế

GHS, CLP, và
bảng dữ liệu an

toàn

Tuân thủ trong
chuỗi cung ứng

Quy trình cấp phép
thuốc diệt khuẩn
và thuốc bảo vệ

thực vật

Quy định về sản
phẩm và chất

Ủy quyền và
hạn chế

Quản lý
Consortia

Vận động chính
sách

Sức khỏe, an
toàn và bảo vệ

môi trường

                      Mục đích hợp tác:

_ Các nhà sản xuất các sản phẩm về hóa

chất có nhu cầu xuất khẩu sang EU, UK,

Hàn Quốc, USA, Thổ Nhĩ Kỳ....

_ Mong muốn hợp tác: tư vấn cho các

nhà xuất khẩu hóa chất Việt Nam có thể

xuất sang các nước khác

_ Tư vấn luật quốc tế về hóa chất cho

các nhà sản xuất các sản phẩm hóa chất

của Việt Nam

Chemservice GmbH
Chemservice GmbH là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất. Công ty có một
mạng lưới toàn cầu gồm các chuyên gia từ ngành, liên đoàn, tổ chức kiểm tra và cơ quan chức năng. Đội ngũ nhân viên
của công ty là một nhóm các nhà khoa học liên ngành đến từ các lĩnh vực hóa học, sinh học, chất độc học và khoa học
môi trường. Công ty làm việc với các đối tác khách hàng từ các lĩnh vực sức khỏe và an toàn, quản lý tập đoàn và đánh
giá kinh tế xã hội để cung cấp cho bạn những lời khuyên toàn diện nhất.   
                                                                                                                                                                                     https://chemservice-group.com/



Danh mục sản phẩm của công ty

     

     

Kessler Zoologiegroßhandel GmbH & Co. KG
 Vào năm 1996, ông Waldemar Kessler đã thành lập nên công ty Kessler Zoologiegroßhandel. Công ty chuyên về sản

xuất thức ăn chăn nuôi. Suốt hơn 20 năm hoạt động, công ty luôn đặt sức khỏe của vật nuôi lên hàng đầu. Các sản
phẩm của công ty đều từ các nguyên liệu TỰ NHIÊN. Thông qua rất nhiều các quy trình sản xuất đặc biệt, công ty luôn
đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng về tiêu chuẩn của sản phẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm cũng như quan hệ
đối tác, công ty luôn đảm bảo được chất lượng sản phẩm cao nhất.                
                                                                                                                                                                                          https://www.kessler-aqua.de/                         

Thức ăn dạng dầu Thức ăn dạng bột Vảy và thức ăn
dạng hạt

Thức ăn dạng que,
dạng hạt

Thức ăn dạng động
vật có vỏ, côn trùng,

cá khô

Thức ăn dạng hoa
quả sấy

Thức ăn dạng
thảo mộc, lá,

hoa...

Thức ăn dạng rau
củ và tảo khô...

Thức ăn dạng viên
sẵn cho các loài

gặm nhấm

Thức ăn dạng ngũ
cốc dinh dưỡng

Mong muốn tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu thô tại
Việt Nam để sản xuất thức ăn chăn nuôi



                      Mục đích hợp tác:

_ Mong muốn xuất khẩu các sản phẩm

của công ty là thạch cao tự nhiên và

thạch cao làm phân bón.

Các sản phẩm của công ty

Thạch cao tự nhiên để
làm xi măng

Thạch cao tự nhiên và đá
Anhydrit để làm phân bón

Gipsbergbau Engel GmbH 
 Công ty Engel GYPSUM-MINING chuyên về sản xuất thạch ccao và anhydrit từ năm 1946 từ khoáng vật bên trong các

thung lũng của sông Sauer gần thành phố Trier.
Việc khai thác được thực hiện hoàn toàn dưới lòng đất, sử dụng phương pháp khoan và nổ mìn bằng các ký thuật an
toàn, ổn định và tân tiến. Sau đó, nguyên liệu thô được đưa lên xe tải và vận chuyển ra bên ngoài để nghiền mịn rồi
được phân phối đến khách hàng.
Thạch cao và anhydrit là những nguyên liệu thô quý, chất lượng cao, được sử dụng nhiều nhất trong ngành công
nghiệp xi măng với chức năng là thành phần gia tăng cường lực dạng rắng (không lỏng).
                                                                                                                                                                                                     https://engel-bergbau.de/
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            



Ridder GmbH
Ridder là một công ty gia đình có trụ sở tại Singhofen, CHLB Đức. Kể từ khi được thành lập vào năm 1949 cho đến nay
công ty đã mở rộng thành một tập đoàn với hơn 100 nhân viên ở Đức và các nước Châu Âu.
Sản phẩm chính của công ty là nội thất phòng tắm và các sản phẩm phòng tắm dành cho những người cao tuổi và
khuyết tật. Khách hàng chính của công ty là các nhà bán lẻ quy mô lớn. Ridder cung cấp một loạt các danh mục hàng
hóa với một hệ thống mạng dành riêng cho bán lẻ. Các phát triển sản phẩm sáng tạo của công ty tập trung vào các
mặt hàng có giá trị tiện ích cao, chất lượng "Made in Germany" và thiết kế nổi bật theo phong cách Châu Âu, có chất
lượng đã được TÜV kiểm nghiệm.
Các sản phẩm của Ridder được bày bán tại 52 quốc gia trên thế giới.
                                                                                                                                                                                         https://www.ridder-online.com/
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

Các sản phẩm chính của công ty
                      Mục đích hợp tác:

_ Hợp tác để xuất khẩu: Các nhà bán

hàng, phân phối, các đại lý có kinh

nghiệm nhập khẩu các sản phẩm nhà

tắm  hoặc các dự án kinh doanh. 

_  Hợp tác để nhập khẩu: Các nhà cung

cấp: nhà sản xuất các sản phẩm dệt may

để làm rèm phòng tắm, Nhà sản xuất

nhôm để sản xuất tay vịn và các phụ

kiện phòng tắm. Nhà sản xuất nhựa để

sản xuất các sản phẩm hỗ trợ người già

trong phòng tắm....



Competence Center Aviation Management (CCAM)
 Trung tâm Năng lực Quản lý Hàng không (CCAM), với tư cách là một tổ chức khoa học của Sở Du lịch/ Giao thông vận

tải, thực hiện nghiên cứu và giảng dạy ứng dụng trong lĩnh vực quản lý hàng không. Phạm vi của các dịch vụ mở rộng
từ việc thực hiện các dự án nghiên cứu trong vận tải hành khách và hàng không đến đào tạo theo định hướng thực
hành và giáo dục trong khuôn khổ hội nghị và hội thảo. 
CCAM hợp tác chặt chẽ với các công ty hàng không và sân bay, đồng thời cung cấp kiến thức liên ngành và chuyên môn
phương pháp luận của mình cho các tổ chức quản lý không lưu quốc gia, quốc tế và các tổ chức tư nhân.
                                                                                                                                                                                                        https://www.hs-worms.de/
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

                      Mục đích hợp tác:

_ Mong muốn hợp tác về quản lý giao

thông hàng không.

_ Cung cấp cơ hội đào tạo và giáo dục cho

ngành hàng không (bằng cử nhân kép về

Quản lý hàng không)

_ Gặp gỡ các hãng hàng không, sân bay,

kiểm soát không lưu, các trường đại học

và cơ quản lý không lưu.

_ Các công ty IT và các nhà cung cấp dịch

vụ

Lĩnh vực hoạt động

Các dự án nghiên cứu và
tư vấn về quản lý hàng

không

Cung cấp các cơ hội
đào tạo và giáo dục

thêm cho ngành hàng
không

Quản lý hàng không, quản
lý không lưu, khởi nghiệp
sáng tạo và mở rộng quy

mô

Tiếp thị và kinh doanh
điện tử, chính sách giao

thông và môi trường

Lập kế hoạch chuyến
bay và mạng lưới, quản

lý hàng hóa hàng
không

Số hóa và đổi mới, quản lý
giá & doanh thu, quản lý

sân bay



G. & S. Entkernungsarbeiten "Sabine Michalk"
Công G. & S. chuyên về các công trình tháo dỡ các tòa nhà, phục hồi thiệt hại do hỏa hạn và khắc phục và phục hồi các
điểm bị ô nhiễm, xử lý chất ô nhiễm.
Các quy trình kỹ thuật:
_ Làm sạch các chất ô nhiễm và các điểm bị ô nhiễm
_ Loại bỏ amiăng
_ Làm sạch PAH (Polycyclical Aromatic Hydrocarbons)/ PCB (Poly-Chlorinated Biphenyls)
_ Làm sạch AMF (Sợi khoáng nhân tạo)
_ Phục hồi thiệt hại do hỏa hoạn
_ Lau dọn
Công ty mong muốn được trao đổi hợp tác với các công ty kiến trúc, các công ty xây dựng (các tòa nhà cao tầng)...
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            



Giới thiệu công ty: Từ những năm 1990, công ty là một trong những nhà máy rượu đầu tiên được chứng nhận là nhà sản xuất rượu hữu cơ. Công ty làm
việc theo tiêu chuẩn Demeter sinh học thân thiện với môi trường từ năm 1993.
Nhà máy rượu của công ty nằm ở vùng trồng nho Nahe ở Đức, bao gồm khoảng 30 ha vườn nho. Công ty luôn nỗ lực để tạo ra một quy trình sản xuất
rượu tự nhiên và thân thiện môi trường, để tạo ra những loại rượu ngon và đạt chất lượng cao nhất.
Sự khác biệt tự nhiên trong thành tạo địa chất và thổ nhưỡng ở vùng trồng nho mang đến những cơ hội độc đáo để sản xuất các loại rượu vang có
đặc tính khác nhau. 

Mong muốn tìm kiếm
đối tác tại Việt Nam:
_ Các nhà nhập khẩu 
_ Các nhà phân phối
_ Các doanh nghiệp
chuyên hoạt động trong
lĩnh vực cung cấp thực
phẩm, đồ uống cho các
khách sạn, nhà hàng...

Weingut im Zwölberich
 

www.zwoelberich.de

Các loại rượu:
AUXERROIS

 
DORNFELDER FRÜHBURGUNDER

GRAUBURGUNDER /
RULÄNDER KERNER PORTUGIESER

REGENT

RIVANER / 
MÜLLER-THURGAU

RIESLING

ST. LAURENT

Tất cả các loại rượu, cũng như các loại đồ
uống không chứa cồn đều được sản xuất đạt

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

http://www.westfleisch.de/
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