KẾT NỐI THẾ GIỚI VỚI NƯỚC SẠCH
NGÀY 5 - NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2020

QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN ẢO

Được tổ chức bởi

www.weftec.org
#WEFTEC

NGÀY 5 - NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2020
WEFTEC Connect là một trải nghiệm học tập năng động, đắm chìm tận dụng tối đa sự kiện gặp gỡ trực
tiếp của chúng tôi, định hình lại sự kiện đó cho thế giới ảo và mang sự kiện đó trực tiếp đến cho bạn.
•

Học tập trực tiếp, tương tác với phần Hỏi & Đáp

•

Các bài thuyết trình kỹ thuật được ghi hình trước

•

Xem nội dung theo yêu cầu trong cả năm

•

Trao đổi trực tiếp với các nhà cung cấp sản phẩm và
dịch vụ trong ngành nước

•

Thiết lập các cuộc hẹn có hỗ trợ âm thanh/video 1:1
hoặc nhắn tin nhanh cho bộ phận liên hệ của công ty

•

Xem video giới thiệu sản phẩm và chạy thử thiết bị và
tải xuống các tài nguyên

•

Kết nối với cộng đồng của bạn thông qua các kênh trò
chuyện qua tin nhắn văn bản hoặc hội nghị bàn tròn
có hỗ trợ âm thanh/video

•

Cho phép công nghệ AI phù hợp với bạn để trao đổi
ngang hàng với những người tham dự và các nhà triển
lãm khác dựa trên dữ liệu được cung cấp khi bạn xây
dựng hồ sơ người tham gia của mình

GIÁO DỤC

GIỚI THIỆU NHÀ TRIỂN LÃM

Mỗi ngày, WEFTEC Connect cung cấp nhiều
sự kiện học tập tương tác theo thời gian thực
kết hợp với các phiên kỹ thuật theo yêu cầu.
Các bài thuyết trình sẽ khả dụng khi WEFTEC
Connect mở và bạn có thể truy cập bất cứ
lúc nào trong suốt một năm.

Gian hàng nhà triển lãm WEFTEC Connect
(WEFTEC Connect Exhibitor Showcase) cho
phép bạn trò chuyện trực tiếp với những
nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ am hiểu
nhất trong ngành này. Thiết lập thời gian các
cuộc hẹn, xem video chạy thử, tải xuống tài
nguyên và lên lịch các cuộc họp tiếp theo.

PHIÊN KỸ THUẬT
Khoảng 150 phiên trong các tiểu ban sau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nghiên cứu và đổi mới
Các vấn đề công nghiệp và công nghệ
xử lý
Quy trình và thiết kế xử lý nước thải
đô thị
Vận hành và bảo trì công trình
Quản lý dư lượng và chất rắn sinh học
Khử trùng và sức khỏe cộng đồng
Hệ thống thu gom
Quản lý nước mưa
Quản lý và tính bền vững của tài
nguyên đầu nguồn
Quản lý và lãnh đạo công trình hạ
tầng kỹ thuật
Cải tạo và tái sử dụng nước
Nhận thức về tương lai, các vấn đề
toàn cầu và tính bền vững

Tìm kiếm các nhà triển lãm theo tên, danh
mục sản phẩm hoặc vị trí để tìm hồ sơ công
ty của họ. Sử dụng Tính năng kết hợp được
hỗ trợ bởi AI để xác định các liên hệ cụ thể
mà bạn muốn gặp và trò chuyện ngay lập
tức hoặc lên lịch các cuộc họp video 1:1.

HỒ SƠ NHÀ TRIỂN LÃM BAO GỒM
•
•
•
•
•
•

Bản mô tả công ty
Thông tin về website
Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
Bản tải xuống và video về sản phẩm
Lên lịch họp

TÔI SẼ THẤY CÔNG NGHỆ GÌ
TRONG GIAN HÀNG CỦA NHÀ
TRIỂN LÃM?
•
•
•

•

Chất rắn sinh học & bùn
Hóa chất và xử lý hóa chất
Vận hành cơ sở xử lý chất thải theo
hợp đồng
Xử lý nước uống
Thiết bị/Quy trình kỹ thuật & tư vấn
Chất thải công nghiệp & chất thải gây
hại
Internet vạn vật (IoT) công nghiệp
Công cụ quản lý, điều khiển và tự
động hóa
Hệ thống ống và thu gom, bơm, van
và động cơ
Dụng cụ an toàn
Thiết bị/Dịch vụ lấy mẫu và phòng thí
nghiệm
Xử lý chất rắn/Quản lý chất rắn sinh
học
Thiết bị/Quy trình xử lý nước mưa

•

Thiết bị/Quy trình xử lý nước thải

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIỜ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRIỂN LÃM

PHÍ ĐĂNG KÝ

Thứ Hai ngày 5 tháng 10 Thứ Sáu ngày 9 tháng 10
12:00 trưa - 2:00 chiều
Bạn có thể truy cập vào gian hàng nhà triển lãm bất cứ lúc nào,
nhưng sẽ có Giờ hoạt động của Nhà triển lãm - thời gian dành riêng
cho các phiên giải pháp, gặp gỡ khách hàng, ra mắt sản phẩm trực
tiếp và chạy thử.

PHÍ TIÊU CHUẨN
sau ngày 14 tháng 8 năm 2020

Thành viên
Toàn quyền truy cập
Chỉ truy cập gian hàng
nhà triển lãm
Khai mạc Phiên toàn thể
và WEF Awards

$399
$30

Không phải
thành viên
$499
$60

Miễn phí

Miễn phí

KẾT NỐI
Tận dụng tối đa trải nghiệm WEFTEC Connect của bạn bằng cách sử
dụng các công cụ tương tác của chúng tôi.
•

Tham gia các phiên tương tác và tham gia các phòng thảo luận
với các diễn giả, các nhà lãnh đạo ngành và các đồng nghiệp của
bạn.

•

Trò chuyện với cộng đồng thực hành của bạn thông qua các kênh
trò chuyện bằng tin nhắn văn bản hoặc hội nghị bàn tròn hỗ trợ
âm thanh/video.

•

Cho phép công nghệ AI ghép nối bạn trong các cuộc trò chuyện
1:1 với những người tham dự và các nhà triển lãm khác có cùng sở
thích với bạn dựa trên dữ liệu được cung cấp khi bạn xây dựng hồ
sơ người tham gia của mình.

•

Hãy có những phú giây vui vẻ với đồng nghiệp và gia đình của
bạn tại các sự kiện xã hội như Monday Movie, WEF Awards and
Presidential Ceremony and Celebration, Wrap Party và nhiều sự
kiện khác!

Để biết thêm thông tin
về WEFTEC: www.weftec.org
Để đăng ký:
www.weftec.org/register

Toàn quyền truy cập bao gồm quyền
truy cập vào tất cả nội dung kỹ thuật, mạng
và gian hàng, với quyền truy cập có hiệu
lực trong một năm.

KẾT NỐI THẾ GIỚI VỚI NƯỚC SẠCH
NGÀY 5 - NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2020

Được tổ chức bởi

www.weftec.org
#WEFTEC

