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Weinmanufaktur Albert Glas GmbH 

Raiffeisenstr. 35
76879 Essingen
Germany

+49 6347 6601

Booth: info@albert-glas.de
AA3-01 www.albert-glas.de

Our family estate is located in the “Pfalz” wine growing region. We 
cultivate about 20 hectares of vineyards on the most fertile soils of 
the region.Our passion for our profession is reflected in our outstanding 
wines.We continuously strive for perfection without compromising on 
quality or tradition.

Điền trang của gia đình chúng tôi nằm ở vùng trồng nho sản xuất rượu 
vang “Pfalz”. Chúng tôi trồng khoảng 20 hecta nho trên vùng đất màu mỡ 
nhất vùng. Niềm đam mê nghề của chúng tôi được thể hiện trong các 
loại rượu vang nổi tiếng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện nhưng 
không ảnh hưởng đến chất lượng hay truyền thống.

Barth GmbH Thermo Future Box

Siemensstr. 7
73278 Schlierbach
Germany

+49 7021 8046600
+49 7021 804660 66

Booth: info@thermo-future-box.com
AA3-04 www.thermo-future-box.com

Barth produces the Thermo-Future-Box brand of insulated food and 
beverage carriers. Our industry leading product line is made of 
expanded polypropylene (EPP) providing superior temperature stability 
and durability while reducing weight without compromising strength.

Barth tạo ra thương hiệu Thermo-Future-Box cho các hãng vận chuyển 
thực phẩm và đồ uống cách nhiệt. Dòng sản phẩm đầu ngành của chúng 
tôi được làm từ xốp polypropylen (EPP) mang đến sự ổn định và độ bền 
nhiệt độ vượt trội, đồng thời giảm trọng lượng mà không ảnh hưởng đến 
độ mạnh.

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

+49 5258 971 0

Booth: info@bartscher.com
AB3-06 www.bartscher.com

Bartscher GmbH is a supplier of professional kitchen equipment. Since 
the company was founded in 1876 Bartscher GmbH has consistently 
taken steps towards becoming a market leading kitchen supplier. 
Bartscher offers a complete program with best price-performance-ratio.

Bartscher GmbH là nhà cung cấp thiết bị nhà bếp chuyên nghiệp. Kể từ 
khi công ty được thành lập vào năm 1876, Bartscher GmbH đã liên tục 
thực hiện các bước để trở thành nhà cung cấp thiết bị nhà bếp hàng đầu 
thị trường. Bartscher cung cấp chương trình hoàn chỉnh với tỷ lệ giá trên 
hiệu suất tốt nhất.

feldhues fun foods GmbH

Industriestr. 12
48629 Metelen
Germany

+49 2556 9855-0
+49 2556 9855-55

Booth: info@feldhues-group.de
AB3-09 www.feldhues-group.de

feldhues fun foods lead the world market for cooked novelty sausage. 
Production equipment is unique and self-built, offering a vast range of 
available designs and recipes to match export markets. The company 
searches for B2B partners to slice and pack product in the country of 
destination.

feldhues fun foods dẫn đầu thị trường thế giới về xúc xích chín mới lạ. 
Thiết bị sản xuất là độc nhất và tự thiết kế, cung cấp một loạt các thiết 
kế và công thức nấu ăn có sẵn để phù hợp với các thị trường xuất khẩu. 
Công ty tìm kiếm các đối tác doanh nghiệp (B2B) để cắt lát và đóng gói 
sản phẩm tại quốc gia đến.
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FRITSCH GmbH

Bahnhofstr. 27—31
97348 Markt Einersheim
Germany

+49 9326 83-0
+49 9326 83-100

Booth: mail@fritsch-group.com
AB3-01 www.fritsch-group.com

The FRITSCH Group is a pioneer in the production of high-quality bakery 
machines for the sheeting and processing of dough.  
Due to its passion for dough and technology, the family-owned company 
has been developing optimum solutions for industrial and artisan 
bakeries all over the world since 1926.

Tập đoàn FRITSCH là công ty tiên phong trong việc sản xuất máy làm 
bánh chất lượng cao để cán và chế biến bột.
Do niềm đam mê với bột và công nghệ, công ty gia đình này đã phát triển 
các giải pháp tối ưu cho các tiệm bánh công nghiệp và thủ công trên toàn 
thế giới kể từ năm 1926.

German Meat GmbH

Adenauerallee 118
53113 Bonn
Germany

+49 228 97144980
+49 228 9142424

Booth: info@german-meat.org
AB3-10 www.german-meat.org

German Meat is the joint export promotion organisation of the German 
meat industry. We group together companies and organisations from all 
levels of meat processing: from agriculture via slaughtering and cutting 
through to the meat products industry. We help you to find exactly the 
right supplier. 

German Meat là tổ chức xúc tiến xuất khẩu chung của ngành công nghiệp 
thịt nước Đức. Chúng tôi tập hợp các công ty và tổ chức chế biến thịt từ 
tất cả các cấp độ: từ nông nghiệp thông qua giết mổ và cắt miếng cho 
đến ngành sản phẩm thịt. Chúng tôi giúp bạn tìm chính xác các nhà cung 
cấp phù hợp.

Katlenburger Kellerei GmbH & Co. KG

Osteroder Str. 12
37191 Katlenburg
Germany

+49 5552 70716
+49 5552 70740

Booth: mail@katlenburger.de
AB3-03 www.katlenburger.de

KATLENBURGER Kellerei GmbH & Co. KG is a family-run business since 
its foundation in 1925 and has become Europe’s leading winery for fruit 
wine. Its place of business is Katlenburg near Göttingen in Lower Saxony, 
Germany.

KATLENBURGER Kellerei GmbH & Co. KG là doanh nghiệp gia đình kể từ 
khi thành lập vào năm 1925 và đã trở thành nhà máy rượu vang trái cây 
hàng đầu Châu Âu. Địa điểm kinh doanh của nó là Katlenburg gần 
Göttingen ở Lower Saxony, Đức.

Kessler-Zink GmbH

An der Dohlmuehle 3—5
55237 Flonheim
Germany

+49 6734 94100
+49 6734 941020

Booth: info@kessler-zink.de
AA3-01 www.kessler-zink.de

Private owned winery, specialised in wines from the famous growing 
area Rheinhessen. We are specialised in export. Whitewines, Redwines, 
and also Eiswein (ICEWINE), Beerenauslese (BA, Noble rotten) and 
Trockenbeerenauslese (TBA). Wines in all price ranges are available.
OEM products.

Nhà máy sản xuất rượu vang thuộc sở hữu tư nhân, chuyên về rượu vang 
từ vùng trồng nho nổi tiếng Rheinhessen. Chúng tôi chuyên về xuất khẩu. 
Rượu vang trắng, Rượu vang đỏ và cả Eiswein (ICEWINE), Beerenauslese 
(BA, Noble rotten) và rockenbeerenauslese (TBA). Có sẵn rượu vang ở tất 
cả các mức giá.
Sản phẩm OEM.
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Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Industriestr. 40—42
28876 Oyten
Germany

+49 4207 6040
+49 4207 604185

Booth: info@kreyenhop.de
AB3-05 www.kreyenhop.com

Kreyenhop & Kluge is an import and export company from Germany.
Our expertise is to comply with customer requirements, source suitable 
products and support customers in the product launch.
Amongst others we provide: beverages, snacks, sauces and seasonings.

Kreyenhop & Kluge là công ty xuất nhập khẩu của Đức.
Chuyên môn của chúng tôi là tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, cung 
ứng sản phẩm phù hợp và hỗ trợ khách hàng ra mắt sản phẩm.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp: đồ uống, đồ ăn nhẹ, nước sốt và gia vị.

Kunella Feinkost GmbH

Briesener Str. 40
03046 Cottbus
Germany

+49 355 23151
+49 355 23152

Booth: parnitzke@kunella-feinkost.com
AB3-02 www.kunella-feinkost.com

delicatessen products
oils
walnut oil
Ketchup

sản phẩm đặc sản
dầu
dầu óc chó
sốt cà chua

St. Nikolaus

Hauptstr. 159
54470 Bernkastel-Kues
Germany

+49 6531 2081
+49 6531 2084

Booth: info@wineland-ltd.com
AB3-04 www.wineland-ltd.com

German red and white wines from highly rated  winemakers in the wine 
growing regions Mosel, Rheinhessen, Rheingau, Ahr and Pfalz : Markus 
Molitor, Keller, Schloss Lieser, Chat Sauvage, Meyer-Naekel, Zilliken or 
Reichsrat von Buhl

Rượu vang đỏ và trắng của Đức từ các nhà sản xuất rượu vang được 
đánh giá cao ở các vùng trồng nho Mosel, Rheinhessen, Rheingau, Ahr và 
Pfalz Markus Molitor, Keller, Schloss Lieser, Chat Sauvage, Meyer-Naekel, 
Zilliken hoặc Reichsrat von Buhl.

Profood

Heinrich-Hertz Str. 11–13
45657 Recklinghausen
Germany

+49 2361 306150

Booth number: info@profood.org
AB3-10  www.profood.org

PROFOOD is a German Packer and Trader of pork, beef and poultry.
With an own plant (EUZ 90888 EG), situated in West-Germany, PROFOOD 
has become a worldwide player with monthly sales of 5.000 MT Meat. 
We can guarantee our Customers a continuous supply of highest quality.

PROFOOD là một hãng đóng gói và thương mại Đức về thịt heo, thịt bò và 
thịt gia cầm. Với nhà máy riêng (EUZ 90888 EG), nằm ở Tây Đức, 
PROFOOD đã trở thành công ty có sức bán hàng tháng 5.000 triệu tấn thịt 
trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp liên tục sản phẩm 
chất lượng cao nhất cho khách hàng chúng tôi.

St. Nikolaus
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Weingut Rappenhof

Bachstr. 47
67577 Alsheim
Germany

+49 6249 4015
+49 6249 4729

Booth: info@weingutrappenhof.de
AA3-01 www.weingut-rappenhof.de

The Rappenhof estate, founded in 1604, is located close to the river Rhine 
in the Rheinhessen region and cultivates around 130 acres of vineyards, 
mostly planted with Riesling grapes. The Rappenhof is member of the 
VDP. Klaus Muth, the 12th generation of the family, runs the winery today.

Điền trang Rappenhof, được thành lập vào năm 1604, nằm gần sông Rhi-
ne ở vùng Rheinhessen và trồng khoảng 130 mẫu Anh nho, chủ yếu trồng 
nho Riesling. Rappenhof là thành viên của VDP. Klaus Muth, thế hệ thứ 12 
của gia đình, điều hành nhà máy sản xuất rượu vang ngày nay.

Vion GmbH
Representative: Vion Food International 
Pacific Ltd., 18/F Suite 1801, Lockhartroad
Wan Chai, Hong Kong
P.R. China

+852 37582770
+852 6461 7244

Booth: patrick.ballering@vionfood.com
AB3-10 www.vionfood.com

Vion is an international meat producer with production locations in 
the Netherlands and Germany and sales offices in thirteen countries 
worldwide. Vion provides fresh pork and beef, and by-products for retail, 
foodservice and the meat industry.

Vion là nhà sản xuất thịt quốc tế có các địa điểm sản xuất ở Hà Lan và 
Đức và văn phòng bán hàng tại mười ba quốc gia trên toàn thế giới. Vion 
cung cấp thịt lợn và thịt bò tươi, và các sản phẩm phụ cho bán lẻ, dịch vụ 
thực phẩm và ngành công nghiệp thịt.

Weltachs Weinkellerei GmbH

Hauptstr. 6
67229 Großkarlbach
Germany

+49 6238 797
+49 6238 989371

Booth: dirk@weltachs.de
AA3-03 www.weltachs.de

Supplier of high quality German wines. Great wines, nice packaging, good 
prices. Private operated winery.

Nhà cung cấp rượu vang Đức chất lượng cao. Rượu vang tuyệt vời, bao bì 
đẹp, giá tốt. Nhà máy sản xuất rượu vang tư nhân.

Hanns G.Werner GmbH & Co. KG

Hafenstr. 9
25436 Tornesch
Germany

+49 4122 95760
+49 4122 957676

Booth: info@hgw-tornesch.de
AA3-02 www.werners.de

Werner's Choice Dragées
Our versatile production-program offers: For the industry: nonpareils, 
multi-coloured; sugar-strands brown and multi-coloured; Dragées is 
different sizes and shapes For the importer: Werner's deco and 
Candy-Pebbles

Werner‘s Choice Dragées
Chương trình sản xuất đa năng của chúng tôi cung cấp: Đối với ngành 
công nghiệp: viên đường màu, nhiều màu; sợi đường màu nâu và nhiều 
màu; Dragées có kích thước và hình dạng khác nhau Đối với nhà nhập 
khẩu: Werner‘s deco và Candy-Pebbles
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Westfleisch SCE mbH

Brockhofstr. 11
48143 Muenster
Germany

+49 251 493-0
+49 251 493-1299

Booth: export@westfleisch.de
AB3-08 www.westfleisch.de

Westfleisch: farmers cooperative founded 1928. Today one of the TOP-5 
meat marketers in Europe for high quality meat products: pork, beef and 
veal, fresh and self-service packed fresh meat, processed meat products 
fresh or frozen.

Westfleisch: hợp tác xã nông dân thành lập năm 1928. Ngày nay, một 
trong 5 công ty tiếp thị thịt HÀNG ĐẦU ở châu Âu về các sản phẩm thịt 
chất lượng cao: thịt lợn, thịt bò và thịt bê, thịt tươi sống và thịt tươi sống 
đóng gói tự phục vụ, sản phẩm thịt chế biến tươi hoặc đông lạnh.

Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)
Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp Liên bang (BMEL)
Rochusstr. 1
53123 Bonn, Germany

Phone: +49 228 99 529-0 messen@bmel.bund.de
Fax: +49 228 99 529-4262 www.bmel.de

Association of the German Trade Fair Industry (AUMA)
Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức (AUMA)
Littenstr. 9
10179 Berlin, Germany

Phone: +49 30 24000-0 info@auma.de
Fax: +49 30 24000-330 www.auma-messen.de

Germany Trade and Invest GmbH

Villemombler Str. 76
53123 Bonn, Germany

Phone: +49 228 24993-0 info@gtai.de
Fax: +49 228 24993-212 www.gtai.de

Consulate General of the Federal Republic of Germany 
in Ho-Chi-Minh-City
Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh
33 Le Duan, Ben Nghe, District 1
710088  Ho-Chi-Minh-City, Vietnam

Tel.: +84 28 38288100 
Fax: +84 28 38288101  www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de
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