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EXPÉRIENCE
GLOBALE

GLOBAL 
EXPERIENCE  Gian Hàng

130000 m2  

NHÀ BÁO
JOURNALITS

2 800

67%

Người mua
BUYERS

33%

Chuyên Gia Trong Ngành
SPECIFIERS

SESSIONS
JAN / SEPT

2

Khách tham dự
VISITORS

85 000
   Hơn

more than

NHÃN HIỆU
BRANDS

3 000

INTERNATIONAL
50  %

FACEBOOK

362 K

TWITTER

26 K

PINTEREST

9,5 K

INSTAGRAM

264 K

Chào mừng bạn đến với Triển Lãm Quốc Tế MAISON&OBJET ! 
Nơi đem bạn lại gần hơn đến những xu hướng mới nhất, những trải nghiệm  
quốc tế, các buổi tọa đàm giúp kết nối giữa doanh nghiệp - khách hàng.   
Diễn ra trong vòng 5 ngày, M&O hội tụ những đặc điểm giúp các nhà trưng 
bày quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng mạng lưới đối
tác quốc tế. Được tổ chức 2 lần một năm, M&O hứa hẹn sẽ đem lại những
trải nghiệm toàn diện về cảm xúc, sáng tạo cũng như kinh doanh từ trang trí 
thiết kế đến phong cách sống. Nơi đây, bạn sẽ có cơ hội tìm kiếm cho mình 
những khách hàng lớn và tiềm năng nhất; được trao đổi, gặp gỡ và làm việc 
với những chuyên gia hàng đầu, những doanh nghiệp lớn trong ngành.  
Bên cạnh đó, platform  của chúng tôi cung cấp cho bạn một phương  
tiện toàn diện để tìm kiếm khách hàng và đối tác một cách nhanh chóng, 
chính xác và hiệu quả! 

Welcome to the MAISON&OBJET community that  
brings you a global experience encompassing  
the latest products, the brightest creatives, 

 

Twice a year, a true sensorial experience that analyses 
the emotional, the creative and the commercial aspects  
of the sectors making up home decor, design and 

solutions, learn from industry experts. Discover the 
show and rediscover it all year round with mom,  



MAISON
 FULL-ON INTERIOR DESIGN
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INFLU ENCES

OBJET
 THE ABSOLUTELY ESSENTIAL

 FROM THE UNIQUE TO THE BESPOKE

3 
UNIVERS

WORLDS  
OF THE SHOW5 NGÀY  

TẠI TRIỂN LÃM
A 5-DAY  
TRADE SHOW

1 690
VẬT DỤNG TRANG TRÍ  
DECORATIVE 
ITEM

730
ĐỒ NỘI THẤT 
FURNITURE

610
VẬT DỤNG DỆT MAY 
CHO NHÀ Ở  
HOME FABRICS  

560
ĐÈN CHIẾU SÁNG
LIGHTING

620
TRANG SỨC 
THỜI TRANG 
FASHION  
ACCESSORIES

610
NHÀ BẾP 
KITCHEN

180
THẢM TRẢI SÀN 
RUGS

280
OUTDOOR 

310
KIDS

380
NGHỆ THUẬT  
TRÊN BÀN 
TABLEWARE

150
ĐỒ SƯU TẦM 
HOSPITALITIES 
& CONTRACTS

210
VẬT DỤNG 
VĂN PHÒNG  
OFFICE  
ACCESSORIES

170
HƯƠNG LIỆU THƠM
& PHONG CÁCH SỐNG LÀNH MẠNH 
FRAGRANCIES  
& WELLNESS

170
PHÒNG TẮM
BATH 

140
VẬT LIỆU BAO PHỦ
COVERINGS

SỐ LƯỢNG  
NHÃN HÀNG  

THEO SẢN PHẨM 
 

 NUMBER OF 
BRANDS IN 

EACH PRODUCT 
FAMILY: 

ENTERPRISES IN THE
RELEVANT SECTOR

 

Turn your point of sale into  
a place where your customers 
can enjoy a unique experience 
thanks to this selection of 
highly creative and exclusive 
decorative and design 
products from all around  
the world.

ARCHITECTS, INTERIOR 
DESIGNERS, HOTEL  
AND RESTAURANT OWNERS

Make your project something 
truly exceptional!  
M&O has selected those 
creative and innovative 
solutions and concepts and 

need for all your residential, 
commercial, hotel and 
restaurant developments. 

CÁC DOANH NGHIỆP SẢN 
XUẤT TRONG NGÀNH LIÊN 
QUAN

Hãy làm cho việc trưng bày
của bạn trở thành một trải 
nghiệm độc nhất !

 

Hãy để cho khách hàng của
bạn bị choáng ngợp
bởi gian hàng của bạn với
những sản phẩm chọn
lọc về trang trí và thiết kế
đầy sáng tạo đến từ các 
gian hàng từ khắp nơi trên 
thế giới.

KIẾN TRÚC SƯ, THIẾT KẾ NỘI
THẤT, THIẾT KẾ VẬT DỤNG, 
CHỦ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Hãy đem đến cho triển lãm một 
dự án/ một sản phẩm thực sự đặc biệt !
M&O đã lựa chọn ra những giải pháp, 
những chủ đề và kinh nghiệm của
chúng tôi trong nhiều năm để hỗ trợ
dự án của bạn trong nhiều lĩnh vực 
từ nhà ở, thương mại cho đến 
nhà hàng, khách sạn. 

www.ccifv.org



UNIQUE & ECLECTIC

 
Những tinh hoa sản phẩm đầy cảm hứng
về nội thất và trang trí với phiên bản giới 
hạn đến từ khắp nơi trên thế giới. 

A curated selection of inspirations  
from around the world for  

 
of the near and far. 

  

  
  

FOREVER & REFERENCE
Cổ điển hay đương đại, trừu tượng hay
nguyên bản, chủ đề này sẽ đem đến
cho bạn những mẫu trang trí và nội thất
thanh lịch và tinh tế .

  
 

Classic or contemporary, understated or 
with an original quirky vibe, this textile, 

 

 

 
 

TODAY & TOMORROW
Phong cách đô thị hiện đại với tinh 
thần đương đại sẽ đem lại cho không
 

 
gian trong nhà và ngoài trời một   
luồng gió quốc tế mới.

Urban modernity and a contemporary 
spirit for a resolutely international 
indoor and outdoor furniture and  

Phạm trù MAISON là một đề tài bất tận, được lấy 
cảm hứng: từ nội thất, các sản phẩm trang trí 
đến đèn chiếu sáng, sản phẩm dệt may trong gia
đình, hương thơm... Tất cả những sản phẩm đa dạng này
 sẽ được trưng bày trong sảnh 1, 2, 3, 4, 5A và 5B; được bố trí 
sắp đặt một cách tinh tế, độc đáo và dễ chịu. Bạn có thể tìm  
thấy ở M&O những sản phẩm và phong cách độc nhất mà 
không triển lãm nào khác có thể đem đến cho bạn.

The MAISON section of the show is inspired by 
 

a multitude of divers interriors. From furniture 
 

or small decoration products to lighting and home 
linen, all of the objects from halls 1, 2, 3, 4, 5A 

 

and 5B come together in complementary interplay 
 

of familiar or exotic styles, and introducing 
fragrances. Come and discover unique products 

 

and inspirations.

MAISON
TẤT CẢ VỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT 
FULL-ON INTERIOR DESIGN

HALLS 1-2-3 - 4 - 5A- 5B

CRAFT, MÉTIERS D’ART
Nơi mà bạn có thể tìm thấy sự sáng tạo
và khéo léo của các nghệ nhân biến 
những vật dụng tưởng như thô sơ trở 
nên độc nhất !  
Creativity meets precise gestures to 
produce rare pieces and unique 
objects. 



OBJET

HOME LINEN
Sản phẩm dệt may cho homewear và
trang trí mang đến cho khách hàng
một không khí ấm áp, tiện nghi. 

Textiles, loungewear and décor 
do their very best to immerse you in
a world of warmth and conviviality.    

 

COOK & SHARE
Chia sẻ vị giác: Chủ đề này tập hợp tất
cả những thứ khiến cho khách hàng của
bạn thấy họ là một đầu bếp thực thụ.
Nơi trưng bày từ những vật phẩm trang
trí nhà bếp, bàn ăn cho đến các món
quà dành cho những người sành ăn.

 
 

Good taste like good food is made for 
sharing. This selection brings together 
everything you need to cook like a 
real chef, lay the perfect table, receive 

(that you’ll probably want to keep for 
yourself!).

HOME & FASHION 
ACCESSORIES
Cho cô ấy, cho anh ấy, và cho trẻ nhỏ- khách
hàng đến đây để tìm kiếm cho mình những
món phụ kiện, từ việc họ mặc gì trong nhà
cho đến họ mặc gì cho căn nhà của họ. Hãy làm họ
bất ngờ với sản phẩm của bạn nhé! 

For her, for him and for the children, 
now lifestyle covers everything from 
how you dress to your home décor: 
make way for the accessories. 

SMART GIFT
Khi sự cách tân làm cuộc sống trở nên 
tươi đẹp hơn: Nơi trưng bày các sản phẩm
quà tặng: từ những vật dụng hằng ngày nhất
cho đến những món quà táo bạo; từ văn phòng phẩm cho 
đến những sản phẩm kết nối. Nơi khách hàng của bạn 
 sẽ ra về với những món quà đặc biệt và sáng tạo !

When innovation makes life better. 
Shrewdly practical day-to-day objects 
and unique gifts, from stationery to 
connected objects: this is one clever 

Nơi trưng bày những vật phẩm trong nhà khiến
cho căn phòng của bạn trở nên độc nhất và cởi mở.  
Phạm trù OBJET đem đến những sản phẩm độc đáo với mọi
màu sắc, hình dạng, kích cỡ. Từ những vật dụng nhà bếp, quà 
tặng, vật dụng thủ công mỹ nghệ cho đến những món phụ 
kiện thời trang hợp thời nhất.
Hãy đến và khám phá tại khu vực 5A & 6 ! 

 

Enriched environments that make our interiors  
unique and welcoming. The OBJET section of the 
show brings together products in all shapes and 
sizes. Discover for yourself in halls 5A & 6 a universe 
composing connected devices to kitchen gadgets, 
from fashion accessories and of course not forgetting 

RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLE 
THE ABSOLUTELY ESSENTIAL

HALLS 5A-6

HOME FRAGRANCES
Những mùi hương độc quyền: trang 
hoàng căn phòng bạn với hương thơm.

Signature scents: associate a fragrance 
with your interior.  



CÓ GÌ TẠI   
      TRIỂN LÃM 

BE INSPIRED

Tại mỗi một phiên bản, chủ đề của “The Inspirations” luôn gây tò 
mò, và truyền được cảm hứng cho người tham gia. Show-room này 
sẽ cung cấp những xu hướng mới gây bão, đồng thời truyền được 
                                  ý tưởng cho người xem.     

  At each edition, the Inspirations’ theme provides an 
opportunity to investigate a strong new trend that 

           gives an idea of what’s to come trendwise. 
 

 
«SHOW-ROOM» 

1
TỌA ĐÀM

TA L K S

Nơi bạn gặp gỡ, làm việc và trao đổi với các chuyên gia 
hàng đầu trong lĩnh vực, với các đối tác; nơi cập nhật 
những xu hướng mới nhất. 

 

Fill up on knowledge and decipher

 
 

the latest trends. 

70

SỰ KIỆN
E V E N TS

Triển lãm, pop-up, những thiết kế đẹp mang lại 
     không gian thư giãn cùng với các bữa tiệc...  

 

Exhibitions, pop-up installations, well-designed  
relaxation and food spaces. 

30

© D.A. LA FORGE

© TeamLab

www.ccifv.org



my MAISON&OBJET 
Tại triển lãm, chuyên viên của chúng

tôi sẽ hỗ trợ tại chỗ để giúp đỡ bạn sắp 
xếp lịch trình làm việc và tham quan.

During the trade show our team  
is at your disposition to help you 

organise your visit.

DỊCH VỤ  
TẠI CHỖ 

BESPOKE 
SERVICES

LE CLUB
Dịch vụ và tiện ích đặc biệt giới hạn  

dành riêng cho các thành viên CLUB. 

Exclusive, personalized services  
for CLUB members only. 

LA MATÉRIAUTHÈQUE
Thư viện nơi trưng bày  

các mẫu vật liệu sáng tạo, cải tiến.

Innovative material library.

L’ESPACE RETAIL 
Đưa ra lời khuyên và những kinh nghiệm  

cho việc kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Advice and innovation dedicated  
to retail outlets.

DESIGNERS’STUDIO
Gặp gỡ và trao đổi với các  

                  chuyên gia.

Encounters and discussions  

www.ccifv.org



 SALONS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS 
MUNIS D’UN BADGE STRICTEMENT 
PERSONNEL  / SHOWS STRICTLY RESERVED 
TO PROFESSIONNALS, WITH AN ENTRY BADGE

SAFI ORGANISATION, FILIALE  / A SUBSIDIARY 

OF ATELIERS D’ART DE FRANCE 
ET / AND REED EXPOSITIONS FRANCE 

Design : Quartopiano 

©  Photos :  Anne-Emmanuelle Thion, 
Édouard Ducos, Fillioux&Fillioux, 
Francis Amiand, Alexis Narodetzky, 
Élodie Dupuis, Grégoire Sevaz.

PARIS 
NORD 
VILLEPINTE

M&O
PARIS

ĐĂNG KÝ NGAY 
HÔM NAY  !

WWW.MAISON-OBJET.COM

 

REGISTER 
NOW!

SEPT. 
7-11, 2018/JAN. 

19-23, 2018

Téléchargez L’application mobile 
Download The mobile app 

TẠI VIỆT NAM: ĐĂNG KÝ QUA ĐẠI DIỆN CỦA TRIỂN LÃM M&O
CCI FRANCE - VIỆT NAM: Phòng Thương mại & Công nghiệp Pháp tại Việt Nam
Phụ trách các dự án Triển lãm chuyên ngành quốc tế
Nguyễn Đắc Bội Quỳnh (Ms): bquynh.nguyendac@ccifv.org - 090 840 9729 
Nguyễn Vũ Minh Hằng (Ms): appui.entreprise@ccifv.org - 091 450 5858

www.ccifv.org


