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Accton Technology Corporation

Adata Technology Co., Ltd.

Aifa Technology Corp.

Apacer Technology Inc.

ASUSTeK Computer Inc.

Aver Information Inc.

Avision Inc.

Champ Vision Display Inc.

Cyber Power Systems, Inc.

D-Link Corporation

Draytek Corporation
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Edimax Technology Co., Ltd.

Everest Display Inc.

LWO Technology Co., Ltd. 

Marson Technology Co., Ltd.

Micro-Star International Co., Ltd.

Plustek Inc.

Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.

Team Group Inc.

Thermaltake Technology Co., Ltd.

Transcend Information, Inc.

Via Technologies, Inc.

Wisechip Semiconductor Inc.
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Truyền Thông
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Geosat Aerospace & Technology Inc.

Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.

Kung Long Batteries Industrial Co., Ltd.

Kwang Yang Industry Co., Ltd.
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Xing Tai Guang  Co., Ltd.
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Buder Electric Appliance Co., Ltd.

Energy Management System Co., Ltd.

Ferro-Carbon Enterprise Co., Ltd.

Her Sheng Chang International Co., Ltd.

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd.

Long Chen Drinking Water Equipment Co., Ltd.

Mercuries Asia Ltd.

Sanitar Co., Ltd.

Sonison Baby Products Co., Ltd.

Tokuyo Biotech Co., Ltd.
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Aidmics Biotechnology

Genius Toy Taiwan Co., Ltd.

Happy Island Tech Co., Ltd.

Johnson Health Tech. Co., Ltd.

Saeko Sports Co., Ltd.

Taiwan Carol Electronics Co., Ltd.
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Annie's Way International Co., Ltd.

BenQ Materials Corp.

Eleclean Co., Ltd.

Esther Biotechnology Inc.

Green Energy Nano Technology Co., Ltd.

Yung Sheng Optical Co., Ltd.
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Nguồn dữ liệu Bộ Ngoại Giao

36,197 km2

( 13975.74 mi 2 ) 
Đứng hàng thứ 139th

Diện tích

Tòa nhà 101 Đài Bắc
Tọa lạc tại phía Nam Đài Loan, 
là tòa nhà cao xếp hạngthứ 10 trên thế giới

Địa điểm

23.58triệu người

triệu người 56th

Dân số

Người Hán / Hakka / Hoklo
Người bản địa
Nhưng ngươi mơi nhập cư

95.5%
2.3%

2.2%
Dân tộc

- 1 day
+ 1 day

Khí hậu

23.5˚N

Nhiệt đối

khu vực cận nhiệt đới

Giới thiệu về Đài Loan

16hrs
8hrs

3hrs

16hrs 12hrs

Madrid

Berlin

Istanbul

Mumbai

Jakarta

Manila

Beijing

Shanghai

Tokyo
New York

Los Angeles

Mexico City

Rio de Janeiro

New Delhi

Ho Chi Minh

2hrs

5hrs

15hrs

25hrs

12hrs

16hrs

16hrs

Taiwan

City

Flight time

Bangkok

Hanoi4hrs

Chicago
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10 11

Phát triển khoa học kỹ thuật về năng lượng xanh, Tainan, Kaohsiung

Phát triển sự nghiệp 
sáng tạo các máy 
móc thông minh, 
Taichung

Gây dựng sự nghiệp 
Quốc Phòng, Taipei, 
Taichung, Kaohsiung

Thung lũng silicon 
của Châu Á,
Taoyuan

Phát triển và nghiên 
cứu trong lĩnh vực  
thuốc Y sinh, Taipei, 
Hsinchu, Taichung, 
TainanChính sách về 

5 dự án nghiên
cứu sáng tạo

Trung Quốc và
Hong Kong

41.2%

8.8%
6.9%

4.8%

9.2%

Các nước ĐNÁ

Châu Âu

Các nước khác

Mỹ

Nhật Bản

Hàn Quốc

Thị trường xuất 
khẩu chủ yếu là

Đại lý bán lẻ thông minh

Tỉ lệ tăng trưởng 
về Kinh tế

2.66%

Chính sách kinh tế và thương mại

17.3%

11.8%

Nguồn dữ liệu Bộ Tài Chính, Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO, 
Quỹ TIền Tệ Quốc Tế IMF, Ban Thống Kê Quốc Gia

Nguồn dữ liệu Bộ Tài Chính, Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO

Source Taitra

Nguồn dữ liệu Hiệp hội Phát Triển Quốc Gia

Tỉ lệ nhập khẩu

Tỉ lệ xuất khẩu

US $336 tỉ
• Đài Loan xếp hạng 18

US $287 tỉ
• Đài Loan xếp hạng19

US $51,865
• Đài Loan xếp hạng20

PPP
(Sức tiêu thụ bình dân)

US $24,889

GDP
trên đầu người

US $588 tỉ
• Xếp thứ 23

(Đài Loan xếp hạng20)

Đại lý bán lẻ thông minh

Đại lý bán lẻ thông minh

An ninh thông minh

Công trình thông minh

BIG DATA • CLOUD • AI

( 2018 )

GDP

Phương tiện giao thông thông minh
Sản xuất máy móc thông mình

Trung tâm y tế thông minh
Nhà ở thông minh

10 11



Nguồn dữ liệu Bộ Tài Chính

Chất lượng nhân sự

Lịch sử phát triển 
các nghành công nghiệp

44.5% 30.6%

12.1%

12.8%

Phổ thông trung học

Trung học cơ sở

Tiểu học

Trình độ học vấn từ đại học trở lên

Những nghành công nghiệp hàng đầu

Cấp độ
giáo dục

Chiếm thị phần nhập khẩu lớn 
nhất tại Đức, Hà Lan , Anh

 đứng thứ nhất toàn Châu Á, 
đứng thứ 4 trên toàn thế giới 

về công nghệ chế tác du 
thuyền

 Nghành công nghiệp may 
mặc chức năng chiếm 70% 

thị trường toàn cầu

Đối với nghành IC, Đài Loan 
đứng đầu thế giới với tỉ lệ 
chiếm lĩnh thị trường là

Nghành công
nghiệp du thuyền

Nghành công
nghiệp may mặc

Ngành sản xuất chíp IC
thay thế

 70%

4
1

Asia

1

65%

Nghành chế tạo xe đạp

11

Đài Loan có 11 trường đại học nằm 
trong top 500 trường đại học hàng 
đầu trên thế giới

có đến 80% các sản phẩm 
gậy golf là do các công ty 

của Đài Loan sản xuất

Nghành công nghiệp thể
dục thể thao và giải trí

Thông qua các phương pháp 
nuôi trồng tân tiến và bằng 

sáng chế để cải thiện tính cạnh 
tranh trong ngành công nghiệp 
xuất khẩu hoa lan. Số lượng 
xuất khẩu hoa Lan của Đài 

Loan đạt mức 173 triệu 
USDmillion.

Đứng đầu thế giới trong việc 
xuất khẩu xe điện y tế tầm 

trung và cao cấp

Đứng hàng thứ 4 trên thế 
giới trong ngành xuất khẩu 

thiết bị máy móc, đứng hàng 
thứ 7 trong ngành sản xuất 

thiết bị trên toàn cầu

Các thiết bị
công cụ Y tế an toàn Thiết bị máy móc Nghành công

nghiệp hoa Lan

80%

173millionUS

Các thị trường mới phía NamGiá trị thương mại của Đài Loan

19.8

Malaysia

14.5

Việt Nam

11.4

Philippines

10.8

Thái Lan

8.8

Indonesia

7.1

Ấn Độ

0.3

Myanmar

Giá trị thương mại giữa 
Đài Loan và 7 vùng thị 
trường mới phía Nam

Đơn vị: tỉ USD

72.8

6.1%

20182017

68.7

Tỉ lệ tăng 
trưởng thương mại

4

7
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GA TÀU CAO TỐC

Tourism Bureau
www.taiwan.net.tw

Để biết thêm thông tin,
xin liên hệ Cục Du Lịch Đài Loan

Huyện Bành Hồ

Penghu County

Viện bảo tàng
Quốc gia Cố Cung

Thành phố Đài Bắc

Cung Đại giáp Trấn Lan

Thành phố Đài Trung

Làng cổ Cửu Phần

Thành phố Tân Bắc

Công viên Quốc
gia Taroko

Huyện Hoa Liên

Lầu Bích khảm

Thành phố Đài Nam

Khu danh lam thắng
cảnh Hồ Nhật Nguyệt

Huyện Nam Đầu

Núi Ngọc Sơn cao (3952  meters)

Yushan National Park

Các danh lam thắng cảnh

TAIPEI

HSINCHU

TAICHUNG

TAINAN

KAOHSIUNG

Các nhóm nghành

Xếp hạng trên thế giới

Đài Loan được xếp hạng 4 trên thế giới 
về "Khả năng đổi mới" trong "Báo cáo 
năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018" của 
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)

Đài Loan đứng hàng thứ 13 so với thế 
giới về tổng thể " Kinh Doanh 2019” theo 
khảo sát của Ngân Hàng Thế Giới

13

4

Đài loan đứng thứ 4 châu Á và 
đứng thứ 17 trên toàn thế giới 
về "Vị thế cạnh tranh IDM trên 
toàn thế giới năm 2018 17 4

Asia

Nghành công nghiệp 
sản xuất cúc( móc)
các tài khoản sản xuất 
chiếm 30% trong tổng số 
nghành công nghiệp sản 
xuất cúc( móc) toàn thế 
giới và được xuất khẩu tới 
140 quốc gia

Môi trường phát triển 
hoàn hảo kết hợp với tiến 
bộ trong ngành trồng trọt

Nghành công nghiệp 
hoa Lan

Các thiết bị y tế cấp tiến và mô 
hình marketing mới hình thành 
nên hệ sinh thống sản phẩm và 
dịch vụ hoàn hảo

Nghành Y tế Y sinh

Development of a complete photovoltaic industrial cluster 
that encompasses the up, mid, and downstream segments 
of the supply chain.
Sự phát triển của tập hợp các ngành công nghiệp năng 
lượng mặt trời hoàn chỉnh bao gồm các phân khúc trên, 
giữa và dưới của chuỗi cung ứng

Nghành công 
nghiệp Xanh

Đài Loan là một trong 4 
quốc gia xuất khẩu thiết bị 
máy móc hàng đầu

Nghành công nghiệp 
máy móc công cụ

Ngành công nghiệp chế tạo 
phụ tùng ô tô có khả năng 
cung cấp thiết bị gốc và dịch 
vụ hậu mãi cho chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Mạng lưới 
nhà thầu phụ có hiệu quả 
cao toàn diện tạo thành hệ 
thống nhả máy từ trong ra 
ngoài trong đó mỗi nhà sản 
xuất phụ tùng nắm các 
mảng chuyên môn riêng

Nghành chế tạo linh 
kiện ô tô, xe máy

Đội ngũ hạng A (bao gồm 
20 công ty xe đạp và phụ 
tùng) tạo ra các sản phẩm 
mới chất lượng cao và 
mang tính đột phá

Nghành công nghiệp 
xe đạp

Lượng hàng xuất khẩu 
trong Nghành công nghiệp 
thể dục thể thao và giải trí 
đạt 1.9 tỉ USD trong năm 
2018

Nghành công nghiệp 
thể dục thể thao 
và giải trí Những tập hợp khu CNTT 

đã biến Đài Loan thành 
địa điểm hàng đầu cho 
thương mại và thiết kế

Nghành công nghệ 
thông tin

Nghành sản xuất ô tô, xe 
máy của Đài Loan được 
thành lập trên cơ sở ưu thế 
CNTT phát triển và công 
nghiệp sản xuất phụ tùng. 
Trong năm 2018, Nghành 
sản xuất ô tô, xe máy đạt 
mức đầu ra là 6.6 tỉ USD

Nghành sản xuất ô tô, 
xe máy

Sự thành công của nghành 
công nghiệp du thuyền của 
Đài Loan tập trung trên 3 
điểm chính
kỹ năng xây dựng cao, thủ công 
cao cấp và các giải pháp tùy 
chỉnh. Kết hợp với ưu thế địa lý 
của thành phố Cao Hùng

SÂN BAY QUỐC TẾ

14 15



Các hoạt động lễ tết Văn hóa Đài Loan

Ẩm thực Đài Loan

Những chiếc đèn lồng trong lễ hội 
mang theo lời cầu nguyện và hứa 
hẹn của mọi người. Một sự kiện lớn 
phản ánh tinh thần lễ hội của người 
Đài Loan đối với thế giới

Thả đèn trời

Là truyền thống hàng năm và 
cũng là một trong lễ hội lớn nhất 
tại Đài Loan. Hội đua thuyền 
được tổ chức và mọi người sẽ 
ăn bánh chưng trong lễ hội

Lễ hội đua thuyền rồng

vào dịp này, các thành viên trong gia 
đình sẽ quay quần, cùng ngắm trăng 
và ăn bánh Trung Thu với bưởi

Ẩm thực đường phố của Đài Loan được yêu thích 
bởi những người đam mê thực phẩm trên khắp thế 
giới. Một trong những cách nhanh nhất để trải 
nghiệm là ghé thăm chợ đêm.

Tết Trung Thu

Bánh dứa Bánh chưng Bánh đúc thịt rán Hàu chiên trứng

Trà sữa trân châu Tiểu long bao Tiểu long bao Cơm thịt kho Tàu

Source Tourism Bureau, Taiwan

Tháng 2

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Cục Du Lịch, Cơ quan quản
trị thắng cảnh quốc gia Bành Hồ, Đài Loan

Nguồn dữ liệu

Tết nguyên tiêu

Mùa hoa Đồng khách gia

Tết Trung thu

Đông chí

Lễ hội đua thuyền rồng

Ngày hội văn hóa du lịch quốc tế tại
Thánh mẫu Đại Giáp Đài trung

Tết Nguyên Đán
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Chọn Taipei MRT Blue Line hoặc Brown Line

Lầu 3, Sảnh Trung Tâm Triển Lãm Nam Cảng, Đài Bắc, 
số 1 đường số 2 Kim Mậu, Quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

 Free Admission Mon - Fri  09:30-18:30 &
Exhibition Days

Taiwan
Excellence

Pavilion

MRT  BL22
Trạm Nam Cảng 
MRT

MRT  BL23
Trạm Trung Tâm 
Triển Lãm Nam Cảng

MRT  BR23
Công viên phần 
mềm Nam Cảng

3F Trung Tâm Triển 
Lãm Nam Cảng, 
Đài Bắc

Taiwan Excellence Taiwan Excellence Pavilion

Taiwan
Excellence
Pavilion
Taiwan Excellence Pavilion giới thiệu những ý tưởng sáng 
tạo nhất của quốc gia trong các ngành công nghiệp. Tọa lạc 
tại lầu 3, Trung Tâm Triển Lãm Nam Cảng. The Pavilion là 
nơi quy tụ các sản phẩm đoạt Giải thưởng sản phẩm xuất 
sắccủa Đài Loan. Chuyến viếng thăm Taiwan Excellence 
Pavilion sẽ là bữa tiệc thị giác và trải nghiệm thực tế đối với 
sự kết hợp công nghệ và thiết kế thẩm mỹ

www.taiwanexcellence.org/tw/pavilion

www.taiwanexcellence.org/en
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Để khuyến khích các nhà sản xuất Đài Loan 
nâng cao năng lực, kết hợp sự đổi mới và 
giá trị gia tăng vào các sản phẩm, Bộ Kinh 
tế Đài Loan (MOEA) đã đưa ra một dự án 
quốc gia mang tính khởi đầu và dự báo về 
triển vọng: Dự án Tăng cường Hình ảnh 
Công nghiệp Đài Loan IEP. Chính phủ đã ủy 
thác cho Hội đồng Phát triển Ngoại thương 
Đài Loan (TAITRA) thực hiện dự án.

Dựa theo kế hoạch đã định, Taiwan 
Excellence hàng năm đã lựa chọn các sản 
phẩm tiên tiến nhất dựa trên sự xuất sắc 
của họ về các tiêu chí như nghiên cứu & 
phát triển, thiết kế, chất lượng và tiếp thị 
quốc tế. Taiwan Excellence được trao cho 
các sản phẩm nổi bật trong việc lựa chọn 
và thể hiện "Giá trị Sáng tạo". Tất cả các 
sản phẩm đoạt giải thưởng đều được sử 

dụng nhãn hiệu Taiwan Excellence cho 
mục đích tiếp thị và quảng cáo. Các công ty 
đoạt giải thưởng tự hào đã tận dụng lợi thế 
của nhãn hiệu vì được đại diện cho giá trị 
danh dự cao nhất của các sản phẩm xuất 
sắc và công nhận trên toàn lãnh thổ Đài 
Loan.

IEP cung cấp cho cả hai loại hình công ty 
B2B và B2C một nền tảng hoàn hảo cho 
việc quảng cáo các giá trị gia tăng, thông 
qua việc liên kết đa phương tiện, O2O 
(online to offline) và một loạt các hoạt động 
truyền thông tích hợp bao gồm triển lãm, 
tiếp thị trải nghiệm, Tiếp thị qua các kênh 
như quan hệ truyền thông, quảng cáo, 
chứng thực người nổi tiếng, triển lãm các 
thương hiệu, tiếp thị kỹ thuật số và các hoạt 
động liên quan khác.

Đặng ký trực tuyến Đoạt Giải thưởng sản
phẩm xuất sắc của Đài Loan

Marketing
quốc tế

Tuyển chọn
chuyên nghiệp

Quy trình

Taiwan Excellence là gì?

Được thành lập vào năm 1970 nhằm hỗ trợ xúc tiến ngoại thương, Hiệp hội phát 
triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) là tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi 
nhuận thuộc chính phủ Đài Loan. Được đồng tài trợ bởi cơ quan chính phủ, các 
hiệp hội công nghiệp, và một số tổ chức thương mại, TAITRA hỗ trợ các doanh 
nghiệp và nhà sản xuất Đài Loan củng cố vị thế cạnh tranh quốc tế và đối mặt với 
các thử thách trên thị trường quốc tế. TAITRA tự hào có một mạng lưới xúc tiến 
thương mại và thông tin phối hợp chặt chẽ với hơn 1200 chuyên gia marketing 
đẳng cấp quốc tế trải khắp Trung Tâm Đài Bắc (TTC), và Trung Tâm Thương Mại 
Thế Giới Đài Bắc (TWTC). TAITRA tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh thông qua các 
chiến lược xúc tiến hiệu quả

Cục Ngoại Thương trực thuộc Bộ Kinh Tế (MOEA) Đài Loan, chịu trách nhiệm 
thực hiện các chính sách và quy định chi phối ngoại thương và hợp tác kinh kế. 
Được thành lập vào tháng 01 năm 1969, vai trò và vị thế của BOPT được điều 
chỉnh thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của kinh tế thế giới và môi trường 
kinh doanh luôn biến đổi. BOFT hướng dẫn và phối hợp với Hiệp hội phát triển 
ngoại thương Đài Loan (TATIRA) trong nhiều dự án xúc tiến thương mại với các 
hoạt động trong nước và quốc tế. Sau nhiều thập kỷ phối hợp chặt chẽ với 
TAITRA, BOFT tiếp tục ủy thác cho TAITRA thực hiện các dự án chính phủ quan 
trọng liên quan đến kinh doanh, thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát 
triển Đài Loan lên tầm quốc tế.

Người  tổ  chức

Bureau of Foreign Trade (BOFT), MOEA

Taiwan External Trade 
Development Council (TAITRA)
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Adata Technology Co., Ltd.
www.adata.com ADATAVietnam

mkt@adata.com.tw Aifa Technology Corp.
www.aifatechnology.com AIFATW

atec@aifa.com.tw

Alexa is registered trade mark of AmazonGoogle home is registered trade mark of google

Alexa, turn on the TV.
Hey google, turn on the AC.
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Apacer Technology Inc.
industrial.apacer.com

Jeff_CW_Lee@apacer.com ASUSTeK Computer Inc.
http://www.asus.com/vn asus.vn

thy_nguyen@asus.com
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30 31www.cyberpower.com
CyberPower Global
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www.facebook.com/DLinkVietnam
(028) 3832 9999D-Link VietNam

www.dlink.com.vn
DrayTek Corporation
www.draytek.com/en DrayTek.HQ

sales@draytek.com
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Marson Technology Co., Ltd.
www.marson.com.tw

info@marson.com.tw
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WiseChip Semiconductor Inc.
    http://www.linkedin.com/company/wisechipoled

MKT@wisechip.com.tw
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GEOSAT Aerospace & Technology Inc.
http://www.geosat.com.tw/ Geosat

info@geosat.com.tw 
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Kung Long Batteries Industrial Co., Ltd.
http://www.klb.com.tw

sales@mail.klb.com.tw

ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ TỪ NGHIÊN CỨU CỦA KYMCO

Noodoe là công nghệ được tích hợp vào mặt đồng 

hồ điện tử của xe KYMCO thông qua App điện thoại.

Noodoe có 7 tính năng sau:

*  THỜI GIAN

*  THỜI TIẾT

*  TỐC ĐỘ

*  THÔNG BÁO

*  TÌM XE

*  LA BÀN

*  NAVIGATION

KYMCO Việt Nam
http://www.kymco.com.vn

lienhe@kymco.com.vn
KYMCO VIỆT NAM
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Sanyang Motor Co., Ltd.
http://www.sanyang.com.tw/en/global SYM  Vitenam

vmep@hcm.sym.com.vn. Xing Tai Guang  Co., Ltd.
http://www.xtg-lighting.com/en/index.php

sales@xtg-lighting.com.tw
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Energy Management System Co., Ltd.
http://www.ems.com.tw/en/ EMStaiwan

a06027@ems.com.tw
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service@ferro-carbon.com

Với bình kì diệu chúng ta kết hợp gas 

với những thức uống khác nhau sẽ 

tạo ra những hương vị khác nhau 

như cafe ,rượu nho , rượu đỏ, rượu 

tây ,nước ép trái cây , sữa tươi ,kem 

sữa ,các loại trà .....

Với Bubblingplus -bình kì diệu chúng 

ta kết hợp bất kì loại thức uống nào 

tuỳ theo tâm trạng sẽ tạo ra 1 hương 

vị đặc biệt của riêng ta,sử dụng bình 

kì diệu sẽ trở thành niềm vui ,mỗi khi 

chúng ta pha chế mỗi loại thức uống 

khác nhau sẽ tạo ra hương vị khác 

nhau.
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58 59www.facebook.com/VinaeraGlobal
starck.chung@mercasia.com.tw

www.vinaera-global.com

   (180mins)

THE WORLD’S FIRST 
ADJUSTABLE ELECTRIC 
WINE AERATOR
INNOVATION IN TRADITIONAL DECANTING

The all-new variable aeration dial allows you to select the 
level of aeration preferred for each bottle of wine.

A range from zero aeration to the equivalent of 3 hours in 
a decanter provides a spectrum robust enouth to properly 
aerate the majority of varietals and styles.

Sanitar Co., Ltd.
http://www.caesar.com.vn Caesar.com.vn

service@caesar.com.tw
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Aidmics Biotechnology Co., Ltd. 
http://www.loveuhandy.com Aidmics uhandy

service@loveuhandy.com

service@loveuhandy.com

www.loveuhandy.com

+886-2-2368-5358
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Carol Electronics Co., Ltd.
http://www.taiwancarol.com www.facebook.com/caroltwn

carol@taiwancarol.com
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Profident Co., Ltd.
http://www.miacare.vn Trị Mụn Miacare - DermaAngel

profident@profident.vn

Layout range 
Size: (W14.8×H16.6cm)

bleed 0.3cm(W15.4xH17.2cm)

ai / psd / tiff / jpg
Resolution: 300dpi

Please Converts Fonts to Outlines / Embed Image

Manufactured by BenQ Materials Corp.

DermaAngel 
Mild Purifying Cleansing Cream DermaAngel Acne Patch MiaCare Acne Patch

ACNE CARE RANGE

Mua hàng tại: & các hệ thống cửa hàng: Guardian, Medicare, Circle K trên toàn quốc
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EstherFirdo
https://www.facebook.com/EstherFirdo/E-mail:david338210@gmail.com
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Eureka Image Limited Company
http://www.greene.com.tw/index.php?lang=en

nhungwu.eurekavn@gmail.com
73



Crescent Mall

Taiwan
Excellence

Store

Tầng 3, 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng,
Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

+84 939 849 107




