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VỀ CHÚNG TÔI

Becamex IDC

Becamex IDC có trụ sở chính đặt tại tỉnh Bình 
Dương, thủ phủ khu công nghiệp tiên phong của 
Việt Nam cũng như biết đến là nhà phát triển hạ 
tầng công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi làm nên uy tín thương hiệu Becamex 
IDC là chiến lược phát triển khu công nghiệp gắn 
liền với khu đô thị, thương mại dịch vụ, nhà ở xã 
hội, khu tái định cư, bao quanh là hệ sinh thái giao 
thông, y tế, giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu của mọi tầng lớp xã hội. Đây là mô hình phát 
triển hệ sinh thái toàn diện phục vụ cho việc phát 
triển các khu công nghiệp, là điểm khác biệt, tạo 
ra giá trị gia tăng tốt nhất cho nhà đầu tư và người 
dân toàn khu vực.

Để có thể vận dụng kinh nghiệm và bứt phá phát 
triển trong nhiều lĩnh vực, Becamex IDC đã và 
đang xúc tiến hợp tác chiến lược với các đối tác lớn 
trong và ngoài nước như: Hợp tác với tập đoàn 
Sembcorp (Singapore) trong lĩnh vực phát triển 
công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài; Tập đoàn 
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CƠ HỘI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 
(WTC TPM BÌNH DƯƠNG)

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

DỊCH VỤ TẠI 
WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TẠI SAO CHỌN WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG

KẾT NỐI GIAO THÔNG

MICE CLUSTER
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM TỈNH BÌNH DƯƠNG (BCEC)

TỔNG QUAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM
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NHÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Tokyu (Nhật Bản) để thúc đẩy phát triển đô thị - 
dịch vụ; Tập đoàn NTT (Nhật Bản) trong lĩnh vực 
phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; 
Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ) nhằm triển 
khai các mô hình mới về logistics và thương mại 
điện tử xuyên biên giới.

Đặc biệt, Becamex IDC rất chú trọng đến đầu tư 
giáo dục, xem đây là hoạt động mũi nhọn nhằm tự 
chủ được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ 
cho nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị 
ngày càng lớn mạnh. Bằng cách tạo ra môi trường 
kinh tế tiềm lực mạnh, các nhà đầu tư có thể tiếp 
cận giải pháp chất lượng cao, nguồn nhân lực lành 
nghề và cơ sở hạ tầng thành phố thông minh đẳng 
cấp thế giới tại Bình Dương.

Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
phát triển hạ tầng công nghiệp và đô thị, Becamex 
IDC không chỉ thành công vang dội ở Bình Dương 
mà còn đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế – 
xã hội tại nhiều tỉnh thành khắp cả nước.

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC TPM BÌNH DƯƠNG (WTC EXPO)



Tỉnh Bình Dương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cách Thành phố Hồ Chí Minh 30km. 
Đây là một trung tâm công nghiệp năng động, liên tục gặt hái được những thành công rực rõ. 
Ngày 1/7/2021, Thành phố Thông minh Bình Dương đã lọt vào Top 7 cộng đồng có Chiến lược 
phát triển Thành phố Thông minh tiêu biểu trên thế giới năm 2021 do Diễn đàn Cộng đồng 
thông minh thế giới (ICF) công bố tại New York, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Bình Dương được vinh 
danh là một trong bảy cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên 
toàn thế giới sau ba năm liên tiếp nằm trong danh sách Smart21 (top 21) của ICF.

Đứng trước xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bình Dương - vùng kinh tế công nghiệp lớn với 
hệ thống chính quyền năng động, cơ sở hạ tầng hiện đại là nền tảng để Đề án Thành phố thông 
minh ra đời vào năm 2016, tạo bước đột phá phát triển toàn diện cả công nghệ và phi công nghệ. 
Bình Dương được hoạch định đặc biệt theo sáu tiêu chí của ICF. Sáu tiêu chí đó cũng là nền 
tảng quan trọng để phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế tri thức và kinh tế số. Khẳng 
định hướng phát triển thành phố thông minh Bình Dương hiệu quả và phù hợp với xu thế toàn 
cầu, nâng cao vị thế của Bình Dương trên trường quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm với hơn 180 thành phố thông minh trên toàn thế giới, đồng thời củng cố niềm tin của nhà 
đầu tư và doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong thu hút FDI, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 
cao, các viện, trường trên khắp thế giới, làm nền tảng cho sự phát triển thương mại - dịch vụ, 
công nghiệp công nghệ cao của địa phương trong tương lai.

CƠ HỘI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 
THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 
(WTC TPM BÌNH DƯƠNG)

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các 
trung tâm thương mại thế giới (World Trade 
Centers Association), WTC Thành phố mới Bình 
Dương kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 
Trung tâm Thương mại Thế giới trên hơn 91 
quốc gia tại 5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành 
viên.

Nằm tại trung tâm thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, 
WTC Thành phố mới Bình Dương là điểm đến của sự đổi 
mới và phát triển bền vững trong Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam Việt Nam (bao gồm kết nối với thành 
phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, 
Bình Phước, Long An, Tiền Giang). WTC TPM Bình Dương 
chung tay để cùng tạo cơ hội cho tất cả các công ty, nhà 
đầu tư và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước chuẩn 
hóa và nâng cao hệ thống hoạt động đạt tiêu chuẩn 
quốc tế và hội nhập vào thị trường toàn cầu.

*Nguồn: cập nhật tại wtca.org vào ngày 7/6/2021 



Là điểm đến của sự đổi mới và phát triển bền vững, 
Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình 
Dương được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sáng 
tạo, thu hút các nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và các 
chuyên gia kinh tế nhằm xây dựng một nền kinh tế 
tri thức, đa dạng và bền vững tại Vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam Việt Nam.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
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Mục tiêu của Trung tâm Thương mại Thế giới Thành 
phố mới Bình Dương là nhằm tạo đột phá trong hội 
nhập, mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đối tác 
đầu tư để từng bước khẳng định vị thế của Bình 
Dương trên trường quốc tế.

Năm 2019, thành lập tại trung tâm khu công nghiệp, 
WTC TPM Bình Dương được xem là Khu MICE công 
nghiệp và trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo để thu 
hút và kết nối tất cả các nhà đầu tư cùng các chuyên gia 
kinh tế hàng đầu đến Việt Nam. WTC Thành phố mới 
Bình Dương đã và đang tiếp tục phát triển thành một 
nền tảng giao thương kinh tế - giao lưu văn hóa cho sự 
phát triển và toàn cầu hóa cho các doanh nghiệp và tổ 
chức, hiệp hội thương mại.

DỊCH VỤ TẠI 
WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Ngành MICE công nghiệp được biết đến như một sự 
kích thích và thúc đẩy công nghệ và đổi mới. WTC 
Thành phố mới Bình Dương nỗ lực thúc đẩy ngành 
công nghiệp MICE, vì vậy chúng tôi luôn phát triển hoặc 
làm chất xúc tác kích thích sự đổi mới trong công nghệ 
sản xuất và phát triển dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn 
toàn cầu. Ngành công nghiệp MICE đã trở thành một 
kênh không thể thiếu để lan truyền thông tin, kiến thức 
rộng hơn và nhanh hơn trên toàn cầu.

TRI THỨC Lan tỏa tri thức cùng các chuyên gia kinh tế tại địa phương và 
toàn bộ mạng lưới các Trung tâm Thương mại Thế giới, tạo nên 
một bước đệm cho Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ.

KẾT NỐI  Thông qua việc kết nối với hơn một triệu thành viên và 314 trung 
tâm thương mại tại 91 quốc gia, mạng lưới của WTC Bình Dương 
sẽ giải phóng tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp, mở ra 
cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin và gắn kết các doanh nghiệp 
trong khu vực. 

SÁNG TẠO Thu hút công nghệ, những đổi mới sáng tạo và cải tiến từ nhiều 
vùng khác nhau về đến Thành phố mới Bình Dương, làm nên 
một trung tâm sáng chế và sở hữu trí tuệ kiến tạo tại Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. 



DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ, TRIỂN LÃM
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Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế trong mạng lưới WTCA và các doanh nghiệp sản xuất; cùng 
với vị trí ngay tại trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hai yếu tố thiết yếu đã đưa WTC TPM Bình Dương vươn 
lên phát triển mạnh mẽ trong ngành MICE. WTC Thành phố mới Bình Dương cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành cho các 
địa điểm hội nghị, hội nghị và triển lãm, từ các trung tâm lớn đến các cửa hàng.

WTC cũng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trọn gói, thân thiện với khách hàng, bao gồm thực phẩm và đồ uống, thiết 
kế và thi công gian hàng, dịch vụ tổ chức hội nghị và triển lãm chuyên nghiệp.  Hỗ trợ toàn diện sẽ được đề xuất cho các hội 
nghị quốc tế bao gồm lập kế hoạch sự kiện, lập kế hoạch ngân sách, hoạt động và hơn thế nữa.

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI

HỌC VIỆN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

WTC FAST CONNECT

THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

Một phương tiện để đưa sản phẩm và dịch vụ đến 
những người mua tiềm năng trên quy mô khu vực và 
toàn cầu. Từ việc cho thuê địa điểm đến tổ chức & 
vận hành sự kiện, WTC Thành phố mới Bình Dương 
cung cấp một địa điểm rộng rãi và nhiều dịch vụ có 
giá trị cho các Triển lãm và Hội chợ chương mại.

Tất cả các gói dịch vụ hợp tác thương mại tại WTC 
được tích hợp và điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của 
nền kinh tế thị trường nhằm giúp doanh nghiệp 
quốc tế tiếp cận đối tác kinh doanh tiềm năng tại Việt 
Nam trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Trade Future Leader - Dự án dành riêng cho việc 
nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo thực tiễn về chiến 
lược hội nhập kinh tế thế giới, quy định quốc tế về 
thương mại và đầu tư, cũng như thúc đẩy quá trình 
toàn cầu hóa và phát triển kinh tế bền vững.

Dự án kết nối giao thông từ các sân bay, Thành phố 
Hồ Chí Minh cùng các khu vực lân cận đến Thành 
phố mới Bình Dương, cũng như kết nối giao thông 
trong khu vực để tạo ra một lộ trình di chuyển dễ 
dàng, nhanh chóng và thuận tiện nhất.

WTC TPM BD cung cấp dịch vụ tư vấn mang tên 
Chương trình Tăng tốc Toàn cầu (GAP), là một giải 
pháp cải tiến, được thiết kế để đẩy nhanh sự phát 
triển chiến lược cho các doanh nghiệp nhằm mang 
đến sự chuẩn bị tốt nhất cho việc mở rộng ra thị 
trường quốc tế.

TẠI SAO CHỌN 
WTC THÀNH PHỐ MỚI 
BÌNH DƯƠNG

TRUYỀN THÔNG
Quảng bá sản phẩm, dịch vụ thông qua các kênh truyền 
thông nội địa và quốc tế như tạp chí, báo, mạng lưới của 
Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới (WTCA).

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI

Cơ hội hợp tác kinh doanh với các hiệp hội thương mại, 
tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước.

CƠ SỞ DỮ LIỆU
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm/dịch vụ thông qua 
dữ liệu hình ảnh, video, brochure, chương trình truyền 
hình và bài viết quảng cáo trên website/mạng xã hội.

TƯƠNG TÁC

Tương tác với công chúng và khách hàng qua các hoạt 
động đa dạng như hội chợ, triển lãm, hội thảo kết hợp 
trực tiếp/trực tuyến, chương trình truyền hình,...



WTC Thành phố mới Bình Dương là một khu phức hợp đa chức năng, bao gồm: trung tâm mua sắm, nhà thể thao đa năng, 
phố đi bộ, không gian văn phòng, nhà hàng khách sạn, quảng trường trung tâm, trung tâm hội nghị triển lãm, nhà ga kết nối 
đến TP. Hồ Chí Minh. 

Năm 2021, WTC EXPO đã chính thức đi vào hoạt động và đội ngũ WTC đang chuyển sang bước tiếp theo với việc triển 
khai các kế hoạch phát triển kết hợp cùng WTC TOWER – hiện đang trong quá trình xây dựng.

Là một phần của Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương, WTC TOWER không chỉ là một cao ốc văn phòng 
mà còn là một công trình mang tính biểu tượng, tích hợp dịch vụ thương mại hoạt động dưới một thương hiệu uy tín, thu hút 
các doanh nghiệp mới và đối tác thương mại từ khắp nơi trên thế giới.

CƠ SỞ HẠ TẦNG XUNG QUANH 
WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

KHU VỰC XUNG QUANH

Khu công nghiệp
Khu công nghiệp VSIP 
Khu công nghiệp Mapletree
Khu công nghiệp Mỹ Phước
Khu công nghiệp Đại Đăng
Khu công nghiệp Đồng An
Khu công nghiệp Tân Bình 
Khu công nghiệp Bàu Bàng  

Khu vực phục vụ nhu cầu giải trí
Công viên trung tâm TPM Bình Dương
Khu ẩm thực Hikari
Trung tâm thể thao TPM Bình Dương
Sân golf Twin Doves

Bệnh viện
Biện viện Quốc tế Becamex
Bệnh viện Mỹ Phước
Bệnh viện Vạn Phúc
Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương
Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương

Dịch vụ khác

Khu vực lưu trú & 
tòa nhà văn phòng

TDC Plaza
WTC TOWER
Midori Park The View
Becamex Hotel TPM Bình Dương
Victoria Hotel & Apartment 
Sun Casa và Sun Casa Central
Grand Habitat Apartment
Sora Garden I,II

KẾT NỐI GIAO THÔNG
Từ sân bay Tân Sơn Nhất (30km)

WTC Fast Connect  

Tàu điện kết nối từ ga Metro Suối Tiên - Khu phức hợp WTC TPM Bình Dương

Xe buýt Limousine: khoảng 65-90 phút 

Taxi: khoảng 60-75 phút.

Trạm đón tại sân bay Tân Sơn Nhất

WTC shuttle bus, kết nối thẳng từ sân bay đến WTC EXPO và xung quanh khu vực TPM Bình Dương

Quyền lợi đặc biệt từ các hãng hàng không nội địa và quốc tế
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Trường học
Trường TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm
Đại học Quốc tế Miền Đông
Đại học Thủ Dầu Một
Trường Quốc tế Singapore
Trường Quốc tế Việt Hoa
Trường Đại học Việt Đức

Sân bay 
Tân Sơn Nhất

Cảng Cát Lái

30 Km 40 Km

Trung tâm TPHCM

30 Km

 KHU PHỨC HỢP THÀNH PHỐ THÔNG MINH
ĐIỂM ĐẾN CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



CƠ SỞ VẬT CHẤT

WTC EXPO mang đến một không gian triển lãm đẳng cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. WTC EXPO 
bao gồm các sảnh triển lãm trong nhà với tổng diện tích 14.000m2 (thiết kế sảnh thoáng, không cột trụ) và 
không gian triển lãm ngoài trời rộng 8.000m2, chuyển hóa linh động cho nhiều loại sự kiện theo yêu cầu. Với 
tổng diện tích 22.000m2, WTC EXPO là địa điểm tiềm năng cho các hoạt động và sự kiện MICE tại Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam Việt Nam.

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM
WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG (WTC EXPO) 

Nằm ngay giữa Khách sạn cao cấp Becamex Thành phố mới Bình Dương và Trung tâm Hành chính tỉnh Bình 
Dương, Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Bình Dương (BCEC) trở thành điểm đến lý tưởng cho các hội nghị, triển 
lãm quốc tế và các buổi tập huấn chuyên ngành.

BCEC được trang bị cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế như Phòng Grand Ballroom đa năng (4 phòng có thể mở 
rộng bằng vách ngăn), hội trường lớn & sân khấu tiêu chuẩn cao với sức chứa 1.400 khách, cùng 6 phòng họp 
với diện tích dao động từ 40m2 đến 140m2;sàn được lát gạch granite sang trọng, có thể giảm thiểu được diện 
tích thảm sử dụng trong sự kiện mà vẫn đảm bảo không gian triển lãm hiện đại.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & 
TRIỂN LÃM TỈNH BÌNH DƯƠNG (BCEC)
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MICE Cluster - WTC TPM Bình Dương mong muốn thu 
hút các dịch vụ và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở lưu 
trú, cơ sở du lịch và tổ chức sự kiện hàng đầu nhằm cung 
cấp dịch vụ tối ưu cho khách doanh nhân trong nước và 
quốc tế. Đây sẽ là trung tâm kinh tế thương mại dịch vụ 
đầy đủ tiện ích trong tương lai gần và trở thành một 
điểm đến lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh, sự 
kiện văn hóa cộng đồng diễn ra ngày và đêm.

MICE CLUSTER - 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 
THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

“Bình Dương có tiềm năng trở thành trung tâm kinh doanh mới của Châu Á do có vị trí chiến lược ở ngoại ô Tp. HCM, không 
gian rộng mở, quỹ đất có sẵn và chính sách kinh doanh tích cực. WTC địa phương là động lực chính của nền kinh tế địa phương 
Bình Dương với khả năng kết nối quốc tế với mạng lưới WTC toàn cầu. Cần hoàn thiện đường vành đai cao tốc mới nối Thành 
phố mới trực tiếp đến sân bay và Tp. HCM. Điều này sẽ mang đến cho khu vực này sự bùng nổ kinh tế được mong đợi”

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 Đại hội đồng WTA 
(World Technopolis Association - Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới) 
năm 2018 với 2000 khách mời

Horasis Asia Meeting 2019 với 1500 khách 

Cùng tọa lạc ngay tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương, trong 
khi Trung tâm Hội nghị & Triển Lãm Bình Dương là một điểm đến lý 
tưởng cho hội nghị, hội thảo, các buổi lễ sang trọng & triển lãm đặc 
thù, WTC EXPO lại phù hợp với các triển lãm quốc tế quy mô lớn, các 
chương trình giao lưu văn hóa & giải trí. Cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và dịch vụ tại BCEC và WTC EXPO cùng tương hỗ lẫn nhau để đáp 
ứng mọi kì vọng của khách hàng như một điểm đến MICE tiềm tăng.

Jacques Tourel,
Chủ tịch WTC Warsaw, Ba Lan

MICE Cluster được phát triển để tối đa hóa tất cả tiềm năng 
của WTC EXPO cũng như BCEC, như một nguồn tài nguyên vô 
giá cho ngành hội nghị và triển lãm. Chiến lược quản lý tích 
hợp toàn bộ các dịch vụ và tiện nghi giải trí, mua sắm, kinh 
doanh, vận tải và dịch vụ lưu trú cao cấp của WTC TPM Bình 
Dương sẽ giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất tại 
TPM Bình Dương.
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TẦNG 1

TẦNG 2

TẦNG 3

Phòng Họp

Phòng Họp

Khu Vực Khán Đài

Phòng Họp

Phòng Họp

Phòng Họp

Phòng Họp

Hội Trường

Khu Giải Lao

Sân Khấu

Vip 3

Vip 4

Vip 2

Vip 1

Vip 1

Vip 2

Vip 3

Vip 4

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & 
TRIỂN LÃM TỈNH BÌNH DƯƠNG (BCEC)

SẢNH CHÍNH

PHÒNG HỌP LỚN GRAND BALLROOM

HỘI TRƯỜNG

PHÒNG HỌP

CƠ SỞ VẬT CHẤT 
WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG



TẦNG 1 (TẦNG TRỆT)

SẢNH CHÍNH
Sảnh chính nằm tại tầng 1 của BCEC có tổng diện tích sàn là 1.800m2 . Sảnh chính là địa điểm lý tưởng cho các triển lãm lớn và sự 
kiện đặc biệt, bao gồm cả các cuộc họp. Đây là nơi tổ chức triển lãm thương mại & tiêu dùng hàng đầu, không chỉ vì quy mô mà 
còn vì vị trí thuận lợi nằm ngay bên cạnh Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Những cải tiến gần đây ở Hội trường chính đã tạo ra một môi trường triển lãm thân thiện hơn với môi trường: Lắp đặt đèn LED 
tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn duy trì độ sáng ổn định trong các buổi triển lãm; sàn được lát gạch granite sang trọng, có thể 
giảm thiểu được diện tích thảm sử dụng trong sự kiện mà vẫn đảm bảo không gian triển lãm hiện đại.

PHÒNG HỌP LỚN GRAND BALLROOM
Cùng với Sảnh chính, Phòng họp lớn Grand Ballroom là một lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các loại sự kiện.

Với 2.133 m2 không gian trống và có thể được chia nhỏ thành 4 phòng bằng vách ngăn di động, khu vực đa năng này có thể thiết 
kế phù hợp với nhiều phong cách và quy mô khác nhau, thỏa mãn mọi yêu cầu về không gian của các sự kiện triển lãm, hội thảo 
và hội nghị.

Hơn nữa, khuôn viên Khu vực sảnh chờ phía ngoài rộng có thể được sử dụng làm nơi đăng ký, giao tiếp, nghỉ giải lao, nơi trưng 
bày backdrop chụp ảnh và quầy lễ tân. Tại đây cũng được trang bị buồng dịch thuật, màn hình LED, hệ thống A/V và ánh sáng hiện 
đại để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cho một sự kiện hoàn hảo.

Chi tiết

Vị trí

Diện tích sàn

Tầng 1 Trang thiết bị chính

Tiện ích khác

9,400 m2

Mục đích 
sử dụng

Sức chứa

Hội nghị, hội họp, đãi 
tiệc, sự kiện, trưng bày 
sản phẩm, hội chợ....etc.

1200 người

- Cabin dịch
- Hệ thống A/V
- Màn hình LED: 2.88mx5.76m (di động)
- Màn chiếu: 160 inch (2,11mx3,66m)
- Máy chiếu: 4000 Lumens - XGA (1024 x 768)
- Sân khấu di động (4mx8mx0.5m), backdrop (3.5mx7.5m)
- Hệ thống máy lạnh-thông gió-hút khói-báo cháy.

Khoảng không lớn không cột, có thể thiết kế thành nhiều 
phòng cho nhiều mục đích khác nhau, wifi.

1615

Vị trí: BCEC - Tầng 1 (Tầng trệt)

Địa điểm
W x L x H (m) W x L x H (ft) m2 ft2 Phòng học Hình chữ U Tiệc

Kích thước Diện tích Sức chứa

Vip 1

Vip 2

Vip 3

Vip 4

Vip 1-2-3-4

Khu giải lao

Sảnh chính (khu vực thang cuốn) 

Sảnh chính (khu có mái)

Sảnh ngoài trời

Bếp

20x25x6

24x25x4.5

24x25x4.5

20x25x6

88x25x4.5

15x72x8

34x57x22

22x75x26

36x100

8x22x3.4

400

530

550

400

2,133

1000

1,,800

1700

4,,000

176

4,292

5,687

5,902

4,292

22,887

10730

19,314

17,758

38,628

1888

156

312

312

156

-

-

-

-

-

-

114

186

186

114

600

-

-

-

-

-

300

360

360

300

1,320

-

-

-

-

-

66x82x19.68

79x82x14.76

79x82x14.76

66x82.x19.68

289x82x14.76

49x236x26.24

112x187x72.17

72x246x85.3

118x328.08

26x72x11.15

SẢNH HỘI NGHỊ

Lối vào Lối vào Lối vào

Nhà vệ sinh nữ

Nhà vệ sinh nam

Phòng họp tầng 1

Thang máy

Khu vực phòng họp

Lối vào

Sảnh chờ

Thang cuốn

Thang bộ

Tầng 1 (Tầng trệt)
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Vị trí: BCEC - Tầng 2

Địa điểm
W x L x H (m) W x L x H (ft) m2 ft2 Phòng học Hình chữ U Tiệc

Kích thước Diện tích Sức chứa

Hội trường lớn

Sân khấu hội trường lớn

Phòng họp Vip số 1

Phòng họp Vip số 2

Khu giải lao

Phòng chuẩn bị bên phải

Phòng chuẩn bị bên trái

45x56x16

8x28x12

6x3.5x3.6

6x3.5x3.6

-

4.2x5.5x3.6

4.2x5.5x3.6

2,576

224

22

22

4,300

22

22

27,725

2410

236

236

46,139

236

236

-

-

-

-

-

-

-

1,358

40

8

8

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

150.91x183.72x52.49

26.24x91.86x3.93

19.68x11.48x11.81

19.68x11.48x11.81

-

13.77x18.04x11.81

13.77x18.04x11.81

TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG LỚN
Hội trường lớn tại BCEC là một trong các hội trường lớn nhất Việt Nam, bao gồm 2 khu vực, với lối vào chính được đặt ở tầng 2, 
cùng sức chứa 1.400 khách. Không gian lộng lẫy và bắt mắt tại đây chắc chắn sẽ làm hài lòng các vị khách hàng khó tính nhất. 
Được trang bị hệ thống ghế ngồi tiện nghi, âm thanh ánh sáng, màn hình LED hiện đại, hội trường này là một địa điểm thích hợp 
để tổ chức các buổi ra mắt phim, sự kiện trao giải, nhạc kịch, và lễ khai mạc.

Khu vực sảnh chờ ngay bên ngoài cổng vào của hội trường lớn có thể được sử dụng làm khu vực đăng ký hoặc mở tiệc chiêu đãi, 
tiệc trà, khu vực giao lưu, quầy lễ tân hoặc triển lãm phụ trợ. Các lối vào được bố trí xung quanh khán phòng cùng cửa xoay đôi 
tự động sẽ là giải pháp cho vấn đề ra/vào, giúp dễ dàng kiểm soát lượng khán giả lớn. Ngoài ra, bốn phòng xung quanh Hội trường 
có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như phòng cho khách VIP hoặc phòng họp báo.

SẢNH HỘI NGHỊ

Nhà vệ sinh nữ

Nhà vệ sinh nam

Thang máy

Lối vào

Khu giải lao

Thang bộ

Chi tiết

Vị trí

Diện tích sàn

Tầng 2 Trang thiết bị chính

Tiện ích khác

5,355 m2

Mục đích 
sử dụng

Sức chứa

Ra mắt phim, sự kiện trao giải, 
nhạc kịch, và lễ khai mạc, v.v.

1400 người

- Màn hình LED: 6.96mx12m (màn hình chính) 2.88mx5.2m 
(màn hình phụ)
- Sân khấu lớn - ghế dạng rạp hát có thông tầng
- Hệ thống máy lạnh-thông gió-hút khói-báo cháy

Sảnh chờ lớn, phục vụ cho việc đăng ký, tiệc và giao lưu, 
2 phòng họp VIP & 2 phòng đa chức năng, wifi.

Thang cuốn

Phòng VIP

Hội trường

Tầng 2



TẦNG 3

CÁC PHÒNG HỌP
Nằm trên tầng 3 là 6 phòng họp nhỏ với diện tích dao động trong khoảng 40m2 - 140m2 (tổng diện tích 4353 m2). Các phòng họp 
này có sức chứa tổng cộng 360 người. Sàn phòng họp được trải thảm để tạo ra không gian hiện đại và sang trọng. Hơn nữa, hệ 
thống màn hình & máy chiếu được trang bị sẵn để hỗ trợ cho các buổi hội thảo hội nghị và các buổi tập huấn đào tạo.

2019

Vị trí: BCEC - Tầng 3

Địa điểm
W x L x H (m) W x L x H (ft) m2 ft2 Phòng học Hình chữ U Tiệc

Kích thước Diện tích Sức chứa

Phòng kỹ thuật

Phòng họp số 1

Phòng họp số 2

Phòng họp số 3

Phòng họp số 4

Phòng họp số 5

Phòng họp số 6

4.3x14x4

8.7x16x4

8.7x16x4

6.2x7.7x4

8.7x16x4

8.7x16x4

8.7x7x4

60

140

140

40

140

140

57

646

1502

1502

429

1502

1502

612

-

80

80

18

80

80

24

-

34

34

-

34

34

-

-

-

-

-

-

-

-

14.1x45.93x13.12

28.54x52.49x13.12

28.54x52.49x13.12

20.34x25.26x13.12

28.54x52.49x13.12

28.54x52.49x13.12

28.54x22.97x13.12

*hình ảnh mang tính minh họa

SẢNH HỘI NGHỊ

Nhà vệ sinh nữ

Nhà vệ sinh nam

Phòng họp

Thang máy

Khu vực phòng họp

Lối vào

Chi tiết

Vị trí

Diện tích sàn

Tầng 3 Trang thiết bị chính

Tiện ích khác

4,353 m2

Mục đích 
sử dụng

Sức chứa

hội nghị, hội họp, tập 
huấn & đào tạo, v.v.

360 người

- Màn hình: 160 inch (2,11mx3,66m)
- Máy chiếu: 4000 Lumens - XGA (1024 x 768)
- Hệ thống điều hòa / thông gió / báo cháy.

khu hội trường lớn thông tầng (từ tầng 2), wifi.

Khu Vực Khán Đài

Thang bộ

Khu giải lao

Tầng 3
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TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC - 
THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 
(WTC EXPO)

SẢNH A

SẢNH B

SẢNH C

CƠ SỞ VẬT CHẤT
WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
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Khu Vực Triển Lãm Trong Nhà

Khu Vực Triển Lãm Ngoài Trời

Phòng Họp

Khu Vực

Khu Vực

Sảnh #
Kích Thước

Kích Thước

Diện Tích

Diện Tích

Sức Chứa

Sức Chứa

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

Khu Vực Phòng #
Kích Thước Diện Tích Sức Chứa

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

Sảnh A

Sảnh B

Sảnh C

Sảnh A1

Sảnh A2

Sảnh A1 + Sảnh A2

Sảnh B1

Sảnh C

Sảnh B2

Sảnh B1 + Sảnh B2

45x54x8

41x68 134.51x223.1

52.49x216.54

160.76x232.94

54x54x8

99x108x8

37x54x8

50x54x8

87x108x8

27x60x8

147.63x177.17x26.25

177.16x177.17x26.25

324.79x354.34x26.25

121.39x177.17x26.25

177.16x177.17x26.25

298.55x354.34x26.25

88.58x175.85x26.25

Tổng cộng

2,437

2,924

5,361

1,944

2,712

4,656

1,600

11,617

26,149

31,374

57,523

20,859

29,099

49,958

17,168

124,649

1,298

1,711

3,009

1,160

1,476

2,636

700

6,345

-

-

-

-

-
-

-

-

1032

1380

2,412

984

1500

2,484

576

5,472

Sảnh A

Sảnh B

Sảnh C

16x66

49x71

Tổng cộng

2,200

1,060

3,500

6,760

23,606

11,373

37,555

72,534

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tầng 1
Sảnh A

Tầng 2
Sảnh A

Tầng 1
Sảnh B

Tầng 2
Sảnh B

Phòng Họp 1

Phòng Họp 2

Phòng Họp 3

Phòng Họp 1

Phòng Họp 2

Phòng Họp 3

Phòng Họp 4

6.4x9x3

6.4x9x3

7x9x4

7x9x4

9x11.1x3

7x9x4

7x9x4

20.99x29.52x9.84

20.99x29.52x9.84

22.96x29.52x13.12

22.96x29.52x13.12

29.52x36.41x9.84

22.96x29.52x13.12

22.96x29.52x13.12

60

60

62

62

100

59

59

643

643

665

665

1,073

633

633

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-56

Sảnh A

Sảnh B
Sảnh C

Khu vực triển lãm ngoài trời



Chi Tiết

Vị trí

Diện tích sàn

Tầng 1 - Sảnh A Cơ sở vật chất chính

Các tiện ích khác

7,200m2 (Có thể phân chia)

Sử dụng

Sức chứa

Hội chợ & triển lãm thương 
mại, tập huấn & đào tạo, 
các sự kiện khác

2412 (Hall A1+A2) khách

- Hệ thống chiếu sáng, A/V, điều hòa, thông gió, 
báo cháy
- Hệ thống mạng có dây & wifi
- CCTV đã kết nối
- Hệ thống mương cáp kĩ thuật

- 2 phòng đa năng 
- Không gian không cột trụ

2423

SẢNH A

SẢNH TRIỂN LÃM

Phòng họp

Khu vực phòng họp

Phòng kho

Sảnh chính

Sảnh nhập hàng

Phòng bảo vệ

Lối vào

Khu Vực Triển Lãm Trong Nhà

Phòng Họp

Vị Trí
Kích Thước Diện Tích Sức Chứa

Sảnh #

Sảnh A
Sảnh A1 45x54x8 147.63x177.17x26.25

177.16x177.17x26.25

324.79x354.34x26.25

54x54x8

99x108x8

6.4x9x3

Sảnh A2

Sảnh A1 + Sảnh A2

W x L x H (m) W x L x H (ft) m²

2,437 26,149 1,298

1,298

3,009

31,374

57,523

2,924

5,361

ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

Vị Trí
Kích Thước Diện Tích Sức Chứa

Phòng #

Tầng 1
Sảnh A

Tầng 2
Sảnh A

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

-

-

-

1,032

1,380

2,412

Phòng Họp 1

Phòng Họp 2

Phòng Họp 3

Phòng Họp 4

6.4x9x3

7x9x4

7x9x4

20.99x29.52x9.84

20.99x29.52x9.84

22.96x29.52x13.12

22.96x29.52x13.12

60

60

62

62

643

643

665

665

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

SỨC CHỨA TẢI TRỌNG SÀN
343 gian hàng 4,000 (Kg/m²)

TRIỂN LÃM, HỌP BÁO, 
TIỆC, SỰ KIỆN, V.V

Nhà vệ sinh nữ

Phòng kỹ thuật

Nhà vệ sinh nam

A1A2 Sảnh A

2F

Thang bộ
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SẢNH B

SẢNH TRIỂN LÃM

2F

B2B1

Sảnh B1

Sảnh B2

Sảnh B1 + Sảnh B2

Phòng Họp 1

Phòng Họp 2

Phòng Họp 3

SỨC CHỨA TẢI TRỌNG SÀN
267 gian hàng 4,000 (Kg/m²)

TRIỂN LÃM, HỌP BÁO, TIỆC, 
SỰ KIỆN, V.V

Khu Vực Triển Lãm Trong Nhà

Phòng Họp

Vị Trí
Kích Thước Diện Tích Sức Chứa

Sảnh #

SẢNH B

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

Vị Trí
Kích Thước Diện Tích Sức Chứa

Phòng #

Tầng 1
SẢNH B

Tầng 2
SẢNH B

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

37x54x8

50x54x8

87x108x8

121.39x177.17x26.25

177.16x177.17x26.25

298.55x354.34x26.25

1,944

2,712

4,656

20,859

29,099

49,958

1,160

1,476

2,636

-

-

-

-

-

984

1,500

2,484

9x11.1x3

7x9x4

7x9x4

29.52x36.41x9.84

22.96x29.52x13.12

22.96x29.52x13.12

100

59

59

1,073

633

633

56

20

20

20

20

20

28

Chi Tiết

Vị trí

Diện tích sàn

Tầng 1 - Sảnh B Cơ sở vật chất chính

Các tiện ích khác

6,350m2 (Có thể phân chia) 

Sử dụng

Sức chứa

Hội chợ & triển lãm thương 
mại, tập huấn & đào tạo, 
các sự kiện khác

2484 (B1+B2) khách

- Hệ thống chiếu sáng, A/V, điều hòa, thông gió, 
báo cháy
- Hệ thống mạng có dây & wifi
- CCTV đã kết nối
- Hệ thống mương cáp kĩ thuật

- 1 phòng đa năng
- Không gian không cột trụ

Sảnh B

Phòng họp

Khu vực phòng họp

Phòng kho

Sảnh chính

Sảnh nhập hàng

Phòng bảo vệ

Lối vào

Nhà vệ sinh nữ

Phòng kỹ thuật

Nhà vệ sinh nam

Thang bộ
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SẢNH C

SẢNH TRIỂN LÃM

Lối vào

SỨC CHỨA

TẢI TRỌNG SÀN

79 booth

4.000 (Kg/m²)

TRIỂN LÃM, HỌP BÁO, TIỆC, SỰ KIỆN, V.V

Khu Vực Triển Lãm Trong Nhà

Vị trí
Kích Thước Diện Tích Sức Chứa

Sảnh #

Sảnh C

W x L x H (m) W x L x H (ft) m² ft² Phòng Học Hình Chữ U Tiệc

Sảnh C 27x60x8 88.58x175.85x26.25 1,600 17.168 700 - 576

SỬ DỤNG

Chi Tiết

Vị trí

Diện tích sàn

Tầng 1 - Sảnh C Cơ sở vật chất chính

Các tiện ích khác

1,600m2 (Có thể phân chia)  

Sử dụng

Sức chứa

Hội chợ & triển lãm thương 
mại, tập huấn & đào tạo, 
các sự kiện khác

576 khách

- Hệ thống chiếu sáng, A/V, điều hòa, thông gió, 
báo cháy
- Hệ thống mạng có dây & wifi
- CCTV đã kết nối
- Hệ thống mương cáp kĩ thuật

- Không gian không cột trụ

Sảnh C
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