
No. TÊN CÔNG TY SẢN PHẨM

1  WAN YI FOOD ENTERPRISES CO.,LTD www.wanyi.com.tw Váng sữa, khô bò/heo, bánh ngọt, kẹo trái cây
2  GLACIANTECH INC. www.glacialtech.com Hệ thống chiếu sáng LED, đèn tường, đèn hiên, đèn bảng điều khiển, công nghiệp điện SMPS
3  FLEX WIPER ENTERPRISES CO.,LTD. www.flex-wiper.com.tw Thanh gạt nước, thanh gạt tuyết, thanh gạt sương mù cho xe hơi, xe bus & xe tải
4  AMBITION WORLDWIDE CO., LTD www.foreverfit.com.tw Hàng thể thao, máy móc thiết bị tập thể dục
5  KOWA AIR FILTER INDUSTRY CO., LTD. www.hepa.com.tw FFU, HEPA, ULPA, MEDIUM, bộ lọc khí
6  SAN LONG INDUSTRIAL CO.,LTD. www.autopart.com.tw Phụ tùng ôtô: tay nắm cửa phía trong và phía ngoài, tay vịn và vè chắn bùn
7  GENIOS DEVELOPMENT CO.,LTD. Mặt nạ đắp mặt
8  CLEVER INTELLIGENCE UNITY www.cleverintelligence.unity.tw Các thiết bị điện tử, cung cấp thông tin liên lạc & điều tra an ninh, sản phẩm bảo mật toàn diện cho các cơ quan tình báo
9  LITETRONIX OPTOTEK CORP. www.litetronix.com.tw Đèn LED dùng năng lượng mặt trời, đèn LED an ninh

10  FACE-TEK TECHNOLOGY CO., LTD. www.face-tek.com Hệ thống quản lý nhận diện khuôn mặt, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị tiết kiệm điện
11  ALFA & BETA CO., LTD. www.carspeaker.com Loa trên xe hơi, hệ thống âm thanh Hi-Fi, hệ thống loa đa phương tiện, Karaoke
12  TRONCO ELECTRIC MACHINELY INC. www.tronco.tw Hệ thống cửa tự động, bộ cảm biến & thiết bị ngoại vi, kiểm soát truy cập điện tử, bộ cung cấp điện
13  ITA DEVEL OPING CO.,LTD www.ita.com.tw Phụ kiện nướng BBQ
14  CHAN GUARE INDUSTRY CO., LTD. www.changuare.com Khăn lau ướt, cây xỉa răng, bàn chải kẽ răng
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15  JIH LONG INDUSTRY CO., LTD. www.jihlong.com Bếp hồng ngoại, bếp di động và các bộ phận
16  12-LUCKY CO., LTD. www.12-lucky.com.tw Trà (từ lá ổi), chất bổ sung (chiết xuất từ lá ổi), bánh quy thay thế bữa ăn (lương khô)
17  LINKPRO INTERNATIONAL CORPORATION www.linkpro.com.tw Sản phẩm truyền thông Internet, moderm kết nối mạng, đầu chia, cemera...
18  VLGOURPACK CO., LTD www.vigourpack.com Vật liệu bao bì dùng một lần, ly giấy, hộp giấy, ly nhựa, hộp nhựa
19  ALLIS ELECTRIC CO., LTD. http://allis.com.tw Cung cấp điện liên tục các ứng dụng và truyền thông sản phẩm, biến tần năng lượng mặt trời, truyền tải điện và thiết bị
20  EPCO ARCHITECTRUAL HARDWARE CORP www.epcocorp.com Kiến trúc phần cứng, phòng tắm, tay đẩy, tay nắm cửa, khóa
21  MATRIX VISION TECHNOLOGY LTD www.matrixvision.com.tw Hệ thống video trên xe Bus theo yêu cầu
22  H2 LOVE ENERGY TECHNOLOGY   DEVELOPMENTCORP. vatino1.Taiwantrade.com.tw  Máy phát Hydrogen, máy phát điện hydro, pin nhiên liệu, động cơ đốt trong hydro, máy sấy khí hydro, máy nồi hơi hydrogen, máy móc làm sữa chua lên men (loại dùng trong gia đình và loại dùng trong kinh doanh), máy làm yogurt lên men sinh vật Becteri và máy làm kem yogurt23  TAITING FOODS CO., LTD. N/A Trà (túi), bánh quy, thực phẩm đóng hộp (gia vị), thức ăn nhanh, thực phẩm đông lạnh
24  FARCENT ENTERPRISE CO., LTD. www.farcent.com.tw Máy lọc không khí, máy hút ẩm, chất tẩy rửa gia dụng, khăn lau
25  HONRI ENTERPRISE CO., LTD. honrienterprise.taiwantrade.com.tw/ Nguyên liệu tái chế (PVC) vật liệu nhựa, nguyên liệu PP
26  RAYSOUND ENTERPRISE CROP. www.raysound.com.tw Tấm lót trần, keo dán, tấm kim loại, vật liệu xây dựng
27  WALSIN LIHWA CORP. www.walsin.com Dây cáp điện, cáp viễn thông, cáp tua-bin gió, dây cáp linh hoạt
28  GROWGENE BIOTECH INC. www.growgene.com; www.pe-asiagroup.com Kem làm trắng da, kem chống lão hóa, kem trị mụn trứng cá, huyết thanh sửa chữa chuyên sâu (nâng tăng trưởng tế bào)
29  SPOT LIGHT INTEGRATED MARKETING CO., fungart.taiwantrade.com.tw Sản xuất video, thiết kế sản phẩm, dịch vụ tích hợp
30  ASIA CONCENTRADE CORPORATION www.asiaconcentrate.com Kem trà dưỡng ẩm và làm trắng, mặt nạ trà làm trắng và dưỡng ẩm



31  LENA INTERNATIONAL CO., LTD. www.lenaint.com Mỹ phẩm chăm sóc da, tinh chất bổ sung sức khỏe, máy làm đẹp chuyên nghiệp
32  EASTERN NIKE CO., LTD Hàng tiêu dùng, cửa hàng bách hóa
33  PROSPER WAY INC. www.prosperway.com.tw Tất cả các loại nạng, gậy đi bộ và các thiết bị phục hồi chức năng
34  SUNNY YOW N/A Thức uống: sữa bột, sinh tố trái cây
35  KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. www.karmamedical.com Xe cho người tàn tật, xe lăn đẩy tay, xe lăn điện, xe scooter
36  GENEJET BIOTECH CO., LTD. www.tissueaid.com Chất kết dính mô độ nhầy cao là một chất lỏng dính da tại chỗ vô trùng
37  DAVID LU AND COPR. http://resonancebalance.blogspot.tw/ Sản phẩm cân bằng cộng hưởng
38  PHYSICAL BALANCE BIOTECH CO., LTD. www.pbbiotech.com.tw Vi sinh vật hữu ích cho cơ thể - Live Biotic Enzyme
39  GENETECH MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD N/A Đầu gối nhân tạo, cấy ghép hông, cột sống Implant, tấm T- xương, trục vít, dịch vụ tư vấn nước ngoài đến Đ ài	Loanđể điều trị y tế
40  ASANLITE CO., LTD. www.asanlite.com Chuyển nguồn tự động (ATS), nút nhấn, nút công tắc, điều chỉnh công suất
41  CAMSCO ELECTRIC CO., LTD. www.camsco.com.tw Nam châm, DC và AC trục bánh răng, máy bơm
42  CHUANG YANG ENTERPRISE CO., LTD. N/A Đèn LED: đèn hiên, đèn đường, đèn hầm, đèn sân khấu, đèn nhà máy
43  ELUMINA TECHNOLOGY INC. www.eluminatech.com Đèn LED chiếu sáng, chiếu sáng trong nhà và chiếu sáng ngoài trời
44  GOODWELL ELECTRIC CORP. www.goodwell.com.tw Dây cáp kết nối, cách điện Epoxy
45  JUNFU CLEAN ENERGY CO., LTD www.jfce.net Đường cao tốc điện, sàn phát điện, máy phát điện thể thao
46  MARROW LIN DEVELOPMENT. CO., LTD www.marrowlin.com.tw Thiết bị đầu cuối cách điện, thiết bị đầu cuối đồng, dụng cụ & phụ kiện dây cáp



47  NON-STONE INDUSTRIAL CO., LTD www.nonstone.com.tw Hộp điều khiển điện quy định châu Âu IP66 (tủ kim loại)
48   TYC BROTHER INDUSTRIAL CO., LTD  www.tyc.com.tw Đèn LED, đèn LED lũ ngoài trời, đèn hầm LED, ống đèn LED, đèn sân, đèn Halogen kim loại gốm
49  DER-EN ELECTRICAL INDUSTRIAL CO., LTD www.deren.com.tw Đường dây điện trên không, các bộ phận để nhúng nóng các sản phẩm mạ kẽm, ốc vít kim loại và bu lông điện cực trong máy tính

* Quý DN cần nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ
Email taitra.event@gmail.com hoặc

Website: http://mission.taiwantrade.com.tw/TradeMission/Admin


