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GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN: 9m2 (3mx3m), 
bao gồm: Vách gian hàng (2.5m); Biển tên 
gian công ty; 1 bàn thông tin + 2 ghế; 2 đèn 
neon; 1 sọt rác; 1 ổ điện (220V/5A); Thảm trải 
sàn.
GIAN HÀNG ĐẤT TRỐNG (Tối thiểu 18m2):
Ban tổ chức chỉ cung cấp đất trống, khách 
hàng tự dàn dựng (Không bao gồm nguồn 
điện, thảm trải sàn và phí quản lý, điện tiêu 
thụ). Gian hàng thiết kế cần phải nhận được 
xác nhận từ ban tổ chức.

2017 2018 200 Gian hàng 250 đơn vị tham dự
trưng bày tại triển lãm

93% sẽ tham dự
Growtech 2019

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
CỦA ĐƠN VỊ THAM DỰ TRIỂN LÃM
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Khác Cơ quan chính phủ 
HTX Nông – Lâm - Ngư nghiệp Nghiên cứu và phát triển / Kỹ thuật 
Nhà chế biến Nhà nhân giống
Kinh doanh bán lẻ Đại lý / Nhà phân phối
Nhà xuất khẩu / Nhà sản xuất Nhà nhập khẩu / Nhà giao dịch
Tổ chức Thương mại / Nông dân Nông dân (Trồng trọt và Chăn nuôi*)

THỐNG KẾ THEO LĨNH VỰC

96% những người mua sẽ tham dự
ghé thăm GROWTECH 2019

88% khách tham quan sẽ giới thiệu
GROWTECH 2019 tới
đồng nghiệp của họ

85%

83%

khách tham quan sẽ tham quan
GROWTECH 2019
(31/10 - 2/11, Hà Nội, Việt Nam)

khách tham quan trực tiếp mua
và quyết định đầu tư
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Máy móc thiết bị 
canh tác

20%

Máy móc thiết bị chế 
biến & bảo quản, 

kiểm tra chất lượng 
nông sản

18%

Linh kiện - Phụ tùng 
máy nông nghiệp

5%TB & SP bảo vệ 
thực vật, phân bón, 

hóa chất
11%

TB & Linh kiện, 
dụng cụ tưới tiêu

10%

TB & Dụng cụ làm 
vườn

5%

Hạt giống & Cây 
giống

8%

TB & Công nghệ 
nuôi trồng thủy sản

9%

Chăn nuôi
8%

Nông sản được sản 
xuất theo công nghệ 

tiên tiến
4%

Khác
2%

CEO/Người đưa ra quyết định
sẽ tham dự GROWTECH 2019



ĐƠN VỊ THAM GIA:TĂNG TRƯỞNG VIỆC KINH DOANH
NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP CỦA BẠN
Với lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam là 
nước tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á hiện nay. Nông 
- Lâm - Ngư nghiệp là một trong những ngành kinh tế mũi 
nhọn, đóng góp chủ yếu cho sự phát triển kinh tế của Việt 
Nam. Growtech là nơi giới thiệu chuyển giao công nghệ tạo 
cầu nối giữa các nhà nghiên cứu sáng chế thiết bị công nghệ  
Nông - Lâm - Ngư nghiệp Quốc tế và các nhà sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm về nông nghiệp Việt Nam nói chung và 
phía Bắc nói riêng.

TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI, DIỄN ĐÀN B2B TỐT NHẤT ĐỂ MỞ RỘNG KINH DOANH CỦA BẠN

Nuôi trồng / Chăn nuôi / Công nghệ & Thiết bị sản xuất giống thủy hải sản

Hóa chất quản lý ao

Thức ăn và thành phần chế biến thức ăn

Máy móc và thiết bị cho ăn / Câu cá / Đóng gói / Chế biến / quầy cá

Máy móc và thiết bị tách bùn nuôi trồng thủy sản

Lưới đánh cá, cũi / bể cá

Quản lý bệnh & sức khỏe / Dược phẩm thủy sản

Thuyền đánh cá / thiết bị liên quan

Bộ lọc, thiết bị lọc nước, chất cải tiến chất lượng nước

Cung cấp oxy / phân tán / trao đổi nhiệt

Hệ thống hỗ trợ (Hệ thống nuôi trồng / đóng gói / chế biến / tuần hoàn / tự động)

Hải sản tươi sống & đông lạnh

Nguồn cung cấp cá cảnh

Khác

Hạt giống

Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Vật dụng và công nghệ kĩ thuật nhà kính

Hệ thống hỗ trợ (hệ thống tười tiêu/ canh tác / đóng gói chính xác)

Nhà máy thực vật

Dụng cụ nông nghiệp

Chế biến, bảo quản và lưu trữ nông nghiệp, thiết bị kiểm soát chất lượng & công nghệ

Phụ tùng / Hệ thống & Linh kiện

Thiết bị / Vật dụng làm vườn

Xe & máy xúc, phương tiện vận chuyển, băng tải

Máy móc và thiết bị cày bừa, trồng trọt, bón phân, bơm nước, phát điện

Máy móc và thiết bị lâm nghiệp, quản lý cảnh quan đô thị

Khác

NÔNG NGHIỆP - TRỒNG TRỌT

CHĂN NUÔI

NGƯ NGHIỆP

Máy móc và thiết bị chăn nuôi

Thức ăn và thành phần thức ăn / phụ gia và hỗn hợp

Máy móc và thiết bị chăn nuôi / chế biến sữa

Kiểm soát dịch bệnh

Sản phẩm hỗ trợ chăm sóc, tăng trướng và dược phẩm cho gia súc, gia cầm

Nhân giống

Hệ thống hỗ trợ (Hệ thống ấp / cho ăn / đóng gói / vắt sữa / chế biến)

Khác

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM HẤP DẪN
Một vị trí trung tâm thuận tiện.

SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO: HỘI THẢO & TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
Sàn giao dịch hiệu quả nhất cho các đơn vị kinh doanh cùng với các 
buổi hội thảo, thảo luận trực tiếp với các chuyên gia, nhà nghiên cứu 
của các Bộ ngành liên quan,các diễn giả sẽ trình bày nội dung mang 
tính thời sự nhất - nơi các cơ quan quản lý, các chuyên gia ngành 
nông nghiệp thảo luận và đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho ngành 
nông nghiệp Việt Nam.

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Triển lãm Growtech 2019 dự kiến thu hút 11.000 khách tham quan 
trong đó hơn 75% những người ra quyết định từ các ngành Nông - 
Lâm - Ngư nghiệp với các kế hoạch đầu tư tiềm năng, đến từ các 
doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu, các tổ chức cơ quan quản lý 
chuyên môn Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ LỚN MẠNH
Các nhà báo, phóng viên, truyền hình từ hơn Việt Nam và các nước 
lân cận: Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma... với một mạng lưới 
truyền thông ấn tượng sẽ đưa tin về các sản phẩm và công nghệ 
đổi mới của bạn. Các sản phẩm trưng bày tại Triển lãm được in ấn 
và quảng bá qua cuốn Bản tin Triển lãm hàng quý và gửi đến 10.000 
địa chỉ ngành sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp và cuốn Kỷ yếu 
Triển lãm (phát trong thời gian diễn ra triển lãm).

MẠNG LƯỚI KẾT HỢP HOÀN HẢO NHẤT
VIỆT NAM GROWTECH 2019 giúp bạn tiếp cận, kết nối với tất cả 
khách hàng, các chuyên gia liên quan đến thị trường Nông - Lâm - 
Ngư nghiệp ở Châu Á và trên toàn thế giới trước, trong và sau thời 
gian diễn ra triển lãm với mạng lưới phù hợp với doanh nghiệp của 
bạn.

DỊCH VỤ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
Với đội ngũ nhân viên, marketing đa ngôn ngữ cũng như các văn 
phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ cung cấp, hỗ trợ vận chuyển 
hàng hóa, lưu trú, phê duyệt visa, di chuyển, v.v... để giúp các đơn vị 
triển lãm hoàn thành thủ tục suôn sẻ và đạt được lợi ích tối đa khi 
tham gia triển lãm thương mại.


