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GIỚI THIỆU VỀ TRIỂN LÃM:
Vietnam Growtech đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng với
thành công từ các kì triển lãm trước, quay trở lại với phiên
bản kết hợp diễn ra từ ngày 03 - 06.11.2021 tại Trung tâm Hội
nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Triển lãm quốc tế hàng
đầu Việt Nam về Thiết bị và Công nghệ Nông - Lâm - Ngư
nghiệp hứa hẹn là điểm đến mà tất cả doanh nghiệp cùng
ngành không thể bỏ lỡ. Bên cạnh các hoạt động sôi nổi diễn
ra trong khuôn khổ triển lãm như hội thảo nông nghiệp, tọa
đàm quốc tế, tổ chức các đoàn khách tham quan, chiến
dịch quảng bá truyền thông phủ khắp mang lợi nhiều lợi ích
cho doanh nghiệp tham dự. Ngoài ra, chúng tôi còn mang
đến vô số cơ hội khám phá hợp tác kinh doanh mới trong
nước và toàn cầu với sự hỗ trợ của nền tảng triển lãm trực
tuyến song song triển lãm truyền thống trong thời kì đại dịch.

VIETNAM GROWTECH PHIÊN BẢN KẾT HỢP LÀ GÌ?
Tích hợp đầy đủ các chức năng giao tiếp, các đơn vị tham gia
triển lãm có cơ hội mở rộng quan hệ đối tác với các nhà cung
cấp ngoài nước bất chấp những hạn chế của đại dịch và trải
nghiệm những lợi ích mà Phiên bản Kết hợp mang lại tại Vietnam
Growtech
Cung cấp một nền tảng sự kiện trực tuyến kết hợp sự kiện trực tiếp
cho phép những đơn vị tham gia không thể trực tiếp tham dự sự
kiện và các đơn vị nước ngoài có thể nhận được sự hỗ trợ từ các
công ty/văn phòng đại diện trong nước để quản lý gian hàng
thực nếu họ không thể đến Việt Nam.
Các đơn vị tham gia triển lãm có thể tham gia triển lãm trực tuyến
& kết hợp kinh doanh thông qua các tính năng gọi video, trò
chuyện và trao đổi namecard ngay trên nền tảng trực tuyến.

LÝ DO NÊN THAM DỰ GROWTECH EXPO PHIÊN BẢN KẾT HỢP:
Vượt qua các hạn chế trong việc đi lại để kết nối nhà cung cấp
với khách hàng mục tiêu trên khắp thế giới
Áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số và tận dụng các phương pháp
mới để tạo cơ hội kinh doanh
Thu hút khách truy cập và khách hàng tiềm năng để tiếp cận với
thông tin liên hệ chi tiết với sự hỗ trợ từ Ban tổ chức
Mở rộng nhận dạng hình ảnh thương hiệu tới thị trường quốc tế
Giới thiệu các sản phẩm trưng bày của doanh nghiệp tới thị trường
mục tiêu với gian hàng tiêu chuẩn tại SECC
Quảng bá thương hiệu/sản phẩm trưng bày của doanh nghiệp và
hỗ trợ kết nối giao thương trong suốt thời gian triển lãm trên nền
tảng trực tuyến
Tham gia hội thảo chuyên ngành, gặp gỡ các chuyên gia trong
suốt thời gian diễn ra sự kiện trên nền tảng trực tuyến

HÌNH THỨC GÓI GIAN HÀNG:
GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN KẾT HỢP
(Diện tích: 3m x 3m x 2,5m)
GIAN HÀNG ĐƯỢC TRANG BỊ:
* Một (01) Gian hàng trực tuyến
* Một (01) Bàn thông tin
* Một (01) Bàn tròn
* Một (01) Ổ cắm điện 220V/5A
* Một (01) Sọt rác
* Hai (02) Bóng đèn tuýp
* Ba (03) Ghế ngồi
* Biển tên công ty trên trán gian hàng
* Thảm trải sàn

9sqms

GIAN HÀNG ĐẤT TRỐNG KẾT HỢP
(Tối thiểu 18m2)
GIAN HÀNG ĐƯỢC TRANG BỊ:
18sqms
* Một (01) Gian hàng trực tuyến
* 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). Thiết kế gian hàng cần phải nhận được xác nhận từ Ban tổ chức

GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN
GIAN HÀNG ĐƯỢC TRANG BỊ CÁC TÍNH NĂNG:
* Tính năng đặt lịch hẹn
* Tính năng video call
* Tính năng hiển thị liên hệ của đối tác/khách hàng
* Tính năng hiển thị thông tin giới thiệu gian hàng
* Giao diện đơn giản, dễ hiểu
* Kết nối nhanh, hỗ trợ cho các mạng yếu

GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN
& DỊCH VỤ ONSITE
GIAN HÀNG ĐƯỢC TRANG BỊ:
* Một (01) Gian hàng trực tuyến
* Một (01) Bàn tròn
* Hai (02) Ghế ngồi
* Một (01) Laptop cá nhân với kết nối Internet
* Một (01) Banner Quảng cáo công ty
* Kết nối giao thương với ít nhất 3 khách hàng tiềm năng

ĐƠN VỊ THAM DỰ ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ TẠI TRIỂN LÃM?
Tham dự hội thảo,
tọa đàm và các
hội nghị chuyên
ngành trong suốt
thời gian triển lãm

Đảm bảo an toàn
hàng hóa trưng
bày trong thời
gian đóng - mở
cửa triển lãm

Thẻ ra vào khu
vực triển lãm
trong suốt 4 ngày
diễn ra

Được cung cấp thư
mời tham quan và
khai mạc đến đối
tác và khách hàng
tiềm năng

Thông tin giới
thiệu công ty trên
cuốn kỷ yếu triển
lãm bằng Tiếng
Anh và Tiếng Việt

Được hỗ trợ kết nối
giao thương trong
suốt 01 tháng với sự
hỗ trợ từ Ban tổ chức

Đảm bảo vệ sinh
chung trong triển lãm

Đăng tải hình ảnh
gian hàng trực
tuyến và sản phẩm
trưng bày của công
ty lên fanpage
chính thức của
triển lãm

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX
TP Hồ Chí Minh: Phòng G3, Tòa nhà FOSCO
Số 6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1
Tel: +84 28 3823 9052

Hà Nội: Phòng 310, Tầng 3, Số 142 Lê Duẩn,
Quận Đống Đa
Tel: +84 24 3516 2063

Email: adpex@adpex.vn * growtech@growtech.vn * Website: www.adpex.vn

