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NGÀY DIỄN RA

Triển lãm diễn ra: 
Từ 04 - 06 tháng 11/2021
Triển lãm trực tuyến:
Từ 01 - 30 tháng 11/2021

Thông Tin Chung

www.growtech.vn

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Trung tâm Hội nghị và Triển
lãm - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỜ MỞ CỬA

Từ 09:00 – 17:00 (hàng ngày)
Từ 04 - 05/11: khách thương mại
Ngày 06/11: khách thương mại và
công chúng

CHỦ TRÌ VÀ BẢO TRỢ

Bộ Công Thương
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Bộ Nông Nghiệp và Phát
Triển Nông Thôn
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
Hà Nội

BAN TỔ CHỨC

Công ty CP ADPEX
Cục Phát triển thị trường và doanh
nghiệp Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Trung  tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng
phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Bộ Công Thương
Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Bộ Nông Nghiệp và Phát
Triển Nông Thôn
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
Hà Nội

growtech@growtech.vn

http://www.growtech.vn/


1 2 43TRỒNG TRỌT
Hạt giống, giống cây trồng
Phân bón, hóa chất, thuốc
bảo vệ thực vật, cải tạo đất...
Thiết bị phun thuốc, rải phân
bón...
Vườn ươm, nhà kính
Hệ thống, thiết bị tưới tiêu
Máy móc canh tác: máy cày,
máy bừa, máy cấy, máy gặt,
máy gieo hạt...
Nông cụ: lưỡi cày, cuốc, liềm
gặt, hái...

CHĂN NUÔI

Thức ăn & dinh dưỡng
chăn nuôi
Thuốc thú y, vắc xin,
nhân giống
Thiết bị và vật liệu
chuồng trại
Hệ thống & thiết bị
cung cấp thức ăn nước
uống
Thiết bị & dụng cụ vệ
sinh chuồng trại

KHÁC

Thiết bị theo dõi thời tiết,
cảnh báo thiên tai
Thiết bị giám sát, điều
khiển
Thiết bị, dây chuyền vân
chuyển
Hệ thống, thiết bị sưởi,
điều khiển nhiệt độ
Hệ thống, thiết bị bảo
quản và lưu trữ đóng gói
Dịch vụ liên quan

THỦY SẢN

Dinh dưỡng & Thức ăn

Thiết bị nuôi trồng (lọc

nước, chất thải, cung

cấp oxy, cho ăn, bể

nuôi...)

Thiết bị đánh bắt

Thiết bị trao đổi nhiệt

Ngành hàng trưng bày

www.growtech.vngrowtech@growtech.vn

http://www.growtech.vn/


Hạng Mức Tài Trợ

TÀI TRỢ VÀNG TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢ ĐỒNG

300.000.000 VNĐ 200.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ

www.growtech.vngrowtech@growtech.vn

http://www.growtech.vn/


Nhà tài trợ được bố trí 1 diện tích mặt bằng 72m2 (tương đương 8 gian hàng) để trưng bày giới thiệu sản

phẩm tại Vietnam Growtech Expo

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên website của Triển lãm trong vòng 02 tháng trước và trong khi diễn ra Triển lãm

Logo nhà tài trợ xuất hiện trang trọng trên backdrop họp báo giới thiệu thông tin trước khi diễn ra Triển lãm

01 trang ruột màu quảng cáo nhà tài trợ trong 3000 cuốn kỷ yếu (catalogue) của Triển lãm (phim âm bản do

nhà tài trợ chính cung cấp)

Standee chữ X quảng cáo nhà tài trợ (03 standees) tại sảnh, hội thảo và cổng ra vào của Triển lãm 

Nhà tài trợ sẽ được PR giới thiệu trong 1 số bài viết truyền thông của Triển lãm

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên pano thông tin các hoạt động của Triển lãm (vị trí trước cổng)

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên 10.000 giấy mời tham quan triển lãm và 5000 giấy mời khai mạc Triển lãm

Được sử dụng hình ảnh thông tin của Triển lãm để quảng bá cho thương hiệu của mình

Logo nhà tài trợ in trên 3000 cuốn kỷ yếu của Triển lãm (catalogue Triển lãm)

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên băng rôn và phướn treo quảng bá trên các tuyến phố của TP Hồ Chí Minh và

các vùng lân cận

TÀI TRỢ VÀNG

www.growtech.vngrowtech@growtech.vn

http://www.growtech.vn/


Nhà tài trợ được bố trí 1 diện tích mặt bằng 36m2 (tương đương 4 gian hàng) để trưng bày giới thiệu sản

phẩm tại Vietnam Growtech Expo

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên website của Triển lãm trong vòng 02 tháng trước và trong khi diễn ra Triển lãm

Logo nhà tài trợ xuất hiện trang trọng trên backdrop họp báo giới thiệu thông tin trước khi diễn ra Triển lãm

01 trang ruột màu quảng cáo nhà tài trợ trong 3000 cuốn kỷ yếu (catalogue) của Triển lãm (phim âm bản do

nhà tài trợ chính cung cấp)

Nhà tài trợ sẽ được PR giới thiệu trong 1 số bài viết truyền thông của Triển lãm

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên pano thông tin các hoạt động của Triển lãm (vị trí trước cổng)

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên 10.000 giấy mời tham quan triển lãm và 5000 giấy mời khai mạc Triển lãm

Được sử dụng hình ảnh thông tin của Triển lãm để quảng bá cho thương hiệu của mình

Logo nhà tài trợ in trên 3000 cuốn kỷ yếu của Triển lãm (catalogue Triển lãm)

TÀI TRỢ BẠC

www.growtech.vngrowtech@growtech.vn

http://www.growtech.vn/


Nhà tài trợ được bố trí 1 diện tích mặt bằng 18m2 (tương đương 2 gian hàng) để trưng bày giới thiệu sản

phẩm tại Vietnam Growtech Expo

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên website của Triển lãm trong vòng 02 tháng trước và trong khi diễn ra Triển lãm

01 trang ruột màu quảng cáo nhà tài trợ trong 3000 cuốn kỷ yếu (catalogue) của Triển lãm (phim âm bản do

nhà tài trợ chính cung cấp)

Nhà tài trợ sẽ được PR giới thiệu trong 1 số bài viết truyền thông của Triển lãm

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên pano thông tin các hoạt động của Triển lãm (vị trí trước cổng)

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên 10.000 giấy mời tham quan triển lãm và 5000 giấy mời khai mạc Triển lãm

Được sử dụng hình ảnh thông tin của Triển lãm để quảng bá cho thương hiệu của mình

TÀI TRỢ ĐỒNG

www.growtech.vngrowtech@growtech.vn

http://www.growtech.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX
Phòng G3, Toà nhà Fosco, Số 6 Đường Phùng Khắc
Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM, Việt Nam.

SĐT: +84 24 3516 2063  Fax: +84 24 3516 2065

Email: growtech@growtech.vn / adpex@adpex.vn

Website: www.adpex.vn / www.growtech.vn

Ban Tổ Chức Xin Chân Thành Cảm Ơn Quý
Doanh Nghiệp và Kính Chúc Quý Vị Sức Khỏe

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

tel:842435162063
tel:842435162065
mailto:growtech@growtech.vn
mailto:adpex@adpex.vn
http://www.adpex.vn/
https://www.growtech.vn/

