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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.

CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 2437711118 * Fax: +84 24.37711125

Email: agrotrade@mard.gov.vn * Website: agrotrade.gov.vn

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84 24 39454957/ Fax: +84 24 3944 0146

Email: natec.most.gov.vn * Website: www.natec.gov.vn

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM
Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Sâm, Số 260 - 262 Bà Triệu,

Quận Hai Bà Trưng, Hà nội

Tel: +84 24 3853 3333

Email: info@vietnamcic.org * Wedsite: www.vi.vietnamcic.org

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

doanh nghiệp tham gia 
triển lãm đã đánh giá hài 
lòng

các nhà triển lãm hài lòng 
với số lượt khách tham quan

88
%

89
%

các nhà triển lãm sẽ giới 
thiệu chương trình cho bạn 
bè/đồng nghiệp

các nhà triển lãm có khả 
năng sẽ tham dự triển lãm 
Vietnam GrowtechExpo 2021
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%

89
%

LỢI ÍCH HÀNG ĐẦU KHI THAM GIA TRIỂN LÃM:

NHỮNG PHẢN HỒI VỀ TRIỂN LÃM VIETNAM GROWTECHEXPO 2019

CHI TIẾT GIAN HÀNG:

ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRIỂN LÃM, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SỰ KIỆN
THƯỜNG

NIÊN

Cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới hơn 5000 
doanh nghiệp, chuyên gia ngành nông nghiệp 
Việt Nam và Quốc tế tại Triển lãm

Tham dự miễn phí các hội nghị, hội thảo do các 
chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày

Được hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại Triển lãm bởi các 
nhà quản lý cấp Bộ, ngành

Quảng bá các sản phẩm, dịch vụ trên các kênh 
truyền thông và đối tác quốc tế của triển lãm

Được kết nối tối thiểu 10 cuộc hẹn giao thương 
trước, trong và sau triển lãm với doanh nghiệp 
Việt Nam và Quốc tế

Và còn nhiều hơn thế nữa



là một trong những triển lãm quốc tế chuyên 
ngành lớn nhất tại Việt Nam về thiết bị & máy móc 
trong nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và lâm 
nghiệp. Với sự thành công của các kỳ triển lãm 
vừa qua, Vietnam Growtech 2021 sẽ được tổ chức 
tại Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự hơn 300 
doanh nghiệp tham dự trong ngành, trưng bày 
sản phẩm đến hàng nghìn khách tham quan trong 
và ngoài nước. 

Bên cạnh nhiều hoạt động và chương trình bên lề 
đặc sắc như hội thảo kỹ thuật, hội nghị quốc tế, 
chương trình kết nối doanh nghiệp, các chiến dịch 
quảng bá tiếp thị mà các đơn vị triển lãm có thể 
tận dụng, thông qua mạng lưới xúc tiến thương 
mại rộng lớn và phủ khắp trong và ngoài nước, 
Vietnam Growtech còn mang đến vô số cơ hội tìm 
kiếm, gặp gỡ cộng đồng người mua, nhà nhập 
khẩu quốc tế tiềm năng và uy tín, mở ra những 
cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho ngành nông 
nghiệp Việt Nam.

VIETNAM

7.956
Lượt khách 
tham quan

178
Đơn vị triển lãm 
từ 20 quốc gia 
và vùng lãnh thổ

7.000+
m2
Diện tích 
trưng bày

150
Người mua/
Khách giao 
dịch

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

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Chương trình Kết nối doanh nghiệp (B2B) là 
nới tập trung nhiều thương hiệu, nhà phân 
phối, bán lẻ và đại diện của các công ty 
thuộc cùng lĩnh vực từ nhiều nơi trên thế giới. 

Tại Vietnam GrowtechExpo 2021, các doanh 
nghiệp tham gia sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao 
đổi trực tiếp với khách hàng tiềm năng, tăng 
cường các hoạt động xúc tiến, xuất khẩu đối 
với thị trường đầy tiềm năng này. Triển lãm 
thu hút các chuyên gia, người mua, nhà đầu 
tư và khách tham quan từ các nơi trên thế 
giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung 
Quốc, Maylasia...

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

NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

* Dinh dưỡng & Thức ăn
* Giống  
* Thiết bị nuôi trồng ( lọc nước, chất thải, 
   cung cấp oxy, cho ăn, bể nuôi,...) 
* Thiết bị đánh bắt
* Thiết bị trao đổi nhiệt

TRỒNG 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,..

CUBA
NETHERLANDS
MAYLAYSIA

JAPAN
CHINA
VIETNAM OTHERS

THAILAND 
TAIWAN R.O.C
SOUTH KOREA

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ & CÁC HỘI THẢO KỸ THUẬT

Tại Vietnam GrowtechExpo 2021, các diễn 
giả quốc tế hàng đầu sẽ chia sẻ về các giải 
pháp của họ cho những thách thức mới nhất, 
tiềm năng và tối ưu nhất trong ngành cũng 
như các kết quả nghiên cứu đầy hứa hẹn.  

Ngoài lợi ích từ việc gặp gỡ và trao đổi với 
các nhà diễn giả, khoa học đầu ngành đến từ 
khắp nơi trên thế giới, khách tham dự còn có 
cơ hội tham gia rất nhiều buổi thực hành thực 
tế tại triển lãm.

TOP 10 KHÁCH THAM QUAN ĐẾN TỪ: DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN

SỐ LIỆU TRIỂN LÃM 2019

DANH MỤC ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY
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NHÀ CUNG CẤP VÀ NGƯỜI MUA HÀNG 

NHÀ NÔNG HỌC, DINH DƯỠNG

ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU / BÁN SỈ / BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NÔNG DÂN, CHĂN NUÔI

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

NHÀ ĐẦU TƯ

CƠ QUAN CHÍNH PHỦ NÔNG NGHIỆP 

NHÀ THẦU / NHÀ CUNG CẤP MÁY MÓC

NHÀ PHÂN PHÔI, CUNG CẤP, CÔNG TY THƯƠNG MẠI

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & CỐ VẤN

KỸ SƯ & KỸ THUẬT VIÊN 

HIỆP HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


