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   LỢI ÍCH HÀNG ĐẦU KHI THAM GIA TRIỂN LÃM:

   NGÀNH NÔNG NGHIỆP SỚM ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG CẢ NĂM

   THÔNG TIN GIAN HÀNG TRƯNG BÀY:

   THÔNG TIN LIÊN HỆ:

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

Kim ngạch xuất khẩu Nông - Lâm - Thủy sản của Việt 
Nam trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 ước tính 
đạt 43,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam là 
Hoa Kỳ, đạt kim ngạch gần 12 tỷ USD, chiếm 27,5% thị 
phần, tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản với lần lượt 
8,4 tỷ USD và 3 tỷ USD.

Mặc dù ngành nông nghiệp có kế hoạch xuất khẩu 
hàng hóa trị giá 44 tỷ USD trong năm nay song do trong 
bối cảnh diễn biến phức tạp của Covid-19, con số này 
được dự báo sẽ vượt 45 tỷ USD vào cuối tháng 12.

Tiếp nối theo đó là xuất khẩu cà phê, cao su, gạo, rau 
quả, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm gỗ, mây tre đan 
đều tăng cả về lượng và giá trị.

Bảo vệ an toàn hàng hóa trưng bày trong thời gian đóng 
cửa Triển lãm.

ĐẤT TRỐNG (tối thiểu 18m2):

Ban tổ chức chỉ cung cấp đất trống, 
nhà trưng bày chịu trách nhiệm tự 

thiết kế và dàn dựng (không bao 
gồm nguồn điện và thảm trải sàn)

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

Được giới thiệu miễn phí trong cuốn catalogue của 
Triển lãm bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Được cấp thẻ ra vào, giấy mời khai mạc, giấy mời tham 
quan Triển lãm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX
TP Hồ Chí Minh: P. G3, Tòa nhà FOSCO 

Số 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3823 9052

Hanoi:  P. 310, Tầng 3, Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiêm, 
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3516 2063

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

Cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới hơn 10.000 
doanh nghiệp, chuyên gia ngành nông nghiệp trong và 
ngoài nước tại Triển lãm.

Nguồn: TIN TỨC VTV

SỰ KIỆN
THƯỜNG

NIÊN

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN (3m x 3m x 2,5m) bao gồm:

* Vách ngăn
* Biển tên công ty
* 01 bàn thông tin hoặc 1 bàn tròn
* 02 ghế ngồi
* 02 đèn chiếu sáng
* 01 sọt rác
* 01 ổ cấm điện 5A/220V
* Thảm trải sàn



NHỮNG XU HƯỚNG ĐÁNG MONG ĐỢI TẠI VIỆT NAM GROWTECHEXPO 2022

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
VÀ CÁC HỘI THẢO KỸ THUẬT

LĨNH VỰC TRƯNG BÀY:

Tại Hội nghị Việt Nam Growtechexpo, 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 trải nghiệm thực tế tại triển lãm.

Việt Nam Growtechexpo 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, Việt Nam 
Growtechexpo 2022 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 đó, Triển lãm còn có các chuỗi sự kiện bên lề: như hội thảo kỹ thuật, hội nghị quốc tế, chương trình kết nối doanh 
nghiệp, hoạt động 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, Việt Nam Growtechexpo 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.

Chương trình Kết nối doanh nghiệp (B2B) là nơi 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 Việt Nam Growtechexpo 2022, 
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...

SỐ LIỆU TRIỂN LÃM 2021 
PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN

Khách tham quan chuyên ngành2.000+

Gian hàng trực tuyến80+

Hội thảo trực tuyến chuyên ngành10+

Cuộc giao thương được kết nối150+

Nhà trưng bày là Quản Lý Cấp Cao73%

Cuộc gặp trực tuyến thành công70%

SỐ LIỆU 2019 
TRIỂN LÃM TRỰC TIẾP

Khách tham quan chuyên ngành2.300+

Nhà trưng bày175+

Hội thảo chuyên ngành6+

Cuộc giao thương được kết nối180+

Nhà trưng bày là Quản Lý Cấp Cao71%

Cuộc hẹn kết nối thành công78%

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

THIẾT BỊ, CÔNG CỤ VÀ MÁY MÓC NÔNG NGHIỆP

* Làm đất và chuẩn bị lên luống đất gieo hạt: Máy xới 
đất, Máy khoan hạt giống, Máy bừa pittông, Máy bừa 
quay & máy xới đất, Máy xới đất sơ cấp và thứ cấp.
* Các ứng dụng đô thị / quản lý cảnh quan: Lưỡi máy san 
/ máy ủi, Máy san / máy ủi, Máy móc và thiết bị đào và 
lấp mương, chăm sóc hàng rào, Máy nghiền đá, Thiết bị 
chăm sóc bãi cỏ, Máy cắt cỏ, Máy cắt và máy quay cho 
đắp đê và kè, Máy quét, Máy rửa và làm sạch cống
* Tưới tiêu: Hệ thống tưới trên cao, Tưới nhỏ giọt, Máy 
bơm, đường ống, vòi phun, van tưới…
* Máy kéo: Các loại máy kéo và Xe chở hàng, Xe chở 
dụng cụ
* Dụng cụ làm đất, gieo hạt, cắt tỉa:  cuốc, cày, gieo hạt, 
liềm gặt, kéo thủ công, kéo tỉa cành, kéo điện, xén hàng 
rào, xẻng, bộ dụng cụ...
* Các loại máy hỗ trợ: cắt cỏ, hút bụi, hút chân không, 
máy phun sương, tạo lỗ, máy gieo hạt, tạo viền - cắt tỉa, 
rải bùn...
* Thu hoạch: Máy gặt, máy hái, máy cắt,...

GIỐNG VÀ DINH DƯỠNG CHO ĐẤT, PHÂN BÓN, 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

* Hạt giống, giống cây trồng, củ, giống hoa, cây cảnh, 
bonsai,...
* Phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, dưỡng 
nền, cải tạo đất sinh học, dung dịch dinh dưỡng, thiết bị 
phun thuốc, rải phân bón...

CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN SAU 
THU HOẠCH

* Máy móc thiết bị phân loại và cân, bóc vỏ, tách hạt,...
* Máy sấy
* Máy hút chân không, đóng gói.
* Hệ thống kho, kho lạnh, thiết bị theo dõi, điều khiển 
nhiệt độ kho.
* Dây chuyền sản xuất chế biến sản phẩm nông sản. 
* Thiết bị bảo quản, theo dõi và giám sát vận chuyển, 
đóng gói.
* Xe lạnh vận chuyển nông sản, xe nâng, vận chuyển đi 
lại trong kho bãi.

CHĂN NUÔI

* Thức ăn & dinh dưỡng cho vật nuôi. 
* Hệ thống giám sát chuồng trại , trang trại. 
* Thiết bị & vật liệu, hệ thống cung cấp thức ăn tự động, 
thiết bị vệ sinh chuồng trại...
* Thuốc trị bệnh, thuốc thú y, vắc xin... 
* Hệ thống sưởi, sấy, làm mát trong chuồng trại.

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

* Thiết bị công nghệ bảo quản đánh bắt xa bờ. 
* Hệ thống lồng nuôi hải sản, hệ thống lọc khí, sục khí, 
tạo bọt khí oxy.
* Máy cho ăn tự động.


