
CHI PHÍ THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

GIAN ĐẤT TRỐNG: 370 USD/m²
(Tối thiểu 18m²)
Dành cho nhà triển lãm tự muốn thiết kế gian hàng

PHÍ ĐĂNG KÝ: 285 USD

GIAN TIÊU CHUẨN: 400 USD/m²
(Tối thiểu 9m²)
Bao gồm: 
       Bảng tên gian hàng và số gian hàng
       Vách trắng dựng sẵn cao 2.5 m
       2 bóng đèn huỳnh quang 40W
       1 bàn thông tin
       2 ghế xếp
       1 ổ điện 220V
       1 thùng đựng rác

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) là trung 
tâm triển lãm đạt tiêu chuẩn quốc tế, lớn nhất và hiện 
đại nhất của miền Nam Việt Nam, tọa lạc tại trung 
tâm Quận 7, TP. HCM, chỉ 15 phút từ trung tâm thành 
phố và 30 phút từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú,
 Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Quảng cáo &
Triển Lãm Minh Vi (VEAS)
Tầng 08, Phòng 803, Toà nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu,
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 028 3848 8561
Email: info@veas.com.vn

Ban Tổ Chức:

14-16/6/2023
SECC, TP. Hồ Chí Minh

2023
Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 3

Chuyên ngành Máy móc, Trang thiết bị, Vật tư,
Hóa chất và Sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam 



AGRI VIETNAM 2023 là một sự kiện được tổ chức 
chuyên nghiệp nhằm quảng bá ngành Nông 
nghiệp Việt Nam và là một cách tuyệt vời để 
giới thiệu với các doanh nghiệp quốc tế tiềm 
năng kinh tế to lớn của thị trường đang phát 
triển nhanh chóng này.

Sự kiện này cung cấp một nền tảng kết nối 
tuyệt vời cho các Công ty Nông nghiệp, Công ty 
Máy móc & Thiết bị, Công ty Công nghệ, Công 
ty Nông dược, Công ty Đầu vào Nông nghiệp và 
các công ty giải pháp nông nghiệp khác để xây 
dựng các kết nối có giá trị và khám phá nhiều 
cơ hội kinh doanh.

AGRI VIETNAM 2023
CƠ HỘI
KHÔNG THỂ BỎ LỠ

AGRI VIETNAM 2023
NHỮNG CON SỐ
MONG ĐỢI
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NHÀ TRIỂN LÃM

QUỐC GIA

4,000 KHÁCH THƯƠNG MẠI

CẢM NHẬN
TỪ CÁC NHÀ TRIỂN LÃM

Đối với chúng tôi, Việt Nam là mục tiêu và tiềm năng 
rất quan trọng. Dù là lần đầu tiên, nhưng tôi rất 
ngạc nhiên khi có nhiều khách đến với chúng tôi, vì 
vậy chúng tôi có nhiều cơ hội để giới thiệu hiệu suất 
và chất lượng máy của chúng tôi. Tôi hy vọng chúng 
ta có thể mở rộng kinh doanh tại đây.

OHASHI INC. – JAPAN

Ở Việt Nam, dân số gia tăng cao hơn tốc độ sản 
xuất lương thực nên nhu cầu lớn đặc biệt ở các sản 
phẩm tốt cho sức khỏe và đây là cơ hội cho chúng 
tôi. Sự kiện này là một triển lãm rất lớn giúp chúng 
tôi tiếp xúc với rất nhiều khách hàng tiềm năng từ 
khu vực và các công ty khác ở đây mà chúng tôi có 
thể hợp tác!

AGRI INVEST (AGROS) – ISRAEL

Chúng tôi cho rằng Việt Nam là một thị trường quan 
trọng, ngay cả lần đầu tiên tổ chức, đã có rất nhiều 
khách tham quan. Chúng tôi hy vọng, nhìn thấy kết 
quả thành công này, thời gian tới sẽ có thêm nhiều 
thành viên và nhà máy ở Đài Loan tới đây.

HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT
MÁY NÔNG NGHIỆP ĐÀI LOAN (TAMMA)

• GDP: 362,64 tỷ đô la Mỹ (2021)
• Tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 7,5% vào năm 2022

và 6,7% vào năm 2023
• Nông nghiệp sử dụng 40% lực lượng lao động

• Tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp: 2,01%, đóng góp 4,6% vào tăng trưởng chung
• Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đứng thứ hai ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới

TỔNG QUAN
NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

• Máy móc và thiết bị nông nghiệp
• Công nghệ thuỷ lợi & nước
• Công nghệ và thiết bị trồng rau quả trong nhà kính
• Trữ, làm mát và bảo quản chất lượng cho sản phẩm tươi
• Thiết bị và công nghệ xử lý sau thu hoạch
• Phân bón, sản phẩm bảo vệ cây trồng
  và hóa chất nông nghiệp
• Hạt giống
• Sản phẩm nông nghiệp:
  gạo, đường, cà phê, trà, hoa, trái cây, rau
• Nông sản chất lượng cao
• Sản phẩm hữu cơ
• Thiết bị chế biến rau quả
• Dự án trao tay & tư vấn
• Vận tải

HẠNG MỤC
TRIỂN LÃM

• Nhà bán buôn & bán lẻ
• Đại lý / nhà phân phối
• Nhà xuất khẩu / nhà sản xuất
• Nông dân, nhà nông nghiệp & nhà chế 
biến nông học
• Máy gặt đập liên hợp / máy baler / máy 
cắt cỏ
• Sản phẩm nông nghiệp mới & các tổ 
chức ứng dụng công nghệ
• Doanh nhân, nhà thầu trang trại
• Kỹ sư & kỹ thuật viên sản xuất nông sản
• Trường đại học và viện nghiên cứu
• Nhà đầu tư và ngân hàng
• Phòng nông nghiệp / hợp tác xã
• Cơ quan đại diện chính phủ
• Cơ quan đăng ký và tư vấn

ĐỐI TƯỢNG
KHÁCH THAM QUAN

Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước tính đạt 32,3 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 
2022, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam lọt vào top 10 toàn cầu về chế biến nông sản
Việt Nam sẽ phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng nhu cầu 
và tiêu chuẩn của thị trường toàn cầu.

Trong các mục tiêu của ngành, cơ giới hóa trồng trọt cây trồng chủ lực đạt trên 90% vào 
năm 2025 và cơ giới hóa đồng bộ sẽ đạt trên 70% năm 2030.

Ngành công nghiệp chế biến nông sản dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 
8% về giá trị gia tăng vào năm 2025 và 10% vào năm 2030. Giảm tổn thất sau thu hoạch đối 
với các cây trồng chủ lực sẽ giảm 0,5% - 1% hàng năm. Sản phẩm chế biến sẽ chiếm 60% 
giá trị xuất khẩu của các nông sản chủ lực.

Trong chiến lược này, Việt Nam có kế hoạch phát triển các doanh nghiệp chế biến nông sản 
hiện đại có sức mạnh tài chính và quản trị tương xứng với các doanh nghiệp toàn cầu. Cũng 
như phát triển các cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với các vùng sản xuất nguyên 
liệu tập trung và cơ giới hóa.

Nguồn: MARD


