
VIETNAM 2023

Ban tổ chức: Đơn vị hỗ trợ:Quốc gia đối tác:

Lần 5Dân số:
98,54 triệu (2021)

Đứng thứ 15 trên thế giới

Mật độ giao thương:
$668.54 tỷ (2021) 
Xuất khẩu: $336.31 tỷ 
Nhập khẩu: $332.23 tỷ

Doanh nghiệp đầu tư
nông nghiệp:
12,581 (2019)

(tăng 36.23% so với 2018)

Tiềm năng Kinh doanh:
Xếp thứ 70 trên 190 quốc gia
(2020)

GDP tăng trưởng:
Ước tính 6.8% (2023)

GDP:
$271.2 tỷ (2020)

Come grow with us!

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

+84 28 3848 8561

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ 
TRIỂN LÃM MINH VI (VEAS) (Thành viên của AFECA)

CÔNG TY NOVA EXHIBITIONS B.V.

P.O. Box 257, 3740 AG Baarn, The Netherlands
+31 85 401 73 97 info@nova-exhibitions.com

info@veas.com.vn
www.veas.com.vn

www.nova-exhibitions.com

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ĐÁNG CHÚ Ý

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

Tọa lạc tại trung tâm thành phố mới Phú Mỹ Hưng, Trung tâm 
Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sẽ là trung tâm lớn 
nhất, hiện đại nhất của Việt Nam, chỉ mất 20 phút từ trung 
tâm Thành phố Hồ Chí Minh và 45 phút từ Sân bay Quốc tế 
Tân Sơn Nhất đến SECC

SECC là một trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế có khả 
năng đáp ứng được tất cả những yêu cầu về tổ chức sự kiện 
trong & ngoài nước, với diện tích rộng lớn đã tổ chức cho 
các cuộc triển lãm quy mô lớn, các cuộc hội họp & những sự 
kiện chuyên ngành.

Phòng 803, Tầng 8, Tòa nhà Citilight Tower, 
45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Việt Nam

Triển lãm & hội thảo quốc tế 
về công nghệ sản xuất và chế biến 

Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam

1 - 3/03/2023
SECC, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



HORTEX VIETNAM 2023
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẠI TRIỂN LÃM:

Diễn đàn Xuất khẩu

Hội thảo Công nghệ

Tham quan trang trại

Triển lãm Hoa Quốc tế

Gặp gỡ các doanh nghiệp
đối tác tiềm năng

BAN TỔ CHỨC: 
• VEAS (Việt Nam) 
• Nova Exhibitions B.V. (Hà Lan) 

QUỐC GIA ĐỐI TÁC:
• Hà Lan

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ:
• Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
• Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit)
• Hiệp hội Hoa Đà Lạt (DFA)
• Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA)
• Agragex (Tây Ban Nha)

HORTEX VIETNAM 2023: 
• 1 - 3/03/2023

SẢN PHẨM CHÍNH

Việt Nam

VIETNAM 2023

Ban tổ chức: Đơn vị hỗ trợ:Quốc gia đối tác:

là thị trường mới nổi giàu tiềm năng với dân số gần 99 triệu 
người. Kể từ năm 1991, mức tăng trưởng kinh tế đạt mức 
trung bình 7,5% mỗi năm.

Ngay cả trong đại dịch Corona, Việt Nam vẫn đạt được những 
con số GDP khả quan; Trong các năm 2020 và 2021, GDP tăng 
lần lượt là 2,9% và 2,6%. Trong năm 2022, GDP dự kiến sẽ 
phục hồi lên 5,5% và gần 7% vào năm 2023.

Với những con số trên, Việt Nam cho đến nay là nền kinh tế 
phát triển nhanh nhất trong khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á).

Nghề làm vườn và trồng hoa là một trong những ngành có triển 
vọng nhất của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam đang từng bước nâng cao chất lượng và sức cạnh 
tranh của các sản phẩm rau quả để đẩy mạnh xuất khẩu các 
sản phẩm đó sang các thị trường khác. Điều này kết hợp với 
nhiều hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các đối tác, 
cả trong và ngoài khu vực, và nhu cầu nội địa mạnh mẽ sẽ thúc 
đẩy tăng trưởng hơn nữa trong những năm tới.

Hơn nữa, Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những 
nước xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới theo các chuyên gia.

HortEx Việt Nam là điểm hẹn cho các nhà cung cấp trong lĩnh 
vực trồng trọt và trồng hoa kết nối với các công ty chủ chốt ở 
Việt Nam và các nước lân cận có thể tận dụng các cơ hội phát 
triển kinh doanh!

HortEx Việt Nam lần đầu tiên được ra mắt thành công 
vào năm 2018. Qua bốn lần tổ chức (bao gồm một phiên 
bản sự kiện kỹ thuật số), từ năm 2018-2021, triển lãm 
đã thu hút tổng cộng 439 công ty và đón hơn 13.836 
khách thương mại từ Việt Nam và nước ngoài. Trong 
những năm tới, các con số dự kiến sẽ tăng trưởng 
nhiều hơn thế nữa

HortEx Vietnam là triển lãm & hội thảo quốc tế lần thứ 5 
về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại 
Việt Nam.
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TRÁI CÂY
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RAU CỦ QUẢ
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XỬ LÝ SAU THU HOẠCH

HẬU CẦN
&

CÁC DỊCH VỤ


