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HORTEX VIETNAM 2023 và chương trình Khách mua tiềm năng 

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại 

Việt Nam được tổ chức bởi Công ty Triển lãm Minh Vi (VEAS), Công ty Nova Exhibition 

B.V. (Hà Lan), Công ty triển lãm quốc tế Trường Thành từ ngày 01-03/03/2023 tại Trung 

tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh. 

Triển lãm được sự ủng hộ của C c trồng tr t ( ộ Nông nghiệp và  h t triển Nông thôn Việt 

Nam), Đại sứ qu n Hà Lan tại Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp Hội Hoa Đà Lạt, 

Hiệp hội thư ng mại giống cây trồng Việt Nam, Hiệp hội c c nhà sản xuất và xuất  h u m y 

nông nghiệp Tây  an Nha (Agragex). 

HORTEX Vietnam 2023 với sự tham gia trưng bày của trên 200 doanh nghiệp đến từ 25 

quốc gia, là điểm hẹn thư ng mại uy tín dành cho c c đ n vị trong ngành.  ên cạnh hoạt 

động trưng bày tại c c gian hàng,  an tổ chức rất chú tr ng đầu tư vào các chư ng trình 

“Khách mua tiềm năng – VIP Buyer”, “Diễn đàn xuất khẩu”, “Triển lãm Hoa Quốc 

tế”,.. 

Chư ng trình “Khách mua tiềm năng” sẽ giúp tìm  iếm, lựa ch n và  ết nối trực tiếp với 

các đối t c phù hợp nhằm tăng hiệu quả của c c cuộc gặp gỡ, giao dịch tại triển lãm. Các 

cuộc hẹn giữa Kh ch mua (VI   uyer) và c c Doanh nghiệp triển lãm (Exhibitor) sẽ được  TC 

lên lịch trước, sắp xếp phù hợp với thời gian và nhu cầu của hai bên.  

 “Khách mua tiềm năng” sẽ có những quyền lợi sau đây: 

 Được tặng 2 đêm lưu trú tại c c  h ch sạn 3-4 sao tại TP. Hồ Chí Minh trong thời 

gian tham dự triển lãm 

 Được  TC giúp đặt hẹn và sắp xếp lịch gặp với người có quyền ra quyết định của các 

Doanh nghiệp triển lãm. 

 Được biết Danh s ch c c doanh nghiệp tham gia triển lãm 1 th ng trước sự  iện.  

 Được tặng Danh bạ triển lãm (Show Directory). 

 Được tặng thẻ để sử d ng miễn phí đồ uống và Wifi tại phòng dành cho khách VIP 

trong triển lãm 

 Được quyền tham gia bất  ỳ sự  iện nào của  an Tổ chức.  

 Có c  hội để quảng b  và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp. 

 Cập nhật và trao đổi ý tưởng  inh doanh với c c đối t c, chuyên gia trong và ngoài 

nước. 



“Khách mua tiềm năng – VIP Buyer” sẽ được lựa ch n theo những tiêu chí của  TC, vui 

lòng tham  hảo tại đây: https://www.hortex-vietnam.com/vip-buyer-program/ 

Để đăng  ý trưng bày hoặc tham quan, hoặc tham gia c c chư ng trình tại triển lãm, vui lòng liên 

hệ với  TC: 

Công ty Triển lãm Minh Vi (VEAS) 

Tel: 028 3848 8561 Email: info@veas.com.vn Website : www.hortex-vietnam.com 
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