CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THƯỜNG XUYÊN - TECHMART DAILY
Chợ Công nghệ và Thiết bị Thường xuyên - Techmart Daily được tổ chức tại tầng trệt tòa nhà 79
Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối của TP. HCM và
khu vực phía Nam về hoạt động trưng bày, giới thiệu, chào bán các loại công nghệ và thiết bị từ
nguồn trong nước và nước ngoài. Techmart Daily hoạt động với sự hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước
nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ và thiết bị (CN&TB).
Đối tượng tham gia Chợ là các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cá nhân trong và
ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có sản phẩm công nghệ và thiết bị chào
bán.
Techmart Daily tổ chức thực hiện thường xuyên các hoạt động:
+ Trưng bày, giới thiệu, quảng bá và chào bán các loại sản phẩm công nghệ và thiết bị.
+ Kết nối giao dịch mua bán công nghệ và thiết bị.
+ Tổ chức sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ (hội thảo trình diễn CN&TB, hội thảo kết nối
cung cầu - business matching, hội nghị, hội thảo chuyên đề).
+ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ tổ chức hội thảo trình diễn CN&TB

Techmart chuyên ngành

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, mua bán chuyển giao CN&TB

Khu trưng bày, chào bán CN&TB

Dịch vụ tra cứu, cung cấp
thông tin CN&TB

Lợi ích khi tham gia Chợ Công Nghệ và Thiết bị Thường xuyên - Techmart Daily
Đơn vị tham gia Techmart Daily sẽ được hưởng các lợi ích:
Lợi ích gia tăng

Lợi ích sẵn có

Vị trí giao dịch thuận lợi ngay trung tâm thành
phố - 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1,
TP.HCM.
Nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng
thường xuyên đến giao dịch, tham quan và đặt
yêu cầu về tư vấn chuyển giao CN&TB tại Chợ;
và khách đến tham dự các sự kiện khác do
CESTI tổ chức:
 Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ (1sự
kiện/tháng)
 Hội thảo trình diễn công nghệ và thiết bị (1sự
kiện/tháng)
 Techmart chuyên ngành (2-4 sự kiện/năm)
 Khách hàng ổn định thường xuyên đến giao
dịch với các đơn vị hoạt động khoa học công
nghệ tại tòa nhà.
Được giới thiệu tới mạng lưới thành viên chào
bán, tìm mua CN&TB trực tuyến trên khắp cả
nước.

Sản phẩm được trưng bày tại đơn vị có
uy tín trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ. Không gian trưng bày được bố trí
đẹp mắt, đa dạng về ngành nghề: chế
biến lương thực thực phẩm, cơ khí chế
tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa
chất – dược phẩm, công nghệ sinh học,
môi trường và năng lượng sạch….
Được giới thiệu trên các kênh truyền
thông uy tín, trang web cesti.gov.vn.
Được tham gia miễn phí các kỳ
Techmart chuyên ngành được tổ chức
tại Techmart Daily và hưởng nhiều ưu
đãi khi tham gia Techmart Quốc gia,
Techmart khu vực do CESTI tổ chức.
Giới thiệu CN&TB qua Newsletter
được xuất bản định kỳ, gửi tới hàng
ngàn khách hàng tiềm năng.

Phí tham gia hợp lý
Trên tinh thần hỗ trợ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong các kết nối cung – cầu CN&TB,
Techmart Daily hoạt động với sự hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước nên phí tham gia chỉ mang tính
chia sẻ một phần kinh phí hoạt động cho ban tổ chức, cụ thể như sau:
Phí đã bao gồm VAT:
 Trưng bày CN&TB: 220.000đ/m2/tháng
 Panô giới thiệu CN&TB chào bán bên ngoài tòa nhà: 110.000đ/m2/tháng
 Tổ chức hội thảo trình diễn công nghệ và thiết bị: 8.000.000đ/buổi/chuyên đề
Ưu đãi:
 Diện tích trưng bày từ 1-6m2:
Giảm 30% phí cho 01 lần tổ chức hội thảo trình diễn công nghệ và thiết bị tại Chợ.
 Diện tích trưng bày trên 6m2:
Giảm 50% phí cho 01 lần tổ chức hội thảo trình
diễn công nghệ và thiết bị tại Chợ.
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