Techfest 2018 vi ch “Khi nghip sáng to - Kt ni toàn cu” ã thu hút gn 5.500 lt ngi tham d và rt nhiu
nhà u t, qu u t, din gi trong nc, quc t n tham d. Vi tinh thn thúc y, gn kt hot ng nghiên cu vi khi nghip
i mi sáng to, Techfest ã thc s là ni h tr các cá nhân, các nhà khoa hc, t chc KH&CN, các doanh
nghip có cùng quan tâm n u t công ngh, thit b, dch v thuc mi lnh vc. S kin này cng là c hi các bn tr,
doanh nghip khi nghip sáng to có c hi trình din, gii thiu ý tng, d án khi nghip ca mình; ng thi tìm
kim, gp g các nhà u t, i tác ng hành cùng quá trình khi nghip.

Các gian hàng ti trin lãm
Ti Techfest có 250 gian hàng khi nghip tham gia trin lãm vi nhiu sn phm, công ngh, thit b c hình
thành t kt qu nghiên cu và c bit có i din ca Mng li khi nghip toàn cu GEN, ây là c hi tt nhm to iu kin
cho h sinh thái khi nghip, nht là khi nghip i mi sáng to có c hi giao lu, chia s, hp tác và tip cn vi
ngun vn u t, ng dng công ngh trong sn xut kinh doanh vi các i tác trong và ngoài nc…

Các gian hàng ti trin lãm
Theo ánh giá chung ca các i biu trong nc và quc t, vi vic t chc thành công Techfest 2018, không
nhng vai trò và v th ca à Nng c nâng lên mà còn to iu kin cho các nhà u t, các chuyên gia, các v
khách quc t tìm kim c hi hp tác, kt ni vi thành ph à Nng không ch trong khi nghip i mi sáng to mà
còn trong phát trin kinh t xã hi.
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