B trng Nguyn Quân thm gian hàng ti
Techmart 2013.
ây là s kin do B Khoa hc và Công ngh, y ban Khoa hc và Công ngh ASEAN, UBND TP. Hà Ni và
UBND TP.HCM phi hp vi các b, ngành, a phng trong c nc, c bit là vi Trung tâm Nghiên cu kinh
doanh và h tr doanh nghip (BSA), t chc.
Theo thông tin t Ban t chc, Techmart 2015 có hn 600 gian hàng vi nhiu sn phm công ngh, thit b,
gii pháp phn mm và các sn phm, dch v h tr cho mi i tng khách hàng. c bit, tnm nay có nm gian
hàng dành cho h sinh thái khi nghip, 57 gian dành cho nhà sáng ch không chuyên. Ngoài ra, ti
các khu trin lãm s có không gian dành cho các doanh nghip thuyt trình sn phm, không gian trao i
kt ni cung – cu.
Bên cnh các hot ng tham quan, trao i, gp g, kí kt hp ng, ti Techmart 2015 còn din ra rt nhiu các hot
ng khác nh: Hi tho quc t "Thông tin, thng kê KH&amp;CN phc v i mi sáng to: kinh nghim quc t và
hp tác quc t"; ta àm và giao lu "Gp g nhng doanh nhân tiên phong sáng to trên trang báo Tia
Sáng"; hi tho "Nhng cái by t nhng Hip nh thng mi quc t và gii pháp"; thuyt trình ca các t chc và cá
nhân v các sn phm và dch v KH&amp;CN mi; din àn giao lu dành cho các nhóm khi nghip "Nm
vng và x lý n vn tài chính ca DN khi nghip – Sng sót ri mi phát trin – Công ngh mi h tr khi nghip",
"Hành trình sáng to ca nhng nhà sáng ch không chuyên – Làm sao tìm vn và thng mi hóa sn phm
ca nông dân sáng to".
Theo Bà Lê Th Khánh Vân – Cc phó Cc Thông tin KH&amp;CN Quc gia, Techmart 2015 c t chc
vào nm cui ca giai on nm nm (2010-2015), nhiu kt qu nghiên cu ã c nghim thu và a vào ng dng thc
tin. Do vy, ây s là ni gii thiu các kt qu nghiên cu ca các chng trình trng im cp nhà nc, chng trình
quc gia, các kt qu nghiên cu ca các t chc KH&amp;CN... c bit, Ban t chc s dành không gian cho
các doanh nghip Vit Nam t mc tng trng ln và có thng hiu trên th trng gii thiu sn phm có hàm lng
công ngh cao.
Techmart quc t Vit Nam ln này s ly doanh nghip làm trng tâm hng ti, làm th nào các kt qu nghiên
cu ca các nhà khoa hc có th h tr, áp ng c nhu cu thc tin, cùng vi doanh nghip gii quyt các bài toán
khó khn cùng nhau phát trin bn vng.
Techmart 2015 cng hng n tng cng trao i hp tác nghiên cu, chuyn giao công ngh vi các nc ASEAN
+ 3 và các nc EU, Nga, M...
Ta àm "Gp g nhng doanh nhân tiên phong sáng to trên trang báo Tia
Sáng" s din ra vào 14:00 ngày 2/10 ti Hi trng 2, tng 1, Cung Vn hóa
Hu ngh Vit - Xô vi s tham gia ca bn din gi doanh nhân: Nguyn Thanh
M (Ch tch ca Mylan Group); Lý Huy Sáng (Phó TG Công ty TNHH
Minh Long I); Nguyn oàn Thng (Phó Ch tch HQT kiêm TG ca CTCP
Bóng èn Phích nc Rng ông); Lê Dip Kiu Trang (Giám c kinh doanh
Misfit Wearables). ây là c hi nghe – trao i nhng câu chuyn thc tin sng
ng, nhng kinh nghim, bí quyt sc so nht ca ngi Vit-ngi tht-vic tht trong bi
cnh cnh tranh sng còn bng công ngh tm toàn cu và vn dng cho th
trng khu vc và Vit Nam.
Trích ngun t: tiasang.com.vn

