CÁC HOẠT ĐỘNG
Kết nối
• Kết nối các thành viên.
• Kết nạp các thành viên mới.
• Xây dựng diễn đàn rộng
khắp.

Chia sẻ tri thức
• Hội thảo
• Workshop
• Đào tạo

Kinh nghiệm
• Tổ chức các tour nghiên cứu.
• Thăm quan các doanh
nghiệp.

Gây quỹ
• Cho các dự án và hoạt động
của Diễn đàn.
• Quỹ hỗ trợ.
• Các nhà đầu tư.

Phát triển dự án
• Khởi động dự án
• Hỗ trợ dự án

HÃY GIA NHẬP CÙNG CHÚNG TÔI
Hiệp hội được các hội viên điều
hành và hoạt động dựa trên
quyền lợi của các thành viên.
Các thành viên có quyền biểu
các quyết định và hoạt động
của Hiệp hội.
Chúng tôi có quyền thành viên
mở và tự nguyện đối với tất cả
các cá nhân và tổ chức có thể
đóng góp vào nhiệm vụ và tầm
nhìn chung của Hiệp hội và
chấp nhận tuân thủ các quy
định của thành viên.
Tất cả các thành viên có quyền
hưởng lợi từ các dự án và vốn
của Hiệp hội.gian và tiền bạc.”

Cung cấp kiến thức, kỹ năng và
kinh nghiệm trong toàn bộ
chuỗi cung ứng ngành trồng
trọt (mua bán dừng 1 lần, giảm
chi phí thời gian và tiền bạc.
Triển khai các dự án chung
hướng đến các giải pháp chất
lượng cao và tiết kiệm thời
gian, chi phí.
Làm việc cùng nhau trong
chuỗi cung ứng và yêu cầu
hướng đến giá trị lợi nhuận cao
hơn.

Diễn đàn (platform) là nơi các công ty, viện
nghiên cứu và tổ chức của Việt Nam và Hà
Lan hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt
hoặc các ngành liên quan cùng nhau liên
kết nhằm thúc đẩy nền thương mại trồng
trọt giữa Việt Nam và Hà Lan

HIỆP HỘI HỢP TÁC DOANH
NGHIỆP TRỒNG TRỌT
HÀ LAN – VIỆT NAM

TẦM NHÌN

LIÊN HỆ

Đưa nền nông nghiệp trồng trọt của Việt Nam
lên một tầm cao mới bằng việc thành lập và
ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật từ Hà
Lan tối ưu và hiệu quả thông qua các chuỗi
cung ứng hoa, cây trồng, trái cây và rau quả,
nâng cao nền sản xuất trồng trọt lên mức chất
lượng cao, bền vững và an toàn.

Ms. Mai Hong
ĐIỀU PHỐI VIÊN VIỆT NAM

info@nvhortiplatform.com
+84 903 416 983

Ms. Mirjam Boekestijn
ĐIỀU PHỐI VIÊN HÀ LAN

MỤC ĐÍCH

Diễn đàn (platform) là nơi các công ty, viện
nghiên cứu và tổ chức của Việt Nam và Hà Lan
hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt hoặc các
ngành liên quan cùng nhau liên kết nhằm thúc
đẩy nền thương mại trồng trọt giữa Việt Nam
và Hà Lan

NỀN TẢNG CHO SỰ RA ĐỜI CỦA DIỄN ĐÀN

Mối quan hệ hợp tác thương mại
song phương bền chặt của Việt
Nam và Hà Lan
Tiềm năng cao trong tăng trưởng
và phát triển của ngành trồng trọt
/ hoa ở Việt Nam
Vị thế lớn mạnh của ngành trồng
trọt Hà Lan trên thế giới

• Xây dựng lợi ích thương mại đối với các
thành viên.
• Phát triển và thực hiện các dự án với các
thành viên.
• Sản xuất an toàn và sạch bằng việc ứng dụng
canh tác nông nghiệp thông minh.
• Rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm và giảm
chất thải, hư hao.
• Gia tăng doanh thu và lợi nhuận đối với các
nhà trồng trọt.

info@nvhortiplatform.com
+31 6 25 27 60 71
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