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Ban Tổ chức:

Bảo trợ:

Triển lãm Y tế Pharmedi Việt Nam có thể làm gì cho bạn?

Lựa chọn gian hàng cho doanh nghiệp của bạn:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHU VỰC TRIỂN LÃM

Khu vực triển lãm dành riêng cho doanh nghiệp, 
trưng bày giới thiệu sản phẩm đồng thời cung cấp trải 
nghiệm thực tế cho khách tham quan, nâng cao nhận 
thức về thương hiệu trong ngành chăm sóc sức khỏe 
y tế, Nâng cao sức thuyết phục của thương hiệu với 
đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.

THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC BỀN VỮNG

Triển lãm được tổ chức dưới sự phối hợp chặt chẽ của 
các Bộ và ban ngành liên quan trực tiếp đến phát triển 
cơ sở hạ tầng và các hiệp hội ngành y tế. Pharmedi 
Việt Nam là nơi quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trên 
thế giới và khu vực về lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe.

HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH

Hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong triển lãm có 
sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và doanh 
nghiệp mang đến những kinh nghiệm cùng sự những 
kỹ thuật tiến tiến trong ngành y tế.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP – 
GẶP GỠ CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH TIỀM NĂNG

Pharmedi Việt Nam là cầu nối để các doanh nghiệp 
sản xuất và cung ứng sản phẩm gặp gỡ khách hàng 
tiềm năng; giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhu 
cầu và thị hiếu của khách hàng Việt Nam, định hướng 
chiến lược kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp 
mở rộng phát triển.

CƠ HỘI PR VÀ QUẢNG CÁO

Để tối đa hóa sự đầu tư và sự hiện diện của các đơn 
vị tham gia triển lãm tại Pharmedi Việt Nam, chúng 
tôi mang đến nhiều cơ hội độc quyền để giới thiệu 
và nâng cao ấn tượng của các đơn vị triển lãm với các 
tạp chí chuyên ngành, và thông qua các phương tiện 
truyền thông trong nước và khu vực.

THƯ MỜI ĐIỆN TỬ

Thư mời điện tử là một phần đặc biệt trong chương 
trình của chúng tôi, được thiết kế cho các đơn vị tham 
gia triển lãm chỉ gửi riêng cho danh sách khách hàng 
mục tiêu tiềm năng của doanh nghiệp đến triển lãm.

Đối tác nước ngoài:

www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

ĐẤT TRỐNG (tối thiểu 18m2)
Ban tổ chức chỉ cung cấp đất trống, 
nhà trưng bày chịu trách nhiệm tự 
thiết kế và dàn dựng (không bao 
gồm nguồn điện và thảm trải sàn)

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 
(3mx3mx2,5m) bao gồm: Vách ngăn; 
Biển tên công ty; 01 bàn thông tin; 
02 ghế ngồi; 01 sọt rác; 02 đèn chiếu 
sáng; 01 ổ cắm điện; Thảm trải sàn. m2

17
LẦN THỨ

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX 
TP Hồ Chí Minh: P. G3, toà nhà văn phòng Fosco
Số 6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Tel: +84 2838239052
Hà Nội: P. 310, Tầng 3, số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên
Tel: +84 2435162063
Facebook: Pharmed & Healthcare Vietnam
Email: pharmed@pharmed.vn / adpex@adpex.vn
Website: www.pharmed.vn / www.adpex.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM - VNPCA
Trụ sở: Tầng 5, 12 Ngô Tất Tố, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 24 3846 5223
Email: office@vnpca.org.vn
Website: www.vnpca.org.vn

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
VIMEDIMEX VN
Trụ sở: 138 B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3844 3462
Email: vimehanoi@vnn.vn
Website: www.vimedimex.com

HỘI THIẾT BỊ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Số 38 Hồ Biểu Chánh, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 028 39256423
Email: vphoithietbiyte@gmail.com
Website: https://www.hoithietbiytetphcm.com/



Pharmedi Việt Nam lần đầu được tổ chức vào 
năm 2006 dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Bộ Công 
Thương cùng sự hợp tác của các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. Với lịch sử 16 năm tổ chức 
và 7 năm liên tiếp nằm trong chương trình Xúc 
tiến thương mại quốc gia của Bộ Công thương. 
Đây là triển lãm chuyên ngành Y tế Quốc tế duy 
nhất tại Việt Nam nhận được sự hỗ trợ như thế 
này. Dưới sự đầu tư của đơn vị tổ chức, hiện nay 
Triển lãm đã trở thành sự kiện thường niên có 
quy mô lớn nhất, là nơi giao lưu của các chuyên 
gia, nhà nhập khẩu uy tín trong ngành Y tế tại 
Việt Nam. Năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của dịch 
bệnh nhưng triển lãm vẫn được diễn ra với hình 
thức trực tuyến.

Sau đại dịch Covid, nhận thức về việc bảo vệ và 
nâng cao sức khỏe ngày càng được mỗi cá nhân 
và toàn xã hội quan tâm hơn. Điều này là một 
sự thay đổi đem lại lợi thế tích cực cho các hệ 
thống chăm sóc sức khỏe.

Thị trường Việt Nam đang phát triển nhanh 
chóng. Dân số trẻ trung và sôi động đã thúc đẩy 
và đạt được thành công, trở thành một quốc gia 
có thu nhập trung bình. Bên cạnh sự phát triển 
kinh tế, hệ thống y tế của Việt Nam đã chuyển 
mình để loại bỏ các rào cản, đạt được bảo hiểm 
và tiếp cận y tế toàn cầu.

Với sứ mệnh đẩy mạnh giao lưu, trao đổi các sản 
phẩm ứng dụng mới trong lĩnh vực Y - Dược giữa 
Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, Triển lãm 
Y tế Quốc tế - Pharmed & Healthcare Vietnam sẽ 
tiếp tục được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh - Trung 
tâm kinh tế năng động và phát triển nhất tại 
Việt Nam.

Triển lãm là nơi hội tụ nhiều công nghệ, kỹ 
thuật tiên tiến trên thế giới, nơi trưng bày sản 
phẩm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt 
động trong lĩnh vực liên quan đến y tế, dược 
phẩm, chăm sóc sức khỏe... Với các khu gian 
hàng thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và sự 
góp mặt của các tập đoàn, doanh nghiệp nước 
ngoài đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ: Đức, 
Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn 
Độ, Canada, Séc, Đan Mạch, Australia, Đài Loan, 
Singapore, Malaysia, Thái Lan,…

Các cuộc hội nghị, hội thảo sẽ được các chuyên 
gia hàng đầu Việt nam chia sẻ, tư vấn ngay trong 
khuôn khổ sự kiện, cung cấp những thông tin 
hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế. Cơ hội trao đổi trực tiếp với các 
đoàn khách mua hàng, nhập khẩu quốc tế ngay 
trong khuôn khổ của Triển lãm.

Ngành hàng trưng bày tại triển lãm:

Giới thiệu về PHARMEDI VIỆT NAM

Sự kiện toàn diện nhất 
Ngành Y tế Việt Nam

Nơi gặp gỡ giao lưu
của các nhà chuyên môn
và cộng đồng Doanh nghiệp

DƯỢC PHẨM, 
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

• Nguyên liệu, hoá dược, dược phẩm. 
• Đông – Nam dược
• Thực phẩm chức năng 
• Máy móc, thiết bị đóng gói, sản 
xuất dược phẩm

CÔNG NGHỆ VẬT LÝ TRỊ LIỆU/ 
CHỈNH HÌNH

• Thiết bị, dụng cụ hồi phục chức năng 
• Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ trị liệu vận động 
• Vật lý trị liệu & dụng cụ chỉnh hình

THIẾT BỊ & SẢN PHẨM
LÀM ĐẸP 

• Vật liệu & Sản phẩm Mỹ phẩm & 
Chăm sóc sắc đẹp
• Thiết bị massage, spa. Làm đẹp & 
chăm sóc sức khỏe
• Thiết bị & Dụng cụ phẫu thuật 
thẩm mỹ

TRANG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH/ THIẾT BỊ 
VÀ DỤNG CỤ Y TẾ

• Thiết bị & Dụng cụ nội soi, phẫu thuật. 
• Hệ thống giám sát, theo dõi bệnh nhân 
• Trang thiết bị hồi sức cấp cứu
• Thiết bị bệnh viện & đồ dùng đi kèm

HỆ THỐNG & GIẢI PHÁP 
CNTT

• Cơ sở hạ tầng CNTT / phần cứng 
máy tính trong hệ thống y tế. 
• mHealth, CNTT di động, công nghệ 
không dây (Bluetooth, WI-FI) ứng 
dụng trong y tế. 
• eHealth, y tế từ xa / viễn thông / 
đo xa. 
• Hệ thống / phần mềm quản lý 
thông tin bệnh nhân

DỊCH VỤ Y TẾ

• Dịch vụ du lịch y tế
• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân 
chất lượng cao
• Giảng dạy & đào tạo y tá
• Mô hình, giáo cụ, phần mềm dùng 
trong trường học y – dược
• Truyền thông, bảo hiển, ấn phẩm 
y học.

TRANG THIẾT BỊ
PHÒNG NGHIỆM 

• Trang thiết bị/ hệ thống phân tích. 
• Thiết bị phòng thí nghiệm. 
• Tủ lạnh & Hệ thống cấp đông trong 
phòng thí nghiệm
• Thiết bị và sản phẩm xử lý nước, 
chất thải y tế, thiết bị phòng sạch. 
• Thủy tinh, nhựa, kim loại phòng thí 
nghiệm

THIẾT BỊ NHA KHOA

• Ghế nha khoa & Thiết bị phòng khám
• Phẫu thuật nha khoa 
• Trang thiết bị cấy ghép nha khoa
• Thiết bị khám & xét nghiệm chẩn 
đoán hình ảnh
• Thiết bị vô trùng dụng cụ

Số liệu triển lãm 2019: Số liệu 2021 ( TL Trực tuyến ):

Khách tham quan/mua hàng gặp gỡ 
được với khách tham dự gian hàng/ 
nhà cung cấp mục tiêu

Khách tham quan/mua hàng gặp gỡ 
được với khách tham dự gian hàng/ 
nhà cung cấp mục tiêu

Gian hàng Gian hàng

82.6% 75%

630 42

Đơn vị tham gia Lượt khách tham dự

Cuộc gặp được thiết lập Cuộc gặp được thiết lập

454 3.500+

1.489 2.586


