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98% khách truy cập đã có những mong đợi của họ được đáp ứng bởi hàng loạt
các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại triển lãm 
80% khách truy cập đã được xem xét mua hàng 
93% khách cảm thấy rằng chuyến thăm của họ đến triển lãm rất quan trọng
trong kinh doanh 
82,5%  khách truy cập đã xác định được Pharmed & Healthcare Việt Nam là một
sự kiện y tế quan trọng tại khu vực 
Tăng 22% so với năm 2016

Triển lãm Y tế Quốc tế - Pharmed & 
Healthcare Việt Nam được đánh giá là 
triển lãm chuyên ngành đạt được hiệu quả 
cao trong giao dịch, hợp tác phát triển sản 
xuất, kinh doanh và thu hút nhiều sự quan tâm 
của các đơn vị chuyên ngành, giới chuyên môn 
trong và ngoài nước, trở thành hoạt động quan 
trọng không chỉ của ngành y tế Việt Nam mà của cả 
khu vực châu Á Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu Một 
Châu Á Thái Bình Dương khỏe mạnh năm 2020.

Pharmed & Healthcare Vietnam 2017 là điểm đến hấp dẫn, 
quy tụ đông đảo thành phần tham gia có trình độ chuyên môn 
và kiến thức chuyên ngành cao như: Khách chuyên ngành từ các 
bệnh viện trong và ngoài nước, nhà cung cấp dịch vụ Y tế & chăm 
sóc sức khỏe, các nhà sản xuất - bán buôn - bán lẻ, các tổ chức - cá 
nhân nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin - 
tư vấn, tổ chức giáo dục, bác sĩ - dược sỹ và các đối tượng chuyên ngành 
Y dược, nhà khoa học và khách tham quan phổ thông. Triển lãm là cơ hội 
để các doanh nghiệp Việt Nam, Quốc tế gặp gỡ đối tác kinh doanh tiềm 
năng, đạt được hiệu quả cao trong giao dịch nhằm phát triển sản xuất, kinh 
doanh, nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, chuỗi 
các hoạt động hội thảo chuyên ngành do 

các Vụ, Cục Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học Y 
Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện quận 

2, Apzon - DMSPro – SAP tổ chức đề 
cập đến các vấn đề tầm soát và 

ngăn chặn phát triển triển bệnh lý 
cho cộng đồng và cuộc cách 

mạng số hoá trong quản trị 
doanh nghiệp toàn diện 

áp dụng công nghệ 4.0

Thông tin chung

Hoạt động bên lề

Sản phẩm

* Dược phẩm, Thực phẩm chức năng............ 23%
     * Thiết bị sản xuất và đóng gói Dược.................. 12%
         * Thiết bị chẩn đoán, điều trị................................. 10%
              * Nội thất, trang thiết bị bệnh viện........................ 7%
                  * Thiết bị chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu......... 19%
                      * Dụng cụ y tế, Vật tư tiêu hao............................. 10%
                          * Hóa chất, thiết bị xét nghiệm............................. 14%
                              * Thiết bị thẩm mỹ, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp 11%
                                  * Thiết bị xử lý môi trường y tế.................................... 5%
                                        * Thiết bị nha khoa...................................................... 6%

Với sự hiện diện 
mạnh mẽ của 
những người mua 
hàng và những người 
có ảnh hưởng, 85% khách 
tham quan tại Pharmed & 
Healthcare Vietnam đã đóng 
một vai trò quan trọng trong 
quá trình giao dịch.
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Số liệu tham khảo triển lãm 2017

15.641 lượt khách tham dự



( Nguồn: BMI, Frost & Sullivan, World Bank )

Việt nam
cửa ngõ vào ngành y tế và chăm sóc sức khoẻ của châu Á

Chính phủ Việt Nam khuyến khích đẩy mạnh nhập khẩu thiết bị y tế 
từ thị trường nước ngoài, bởi ngành sản xuất trong nước chưa thể 
đáp ứng được nhu cầu của hệ thống y tế nước ta hiện nay.

Việt Nam ghi nhận giá trị nhập khẩu lên tới 449.584 triệu USD vào 
năm 2016 đối với thiết bị y tế và thiết bị phẫu thuật, xếp thứ 38 trên 
thế giới (Bản đồ Thương mại, 2017). Ngành thiết bị y tế ở Việt Nam 
chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức. Về phân ngành hàng tiêu dùng, hình 
ảnh chẩn đoán, và phân khúc bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân chiếm 
tỷ trọng lớn và chiếm hơn 50% giá trị thị trường (EVBN, 2016)

Dân số tăng trưởng nhanh

Lớn thứ 4 ASEAN
Lớn thứ 14 trên toàn thế giới

TỶ LỆ ĐÔ THỊ

Tăng trưởng 1.05%

Năm 2015

91tỷ

33.6%

Năm 2020

97tỷ

36.9%
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Vật tư tiêu hao

Chẩn đoán hình ảnh

Sản phẩm nha khoa

Thiết bị vật lý trị liệu,

chấn thương,

chỉnh hình

Thiết bị sơ cứu

Khác

Năm 2014

Năm 2015 Năm 2020

Năm 2019

3,8
tỷ USD

7,3
tỷ USD

Dược phẩm & nguyên liệu hóa dược

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN

PHỐI CẢNH GIAN HÀNG

3m x 3m

Mặt bằng gian hàng

Khung nhôm

Khung nhôm

Khung nhôm

Bảng tên đơn vị

Bảng tên đơn vị

Bàn thông tin
1000x500x750

Bàn thông tin
1000x500x750

Mặt đứng gian hàng

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN: 9m2 (3m x 3m)
bao gồm:
Vách ngăn cao 2,5m; Biển tên gian hàng; Thảm 
trải sàn; 1 bàn thông tin; 2 ghế; 2 đèn chiếu sáng; 
1 sọt rác; 1 ổ cắm điện 5 Ampe

ĐẤT TRỐNG (tối thiểu 18m2)
BTC chỉ cung cấp mặt bằng trống. Khách tham 
dự triễn lãm tự thiết kế, dàn dựng gian hàng 
(bản thiết kế được yêu cầu gửi cho BCT duyệt 
trước khi thi công); Các đơn vị tham dự chi trả 
các chi phí: phí quản lí, đặt cọc thi công cho 
nhà triển lãm, nguồn điện, thuê trang thiết bị và 
dịch vụ.

thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX - ADPEX JSC
Trụ sở chính: P. G3, Tòa nhà FOSCO
Số 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3823 9052 * Fax: +84 28 3823 9053
VPĐD: P. 405, Tầng 4, Số 20 Lý Thường Kiệt, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 24 3516 2063 * Fax: +84 24 3516 2065
Email: pharmed@pharmed.vn / adpex@adpex.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TW
Trụ sở: 366 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 24 3832 8994 * Fax: +84 24 3832 9241
Email: webt5g@yahoo.com
Website: www.t5g.org.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
Trụ sở: Tầng 5, 12 Ngô Tất Tố, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 24 3846 5223
Fax: +84 24 3846 5224
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
Tel: +84 24 3844 3462
Fax: +84 24 3845 9247
Email: vimehanoi@vnn.vn
Website: www.vimedimex.com

THÔNG TIN: gian hàng


