
Thời gian: 10 - 13/05/2023
Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội

Bộ Công Thương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Thông tin và Truyền thông
UBND Thành phố Hà Nội
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng
Vụ Pháp chế
Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
Vụ hợp tác Quốc tế 
Cục Quản lý Dược
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh
Cục An toàn thực phẩm
Trung tâm truyền thông GD sức khỏe TW
Sở Y tế TP. Hà Nội
Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam
Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài
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Ủng hộ và Bảo trợ:

Thông tin chung
Thời gian:  10 - 13/ 05/ 2023
Địa điểm:  Cung Văn hóa Hữu Nghị
   91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Mở cửa:
10/05/2023:  Lễ Khai Mạc:   09:00 - 10:00                                      
   Khách tham quan: 10:00 - 17:30
11 - 12/05/2023: Khách tham quan: 09:00 - 17:30
       13/05/2022: Khách tham quan: 09:00 - 12:00

Quy mô triển lãm:
  - 12.000 m2  |  450 Gian hàng  |  350 Đơn vị
Số lượng khách tham quan (dự kiến):
  - 12.000 khách trong nước.
  - Hơn 87% khách chuyên ngành.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành:
Nha khoa lần thứ 12  Vietnam Dental 2023
Bệnh viện Việt Nam lần thứ 16 Vietnam Hospital 2023
Du lịch Y tế lần thứ 10  Medical Tourism 2023
Y tế dự phòng   VAPM 2023
Thiết bị hỗ trợ & Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe - REHAtex Vietnam 2023
Hội nghị về Đổi mới Công nghệ chăm sóc sức khỏe - The Cares Vietnam

Thủ tục đăng ký

*

  

Đất trống: Tối thiểu 18m2

Dịch vụ tiểu chuẩn:

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2:
Vách ngăn, Bảng tên đơn vị trưng bày, 01 bàn thông tin,
02 ghế gập, 02 đèn neon 40W, 01 ổ cắm điện 5A - 220V,
01 sọt rác, thảm trải sàn.

Tôn vinh các Đơn vị tài trợ 2016 - 2022

Tài trợ Triển làm và các hoạt động:

Yêu cầu đơn vị trưng bày gửi bản thiết kế & kế 
hoạch dàn dựng cho Ban tổ chức trước ngày 
10/03/2023

Tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm...
Thương hiệu, sản phẩm được quảng bá rộng rãi
Cung cấp thẻ đẻo, thư mời khai mạc, tham quan
Giới thiệu doanh nghiệp tại catalogue chính thức
Dich vụ vệ sinh, an ninh, bảo vệ chung
Dàn dựng, thảo dỡ gian hàng tiêu chuẩn

 

*

Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Thường trực Ban tổ chức

www.vietnammedipharm.com
VIMEDIMEX VN

Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam - VIMEDIMEX VN
Add: 138 Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel:  (8424) 3844 3462 * Fax: (8424) 3845 9247
E-mail:   planvimehanoi@gmail.com
Website: www.vimedimex.com.vn

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
VPGD: Tầng 3, Số 7 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel:  (8424) 3936 5566       * Fax: (8424) 3936 5568
E-mail:   xttm@vietfair.vn
Website: www.vietfair.vn - www.vietnammedipharm.com

Đất trống 
18m2

Gửi bản đăng ký tham dự, ký hợp đồng, chậm nhất 7 ngày kể từ ngày 
ký hợp đồng chuyển 50% tiền thanh toán đợt 1 trên giá trị hợp đồng 
bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới Ban tổ chức, việc thanh toán 
chính thức có hiệu lực. Số tiền còn lại được thanh toán trước ngày khai 
mạc triển lãm 45 ngày. 

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
Tòa nhà Báo Biên phòng, 40A Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tài khoản VNĐ: 0021001057032   
NH TMCP Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội, 11B Cát Linh, Hà Nội 

Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam - VIMEDIMEX VN
Số 138 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
Tài khoản VNĐ: 001.100.0013193
SGD NH TMCP Ngoại Thương VN, 31-33 Ngô Quyền, Hà Nội 

Ban tổ chức cung cấp nhiều gói tài trợ dành cho các  đơn 
vị nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch 
vụ nhằm nổi bật hơn tại Triển lãm 

Vietnam Medi-Pharm 2023Vietnam Medi-Pharm 2023
Chào mừng 30 năm

Ủng hộ:

Thường trực BTC: 

VIMEDIMEX VNVIMEDIMEX VN

Đối tác quốc tế:

Ủng hộ thông tin:



Kết quả VIETNAM MEDI-PHARM 2022

Khách tham quan: 6.386 lượt

Tổng diện tích trưng bày

Quốc gia và vùng lãnh thổ

Gian hàng

Trong nước

Quốc tế

Đơn vị tham dự

Trong nước

Quốc tế

Khách hàng hài lòng

Tham gia Vietnam Medi-Pharm 2023                                                                                     
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Khách chuyên ngành: 3.165

   Khách Quốc tế: 456 

Khách thương mại: 2.356

Nội dung trưng bày, giới thiệu tại triển lãm
Công nghệ / Vắc xin: 
Công nghệ chẩn đoán sớm... Vắc xin ngăn ngừa bệnh, phòng 
bệnh… thuốc dự phòng...
Thiết bị hỗ trợ kỹ thuật, Công nghệ Chăm sóc sức khỏe:
Thiết bị hỗ trợ cử động / hỗ trợ cuộc sống / hỗ trợ giao tiếp... 
Hóa chất, thiết bị phân tích, thí nghiệm: 
Thiết bị phân tích và xử lý hình ảnh / thiết bị dùng trong phòng thí 
nghiệm / Các ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật và thiết bị y 
học; thiết bị và sản phẩm xử lý nước, chất thải y tế...
Thiết bị và sản phẩm làm đẹp:
Thiết bị thẩm mỹ/  nguyên liệu và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
/ sản phẩm và dụng cụ massage, spa...
Thiết bị và sản phẩm khác:
Mô hình, giáo cụ dùng trong trường học y, dược / Kỹ thuật truyền 
thông, bảo hiểm, ấn phẩm y học

Dược phẩm / Thực phẩm chức năng:
Nguyên liệu, hóa dược, dược phẩm, đông dược, nam dược, trung 
dược; máy móc, thiết bị đóng gói, sản xuất dược phẩm.
Thiết bị y tế:
Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật / thiết bị ngoại khoa / thiết bị chẩn đoán 
/ thiết bị cứu trợ / thiết bị vật lý trị liệu / phẫu thuật chỉnh hình / trang 
bị và đồ dùng y tế trong gia đình / sản phẩm bảo hộ y tế / vật tư tiêu 
hao y tế...
Bệnh viện / Phòng khám:
Trang thiết bị, nội thất bệnh viện, phòng khám / dự án, phần mềm y 
tế, dịch vụ khám chữa bệnh...
Nha khoa / Nhãn khoa: 
Thuốc, thiết bị và dụng cụ nha khoa / thiết bị và dụng cụ nhãn khoa
Du lịch y tế:
Dịch vụ du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

Khách đoàn 50/865 khách

Hoạt động 

Báo cáo số liệu 2022

BỘ Y TẾ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

THƯ CHÀO MỪNG
GỬI CÁC ĐƠN VỊ VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ THAM GIA

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC VIỆT NAM LẦN THỨ 30 NĂM 2023
VIETNAM MEDI-PHARM 2023

           Bộ Y tế Việt Nam hoan nghênh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (VIMEDIMEX VN) phối hợp với Công ty cổ 
phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức thành công 29 kỳ Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt 
Nam trong những năm qua. Triển lãm đã tích cực quảng bá hình ảnh một nền y tế tiên tiến hiện đại vì sức khỏe cộng đồng và tăng 
cường hội nhập quốc tế.

           Phát huy những thành công đã đạt được, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 30 (VIETNAM – 
MEDIPHARM 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 10 – 13/5/2023 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, số 91 Trần Hưng Đạo,quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội. Triển lãm tiếp tục giới thiệu những tiến bộ, thành tựu nổi bật và mới nhất của ngành y dược Việt Nam và thế giới, 
tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế . Tôi mong muốn Triển lãm sẽ trở thành cầu nối 
tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường góp phần thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
Tôi hy vọng Ban tổ chức Triển lãm sẽ tạo được dấu ấn đặc biệt với kỳ Triển lãm VIETNAM – MEDIPHARM 2023 lần thứ 30.

           Thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Triển lãm.

           Chúc các đơn vị tham gia Triển lãm thu được kết quả tốt đẹp. Chúc Triển lãm thành công !

Vietnam Medi-Pharm 2023 

  
Hội thảo chuyên ngành, tư vấn / hỏi đáp thông tin, thị trường, dược phẩm, trang thiết bị y tế, 
nha khoa, ghép xương trong khuôn khổ triển lãm...
Chuỗi hoạt động tư vấn sức khỏe / hoạt động hưởng ứng ngày phòng chống tăng huyết
áp thế giới, hoạt động tuyên truyền tư vấn, phòng chống dịch bệnh...
Đoàn doanh nghiệp quốc tế giao lưu với doanh nghiệp Việt Nam...
Chương trình Tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng hàng ngày

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên Hương


