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Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế WTC EXPO
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GỬI CÁC ĐƠN VỊ VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ DƯỢC PHẨM, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ KHU VỰC MEKONG TẠI TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ WTC EXPO, BÌNH DƯƠNG 

BAN TỔ CHỨC

Với mong muốn xây dựng một sự kiện tiêu biểu, uy tín hàng đầu về Y tế tại khu vực các tỉnh Đông 

Nam Bộ, Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) phối hợp với Công 

ty TNHH Một Thành Viên WTC Bình Dương (WTC Bình Dương) lần đầu tiên tổ chức Triển lãm quốc 

tế về Dược phẩm, Trang Thiết bị Y tế và Chăm sóc sức khỏe khu vực Mekong (Mekong Medi-pharm 

Healthcare 2023). 

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 08 - 11/06/2023 tại Trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO - Lô A19, 

đường Hùng Vương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.Triển lãm 

nhằm giới thiệu những thành tựu y học, tiến bộ công nghệ nổi nhất và mới nhất của ngành y dược Việt

Nam và thế giới, tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác y tế. 

Triển lãm là 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 khoẻ người dân. 

    

       Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Triển

lãm quốc tế về Dược phẩm, Trang thiết bị y tế và Chăm sóc sức khoẻ khu vực Mekong - Mekong 

Medi-pharm Healthcare 2023. 

    
Chúc các đơn vị tham gia triển lãm đạt được kết quả tích cực.

Chúc triển lãm diễn ra thành công tốt đẹp!

         MEKONG MEDI-PHARM HEALTHCARE 2023  
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LỢI THẾ CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
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Toạ lạc tại trung tâm vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam - là điểm
sáng trong việc lựa chọn đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư từ 64 quốc 
gia và vùng lãnh thổ.  

Cửa ngõ giao thương với các trục giao thông huyết mạch quốc gia 
như Quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 3, Vành đai 4
,đường sắt Bắc - Nam -> dễ dàng kết nối với sân bay, cảng biển và
trung tâm TP HCM. 

Vị trí địa lý của Bình Dương nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ của
Việt Nam. Tỉnh diện tích tự nhiên chiếm 0,83% diện tích cả nước với 
2.965,2 km. Bình Dương cách trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh
khoảng 30km.

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ TẠI VIỆT NAM 
NÓI CHUNG VÀ BÌNH DƯƠNG NÓI RIÊNG.  

Ngành y tế, y dược và chăm sóc sức khoẻ là ngành y tế mũi nhọn 
ưu tiên phát triển tại Bình Dương.

Xây dựng đề án “Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến 
năm 2030”: 
 

Việt Nam được Tổ chức UQVIA Institute đã xếp Việt Nam vào nhóm 
Pharmerging Market - nhóm có mức tăng trưởng ngành dược phẩm 
cao nhất thế giới. Đây là một địa điểm đầu tư hấp dẫn, một cơ hội 
lớn cho các doanh nghiệp trong ngành y dược. 

 Hệ thống mạng lưới y tế được phát triển rộng khắp từ xã, phường, thị 
 trấn đến tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 28 bệnh viện, 19 phòng khám đa 
 khoa khu vực, 92 trạm y tế, và các cơ sở y tế thực hiện theo hình 
 thức xã hội hóa. 

Doanh thu từ dược phẩm dự kiến đạt 7,51 tỷ USD vào năm 2025 với 
tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR trong giai đoạn 2020-2025 
là 8%.

Đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút FDI với tổng nguồn vốn US$39.4 
Billion.  

2

Phát triển tối thiểu 5.000 giường bệnh; 
Thành lập mới 04 bệnh viện chuyên khoa; 
Nghiên cứu phát triển trung tâm tim mạch, 
Nghiên cứu trung tâm ung bướu thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh; 
Xây mới bệnh viện tuyến cuối quy mô 2.000 giường; 
Đào tạo 2.500 nhân viên y tế có trình độ từ đại học trở lên…



01

02

03

01

06

05

04

03

02

07

08

09

–

Doanh nghiệp có cơ hội để luân chuyển phát triển mở rộng thị trường. Ban 
tổ chức có lộ trình tổ chức rõ ràng, giúp đối tác có thêm cơ hội mở rộng thị
trường mới ở các tỉnh có ngành công nghiệp mạnh trải khắp Bắc - Trung - Nam  

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA TRIỂN LÃM

 Là cầu nối giao thương quan trọng giúp các doanh nghiệp tiếp cận các đối 
 tác tiềm năng, quảng bá giới thiệu các trang thiết bị với công nghệ hiện đại;
 là nơi tìm hiểu thêm về xu hướng của thị trường.Đặc biệt, triển lãm là một HUB
 trong ngành Y tế thu hút lượng lớn Người mua từ các tỉnh Đông Nam Bộ, khu
 vực miền trung – Tây Nguyên và các quốc gia khu vực Mekong.

Địa điểm tổ chức mới – Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế WTC EXPO địa 
điểm lý tưởng cho các hội chợ và triển lãm quốc tế với tổng diện tích 
22.000m2, WTC Expo phục vụ nhu cầu triển lãm và hội chợ quy mô 
lớn, hội nghị và sự kiện quốc tế, với sức chứa lên đến 10.000 người 
toạ lạc ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương.Với cơ sở vật chất 
đầy đủ tiện ích có thể dễ dàng tiếp cận bởi các dịch vụ giao thông 
công cộng và một trạm tàu điện ngầm.

Sự kết hợp giàu có, hài hòa của 3 đối tác Vietfair – WTC Bình Dương
 – Coex (Hàn quốc). Triển lãm quốc tế chuyên ngành hàng đầu Việt Nam,
đẳng cấp quốc tế. Triển lãm chuyên ngành y tế, y dược, chăm sóc sức 
khỏe quốc tế, với sự hiện diện của các doanh nghiệp đứng đầu thị trường 
đến từ nhiều quốc gia trên thế giới ( Vietnam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Ý, Đức..)

Quy mô gian hàng lớn với hơn 300 gian hàng từ trong nước và quốc tế.Triển lãm
được tổ chức uy tín, chất lượng, quy mô mở rộng và phát triển qua từng năm.
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Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc 
chữa bệnh cho người để đề phòng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm

Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; 
phòng, chữa bệnh cho động vật, thủy sản.

Đầu tư cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá sinh khả dụng của thuốc, cơ sở
đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm
thuốc lâm sàng.

Đầu tư nghiên cứu chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc Đông y, thuốc 
cổ truyền và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc Đông y, thuốc cổ 
truyền.

Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu 
da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ
em lang thang không nơi nương tựa.

Đầu tư kinh doanh trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động – xã hội.
 
Đầu tư kinh doanh cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng,
chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông 
y; thuốc sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc các độc quyền có liên quan; ứng 
dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh
cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất bao bì trực tiếp tiếp xúc với
thuốc.

Đầu tư cơ sở sản xuất Methadone.

CÁC NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TẠI BÌNH DƯƠNG



 
 MEKONG MEDI-PHARM HEALTHCARE 2023 

DANH MỤC TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM 

Dược phẩm, thực phẩm chức năng: 
Nguyên liệu                           Hóa dược  
Đông-Nam-Trung dược           Máy móc 
Bao bì 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; 

Vật lý trị liệu; 
Phẫu thuật chỉnh hình; 
Trang bị và đồ dùng 
y tế trong gia đình, 
Bộ đồ bảo hộ y tế; 
Vật tư tiêu hao,…

Bệnh viện, phòng khám:
Trang thiết bị, nội thất bệnh viện - phòng khám; 
Dự án, phần mềm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh...

Thiết bị và sản phẩm làm đẹp:

Thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật,
Công nghệ chăm sóc sức khỏe

Thiết bị thẩm mỹ
Nguyên liệu và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp 
Sản phẩm và dụng cụ massage, spa,…

Thiết bị hỗ trợ cử động
Hỗ trợ cuộc sống
Hỗ trợ giao tiếp,…

Nha khoa, nhãn khoa: 

Du lịch y tế:

Công nghệ vắc xin:

Thiết bị và sản phẩm khác:

Hóa chất, thiết bị phân tích, thí nghiệm:

Thuốc; Thiết bị và dụng cụ nha khoa; 
Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa,...

Dịch vụ du lịch y tế 
Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

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,…

Công nghệ chẩn đoán sớm
Vắc xin ngăn ngừa, phòng bệnh
Thuốc dự phòng

Mô hình, giáo cụ dùng trong trường học y, dược. 
Kỹ thuật truyền thông, bảo hiểm, ấn phẩm y học

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ DƯỢC PHẨM, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, 
VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ KHU VỰC MEKONG

 M
EK

ON
G M

EDI-PHARM HEALTHCARE



THỜI GIAN

08 - 11 
tháng 06 

2023

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN 
HOẠT ĐỘNG QUY MÔ 

WTC EXPO, Lô A19,
đường Hùng Vương, 

phường Hoà Phú, 
TP Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam. 

08 / 06

09 - 10 / 06

11 / 06

Khai mạc 
Mở cửa tự do         

09:00
10:00-18:00

Mở cửa tự do         09:00-18:00

Mở cửa tự do         09:00-15:00

 12.000     khách tham quan 

 >80% 

2  5.500m 

150           đơn vị triển lãm

250           gian hàng

    khách tham quan 
    thương mại. 

    diện tích

THÔNG TIN CHUNG 

THÔNG TIN GIAN HÀNG

TÊN DOANH NGHIỆP TÊN DOANH NGHIỆP

Đất trống

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN GỒM: 
Mặt bằng dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn
Thi công và tháo dỡ gian hàng 
Vách ngăn phía sau và bên hông 
Bảng Fascia của công ty (tên / số gian hàng)
Thảm trải sàn
02 đèn huỳnh quang
01 ổ cắm điện một pha 220V/5A, 
01 bàn thông tin và 02 ghế
01 thùng rác  

Quảng cáo trên cuốn Kỷ yếu Triển lãm
Hội thảo, giới thiệu sản phẩm 
Logistics, visa, thông dịch viên, các dịch vụ khác
Thiết kế và trang trí gian hàng

DỊCH VỤ TUỲ CHỌN: 
Cấp thẻ ra vào, Giấy mời tham dự triển lãm 
Thông tin công ty được cập nhật trong cuốn Kỷ yếu
Triển lãm 
Dịch vụ an ninh và vệ sinh trong thời gian triển lãm
Dàn dựng và tháo dỡ gian hàng

DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN: 

Mặt bằng đất trống
Được in tên trong cuốn Kỷ yếu triển lãm 
Thư mời khách tham dự
Thẻ Exhibitor
Thông tin của Đơn vị trưng bày được đăng
tải online

GIAN ĐẤT TRỐNG GỒM:



MEKONG MEDI-PHARM  HEALTHCARE 2023
Triển Lãm Quốc Tế Về Dược Phẩm, Trang Thiết Bị Y Tế Và Chăm Sóc Sức Khoẻ Khu Vực Mekong

08 - 11 / 06 / 2023 Lô A19, đường Hùng Vương, phường Hoà Phú
TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG TRIỂN LÃM 

Tên công ty:.................................................................................................................. ...........................................
.......................................................................................................................................................................................
Người đại diện:.....................................................................Chức vụ :.......................................................................
Địa chỉ :.........................................................................................................................................................................
Tel:......................................................................................E-mail:....................................................................
Vật phẩm trưng bày:..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

A. Đăng ký gian hàng: 

  Gian hàng tiêu chuẩn 9m (một mặt) :

  Gian đất trống trong nhà (tối thiểu 18m):   

B. Quảng cáo trong ấn phẩm Catalog triển lãm (kích thước 14,5 x 20,5 cm):

Tổng tiền: ….…………………………………………………….…….… VNĐ

..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

          ....………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

.............., ngày ..... tháng ....... năm 20...
  Người đại diện
                     (ký tên, đóng mộc)

14.000.000 VNĐ /gian x .................. gian         = .................................VNĐ

 
 

 

Đơn vị tham gia triển lãm thanh toán cho Ban tổ chức bằng hình thức chuyển khoản như sau: 

C. Yêu cầu khác:

D. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán: 

Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị thuê mặt bằng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nộp phiếu đăng ký tham gia triển lãm
Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị thuê mặt bằng còn lại trước ngày ....../....../2023 ( không quá 30 ngày trước ngày nhận
gian hàng) 

E. Phí hủy bỏ:
Đơn vị tham gia triển lãm muốn huỷ bỏ gian hàng đã đăng ký vui lòng gửi thông báo bằng văn bản, nêu lý do huỷ đăng
ký cho phía Ban tổ chức trước ngày 08/04/2023 (tối thiểu 60 ngày trước khi lễ khai mạc triển lãm diễn ra) để nhận lại
50% phí đăng ký gian hàng trước đó. Bất kì trường hợp thông báo sau ngày 08/04/2023, Ban tổ chức không có 
trách nhiệm hoàn trả lại bất kì khoản phí nào mà đơn vị tham gia triển lãm đã thanh toán trước đó. 

  Gian hàng tiêu chuẩn 9m (hai mặt)  : 15.000.000 VNĐ /gian x .................. gian         = .................................VNĐ
2

2

2

1.400.000 VNĐ / m x .......................m             = .................................VNĐ2 2

  Trang bìa 2,3,4 (màu)

  Trang bên trong (trắng đen):

14.800.000 VNĐ /trang x .................. trang      = .................................VNĐ

  Trang bên trong (màu)  : 8.800.000 VNĐ /trang x .................. trang      = .................................VNĐ

6.800.000 VNĐ /trang x ...................trang       = .................................VNĐ

Giá đăng quảng cáo trên KHÔNG bao gồm chi phí thiết kếLưu ý: 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

II. GIÁ THUÊ (Đã bao gồm VAT)

 M
EK

ON
G M

EDI-PHARM HEALTHCARE



LỐI NHẬP HÀNG

LỐI VÀO

KHU TRƯNG BÀY 
SẢN PHẨM MẪU 12X3M

NHÀ TÀI TRỢ 12X3M

PHÒNG CHỜ
VIP

66
67

65
64

199

200

201

202

198

197

196

174

175

176

185

184

183

195

194

LỐI VÀO

141

142

143

147

148

149

138

139

140

144

145

146

153

154

155

158

157

156

150

151

152

161

160

159

165

166

167

170

169

168

162

163

164

173

172

171

127
136

126
137

130
133

129
134

128
135

131
132

BỆNH VIỆN 18X3M

11
10

9
8

7
6

5
4

3
2

1

12
19

13
18

14
17

15
16

20
27

21
26

22
25

23
24

28
35

29
34

30
33

31
32

36
43

37
42

38
41

39
40

44454647

68 63

71
72

60
59

73 58

75 56

49 48505153 5255 54

121
120

119
123

122
125

124
118

117
116

69 62

86
87

85
84

88 83

91
92

80
79

93 78

95 76

89 82

106
107

105
104

108

103

111
112

100
99

70 61

90 81110

101

113 98

114

97 94 77 74 57

115 96

109

102

QUẦY ĐĂNG KÍ
LỐI RA

193
192

191
190

189
188

187
186

177

178

179

182

181

180

MEKONG MEDI-PHARM HEALTHCARE 2023 - SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM

B2B LOUNGE

SÂN KHẤU
12x3m


