TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC VIỆT NAM LẦN THỨ 24

VIETNAM MEDI-PHARM 2017

THÔNG TIN CHUNG
Thời gian:

10 - 13/05/2017

Địa điểm:

Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Thời gian chuyển hàng vào, trang trí, trưng bày:

Ngày 7 - 8/05
Ngày 9/05

08:00 - 18:00
08:00 - 22:00

Cho các đơn vị tham dự Triển lãm:

Ngày 10
Ngày 11 - 13/05

07:00 - 18:00
08:30 - 18:00

Cho khách tham quan:

Ngày 10 - 12/05
Ngày 13/05

09:00 - 17:30
09:00 - 12:00

Giờ mở cửa:

Thời gian tháo dỡ từ 18h00 ngày 13/5đến 12h00 ngày 14/5/2017
Các triển lãm chuyên đề:
Triển lãm Bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 10 - VIETNAM HOSPITAL 2017
Triển lãm Quốc tế về Thiết bị hỗ trợ và Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe - REHATEX VIETNAM 2017
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Nha khoa Việt Nam lần thứ 6 - VIETNAM DENTAL 2017
Triển lãm Du lịch Y tế Quốc tế lần thứ 4 tại Việt Nam - VIETNAM MEDICAL TOURISM 2017
Chủ trì:

BỘ Y TẾ

Tổ chức:

Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam - VIMEDIMEX VN
Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương - BỘ Y TẾ

Đối tác Quốc tế:
IEX-GROUP, CMEC, SINOSEOUL, FORMOSA,
PHARMA WORD, REHAS BUSINESS MEDIA CORP, ...
Đồng hành - Tài trợ các hoạt động:
Bệnh viện Tim Hà Nội; Công ty Cổ Phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI); Thương
hiệu Yuwell; Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân;…
Ủng hộ & Bảo trợ Triển lãm:
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; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI); Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng; Vụ Trang thiết bị & Công
trình Y tế; Cục Quản lý Dược; Vụ Y học Cổ truyền; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Pháp chế;
Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Cục Y tế Dự phòng; Cục An toàn Thực phẩm; Cục
Quản lý môi trường y tế; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; Sở
Y tế TP. Hà Nội; Sở Công Thương TP. Hà Nội; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
Tổng Công ty Dược Việt Nam; Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam; Đại sứ quán,
Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam; Đại sứ quán; Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam ở nước ngoài…
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Ủng hộ, bảo trợ & phối hợp tổ chức các hoạt động: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
Trung ương; Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam; Hội Tim mạch Việt Nam; Hội Tim mạch Hà Nội;
Viện Tim mạch Việt Nam; Bệnh viện Tim Hà Nội; Hội người cao tuổi TP.Hà Nội; Hội thấp khớp học Việt
Nam; Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam; …
Dàn dựng chính thức:

CESCO

Vận tải chính thức:

SCHENKER VIETNAM

Ủng hộ truyền thông: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài phát thanh truyền hình Hà Nội; Kênh phát thanh
chuyên biệt về sức khỏe JoyFM; Kênh truyền hình Info TV, Style TV; Kênh truyền hình O2TV; Báo Sức
khỏe & Đời Sống; Thời báo Kinh tế Việt Nam; Báo Đầu Tư; Báo Dantri, Báo Thanhnien; Báo
Vietnamnet; Báo VnExpress; Tạp chí Sức khỏe Gia đình; Tạp chí Tự động hóa ngày nay; The pharma
world, Proven Trade Contacts; TradeWinds ...
Quy mô: 8.100 m2 | 500 gian hàng | 410 đơn vị | 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Các quốc gia và vùng lãnh thổ, Khu gian hàng quốc gia: Ấn Độ, Bangladesh, Bỉ, Đức, Đài Loan, Hà
Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Israel, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Séc,
Singapore, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Triều Tiên, Phần Lan, Liên Bang Nga, Việt Nam…
Danh mục trưng bày:
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 và dụng cụ phẫu thuật/ Thiết bị ngoại
khoa/ Thiết bị chuẩn 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 ý tế/ Dịch vụ khám chữa bệnh…

sản phẩm KHKT điện tử liên quan…
Hóa chất và Thiết bị phân tích, thí nghiệm
- Thiết bị phân tích và xử lý hình ảnh, hiết bị

dùng trong phòng thí nghiệm
- Các ứng dụng của công nghệ sinh học, Kỹ
- 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

Thuốc, thiết bị và dụng cụ nha khoa/ Thiết bị,
dụng cụ nhãn khoa

Du lịch y tế
-

trợ giao tiếp/ nhà ở và không vật cản

thuật & thiết bị y học

Nha khoa, nhãn khoa
-

- Thiết bị hỗ trợ cử động/ hỗ trợ cuộc sống/ hỗ
- Vật lý trị liệu/ sản phẩm chăm sóc và linh kiện/

Thiết bị y tế
-

Thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật, sản phẩm chăm
sóc sức khỏe:

chăm sóc sắc đẹp
- Sản phẩm và dụng cụ masage, spa...

Thiết bị và sản phẩm khác

Dịch vụ du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe chất
lượng cao
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- Mô hình, giáo cụ dùng trong trường học y, dược
- Kỹ thuật truyền thông, bảo hiểm, ấn phẩm y học

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC VIỆT NAM LẦN THỨ 24

VIETNAM MEDI-PHARM 2017

Hoạt động chính
Ngày 10/5
09:00 - 10:00
14:00 - 16:00

Ngày 11/5
08:00 - 11:30

Lễ Khai mạc Triển lãm
Hội thảo - Tọa đàm: Những điểm cần chú ý trong thực hiện Luật Dược số
105/2016/QH13. Nội dung cơ bản Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý Trang
thiết bị y tế

09:00 - 11:30

Hội thảo: Tầm soát bệnh Tim mạch, Huyết áp, Tiểu đường
“Đo tim mạch, huyết áp, tiểu đường” - “Phổ biến kiến thức bệnh Tim mạch,
Huyết áp, Tiểu đường - Tặng quà cho khách tham dự”
Phổ biến kiến thức: Y học chức năng/ Điều khiển sinh học

14:00 - 16:30

Hội thảo - Tọa đàm: Lợi khuẩn và sức khỏe đường tiêu hóa - Blicheni®

Ngày 12/5
09:00 - 11:30

Hội thảo - Tọa đàm chuyên đề Bệnh Ung Thư
Điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc

10:00 - 16:00

Trao Kỷ niệm chương - Chứng nhận của Bộ Y tế ghi nhận những đóng góp của
các đơn vị tham dự

14:00 – 17:00

Các đoàn quốc tế tham quan khảo sát thị trường

Ngày 13/5

Các hoạt động giao thương, tư vấn hỏi đáp, Hội thảo tọa đàm chuyên đề...

Hàng ngày

Tư vấn, hỏi đáp thông tin về pháp luật, thị trường dược phẩm, trang thiết bị Y tế;
Hoat động Tri ấn khách hàng (tặng quà cho khách tham quan chuyên ngành, tặng
quà cho khách đoàn, Bốc thăm trúng thưởng); Hoạt động tuyên truyền phổ biến
kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng - tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tuyên truyền hiến máu nhân đạo; ...
Hoạt động trải nghiệm về Thiết bị hỗ trợ và Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe: thiết bị
hỗ trợ di chuyển, khả năng vượt qua chướng ngại vật hàng ngày của các thiết bị
hỗ trợ di chuyển; các thiết bị y tế chất lượng cao giúp việc theo dõi sức khỏe hằng
ngày dễ dàng hơn...

Thông tin triển lãm và các hoạt động sẽ tiếp tục được cập nhật đến khi khai mạc Triển lãm
Chi tiết được cập nhật tại website: www.vietnammedipharm.vn

BAN TỔ CHỨC
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