Thông tin chung
Thời gian:
Địa điển:
Giờ mở cửa:
09/05

09 – 12/ 05/ 2018
Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô
91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Lễ khai mạc:
09:00
Khách tham quan:
10:00 – 17:30
10 - 11/05
Khách tham quan:
09:00 – 17:30
12/05
Khách tham quan:
09:00 – 12:00
Quy mô Triển lãm:
8.500 m2 / 550 gian hàng / 430 đơn vị
Số lượng khách tham quan (dự kiến):
Khoảng 17.000 khách tham quan trong nước và quốc tế.
Hơn 86% là khách chuyên ngành.
Gian Tiêu Chuẩn 9m2:

Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm: Vách ngăn, Bảng tên đơn vị trưng bày,
01 bàn thông tin, 02 ghế gập, 02 đèn neon 40W, 01 nguồn điện 5A-220V
01 sọt rác, thảm trải sàn.
Chi phí gian hàng liên hệ Ban tổ chức

Đất trống (tối thiểu 18m2)

Chi phí liên hệ Ban tổ chức (Yêu cầu đơn vị trưng bày gửi bản thiết
kế & kế hoạch dàn dựng cho Ban tổ chức trước ngày 10/04/2018)

Đơn vị ủng hộ
•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 & Công Nghiệp Việt Nam
•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
Giáo dục sức khỏe Trung ương
•Sở Y tế TP. Hà Nội
•Sở Công Thương 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

* Tài trợ Triển làm và các hoạt động:
COMPANY

NAME

Đất trống
18m2

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

* Tôn vinh các Đơn vị tài trợ 2016, 2017

REHAtex Vietnam 2018
Triển lãm Quốc tế về Thiết bị hỗ trợ và
Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

09 - 12/05/2018

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô
91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Đơn vị tổ chức:

Chủ trì
Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam
Tầng 5, tòa nhà Báo Biên Phòng, 40A Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 243 936 5566
Email: khanhtran@vietfair.vn
Web: www.vietfair.vn

IBCC - Đối tác Quốc tế
1103 Ho 968Dong, 6 Gosanro, 539 beon-gil, Gunpo-si
Gyeonggi-do, 15821 Korea
Mr.Peter Suh, Phone No:OFFice-(T)82-31-397-3396,
Fax:82-31-397-3385, M/P:92-10-3782-9856
Email: peter-suh@naver.com

Đơn vị tổ chức
Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam

Công ty CP XNK Y Tế Việt Nam - VIMEDIMEX VN
138 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: + 844 3844 3462
Email: planvimehanoi@gmail.com
VIMEDIMEX VN
Web: www.vimedimex.com.vn

VIMEDIMEX VN

Triển lãm diễn ra đồng thời: Vietnam Medi - Pharm

2018

Việt Nam, Mục tiêu năm 2018 trong khu vực ASEAN

www.vietnammedipharm.vn | www.vietfair.vn

REHAtex Vietnam, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành về
Thiết bị hỗ trợ và Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Thị trường đang đi lên

Thị trường Thiết bị Y tế Việt Nam từ năm 2014 - 2019
ĐVT：triệu USD
1200

USD1095.1M
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Nguồn: Espicom

Triển
lãm

Đơn vị tổ chức

đan

Kinh tế

1. Thiết bị hỗ trợ di chuyển
Xe lăn bằng tay
Phụ kiện xe lăn

x

REHAtex là triển lãm chuyên ngành về thiết bị hỗ trợ và kỹ
thuật chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR

Vietfair là nhà tổ chức triển lãm có thương hiệu tại khu vực và thế giới. Với nhiều triển
lãm có uy tín: Vietnam Medi - Pharm, Vinachem Expo, Vinamac Expo,...

Xe lăn điện
Xe cho người già
Thiết bị hỗ trợ lên xuống cầu thang

Nhiệt kế
Máy đo đường huyết
Máy đo huyết áp
Máy điện tim cầm tay
Bảo hộ thể thao
Máy đo đa chức năng
Hệ thống y tế thông minh
Thiết bị thể dục
Thiết bị chia thuốc tự động
Vòng tay thông minh
Vải / Quần áo thông minh
Máy móc thiết bị vật lý trị liệu

3. Thiết bị hỗ trợ tại nhà
Hỗ trợ phòng ngủ
Báo động theo dõi

Hỗ trợ phòng tắm
Hỗ trợ vệ sinh
Hàng ngày
Thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

1. Trải nghiệm thiết bị hỗ trợ di chuyển tại Triển lãm
2. Thử huyết áp/ đường huyết và bốc thăm trúng thưởng

Kết quả triển lãm năm 2017

PHƯƠNG TIỆN CHÍNH PHỦ &
Online Marketing
TRUYỀN THÔNG
HIỆP HỘI
Telemarketing
Banner ngoài phố
Thư mời

Ba điểm nổi bật

2. Theo dõi sức khỏe

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá
REHAtex Việt Nam có một chiến dịch marketing toàn diện
thông qua phương tiện truyền thông đại chúng và các Hiệp
hội ngành hàng chuyên ngành trong nước và quốc tế.
Truyền hình & Radio
Báo
Tạp chí

Triển lãm đầu tiên về thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

BTC
c
huy

Việt Nam đã trở thành quốc gia có tốc độ phát triển bình quân
đầu người cao thứ hai trên thế giới từ năm 1990, chỉ đứng sau
Trung Quốc. Nếu vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng như hiện
nay trong thập kỷ tới, Việt Nam có thể trở thành con hổ nữa
của châu Á, theo lộ trình của Hàn Quốc và Đài Loan.

Ngành thiết bị y tế Việt Nam được xem
là một trong những ngành mạnh nhất
trong khu vực ASEAN, nhưng
ngành phục hồi chức năng vẫn
chưa được biết đến. Espicom dự
đoán thị trường này sẽ mở rộng
với tốc độ tăng trưởng kép 2014
- 2019 đạt 7,9% với 10,9% đối
với lĩnh vực chỉnh hình & chân
tay giả, 4,3% đối với các thiết bị
y tế khác. Thị trường được dự
đoán sẽ tăng từ 748,9 triệu đô la
Mỹ năm 2014 lên tới 1095,1 triệu
đô la Mỹ năm 2019. Tuy ngành y
tế đang rất phát triển, tại Việt Nam
vẫn chưa có khái niệm hoàn chỉnh về
phục hồi chức năng và chăm sóc y tế.
Với tỉ lệ tai nạn cao dẫn đến nhiều ca
thương vong, nhận thức về sức khỏe tăng ngày
càng tốt và tăng ưu tiên vốn đầu tư chính phủ, đây
là thời điểm thích hợp để bước chân vào thị trường còn non
trẻ này.
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Kinh tế Việt Nam - con hổ mới của Châu Á

triển
t
á
h
p
g

Triển lãm sáng tạo – REHAtex Vietnam 2018
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Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2016, tốc độ tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam được dự đoán sẽ đạt 6,3% trong
vòng ba năm tới, một trong những quốc gia có tốc độ tăng
trưởng nhanh nhất thế giới.

Thời điểm thích hợp để bước vào xây dựng
thị trường thiết bị hỗ trợ và chăm sóc y
tế Việt Nam

Thị trư
ờ
ng

Việt Nam nổi bật trong khu vực ASEAN và trên thế giới

iệp
ngh
ên

Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao

Tổng diện tích triển lãm (m2)
Quốc gia & vùng lãnh thổ
Gian hàng
Trong nước
Quốc tế
Đơn vị
Trong nước
Quốc tế
Hài lòng
Tham dự Vietnam Medi-Pharm 2018
Khách tham quan
Khách chuyên ngành
Khách thương mại
Khách Quốc tế
Khách đoàn 68/987 khách

Khách tham quan 12.169 lượt
8,100
30
500
291
209
410
232
178
89%
86.5%
12,169
7,796
3,386
1,089

Công ty CP XNK Y Tế Việt Nam - VIMEDIMEX VN

Khách chuyên ngành: 7.796

Khách thương mại: 3.386

Khách đoàn 68/987 khách

VIMEDIMEX VN là công ty đầu tiên được Bộ Y tế giao nhiệm vụ hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu các mặt hàng chuyên ngành y tế & tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành
y dược thường niên VIETNAM MEDIPHARM.

Khách Quốc tế: 1.089

