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VIETNAM MEDI – PHARM 2021 

 

 

Data: 21– 24 luglio 2021 

Luogo: Centro espositivo internazionale I.C.E Hanoi - 91 Tran Hung Dao, distretto Hoan Kiem, 

Hanoi. 

Stand previsti: 300 stand 

Prodotti in esposizione: Prodotti dell’industria espositiva: farmaceutica, alimenti funzionali; 

Apparecchiature mediche; prodotti ospedalieri; attrezzature e tecnologia, assistenza sanitaria; 

prodotti di odontoiatria e oftalmologia; prodotti chimici e apparecchiature per analisi ed esperimenti; 

apparecchiature e prodotti di bellezza; turismo medico. 

 

VIETNAM MEDI-PHARM è una mostra storica e prestigiosa sul settore della Medicina e della 

Farmacia in Vietnam. La mostra prevede la partecipazione di molti produttori, commercianti e 

distributori di apparecchiature mediche, di prodotti farmaceutici e di prodotti sanitari locali e 

stranieri. Inoltre, la fiera offre l’opportunità per le aziende di trovare possibili cooperazioni con altre 

imprese e il pubblico può anche aver accesso alla tecnologia avanzata sviluppata nel settore a livello 

internazionale. 

Nel 2019, la mostra ha avuto una scala di 550 stand di 450 imprese di brand famosi provenienti da 

30 paesi, insieme alle principali imprese vietnamite sul campo.  
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Con una storia di ben 26 anni, la VIETNAM MEDI-PHARM è considerata una prestigiosa fiera medica 

e farmaceutica annuale in Vietnam sia per scala sia per la qualità e importanza dei partecipanti. La 

fiera è un luogo per presentare i nuovi progressi e i risultati dell'industria medica e farmaceutica in 

Vietnam e nel mondo, allo stesso tempo ha lo scopo di far conoscere le politiche e le leggi dello Stato 

vietnamita relative alla salute e alla cooperazione per gli investimenti nel settore. Infine, la fiera dà 

l’opportunità alle imprese di promuovere i propri prodotti, aumentare gli investimenti, espandere i 

propri mercati e scambiare la tecnologia per migliorare l'efficienza nella produzione. Durante la fiera 

si terranno anche numerosi seminari specializzati, B2B tra imprese internazionali e imprese 

vietnamite. 

Fonte: Tradepro 

 

 

Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Y Dược Việt Nam Lần Thứ 27 

 

Thời gian: 21/07 đến 24/07/2021 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Quy mô dự kiến: ~300 gian hàng. 

Ngành hàng trưng bày: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; Thiết bị y tế; Bệnh viện – Phòng khám; 

Thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật, Chăm sóc sức khỏe; Nha khoa, nhãn khoa; Hóa chất và Thiết bị phân tích, 

thí nghiệm; Thiết bị và sản phẩm làm đẹp; Du lịch Y tế.. 

 

VIETNAM MEDI-PHARM là triển lãm chuyên ngành Y Dược có bề dày truyền thống, uy tín và có quy 

mô lớn tại Việt Nam. Triển lãm có sự tham gia đông đảo các nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối 

trang thiết bị y tế, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước, mở ra cơ hội tìm 

kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới. 

Trong năm 2019, triển lãm có quy mô 550 gian hàng của 450 tập đoàn, doanh nghiệp với nhiều 

thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với các doanh 

nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế... 

Sau 26 kỳ tổ chức, VIETNAM MEDI-PHARM đã chứng tỏ là triển lãm chuyên ngành Y Dược thường 

niên có uy tín tại Việt Nam cả về quy mô và chất lượng khách tham dự. Triển lãm là nơi giới thiệu 
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những tiến bộ, thành tựu mới 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, hợp tác đầu tư và giới thiệu những thành 

tựu nổi bật của ngành y tế Việt Nam trong những năm qua; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp 

quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, 

liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Trong 

khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo chuyên ngành, B2B giữa doanh nghiệp quốc tế và 

doanh nghiệp Việt Nam và các hoạt động hướng tới vì sức khỏe người Việt. 

Nguồn: Tradepro 
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