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analytica Vietnam—triển lãm chuyên 
ngành duy nhất tại Việt Nam.

Chào mừng Quý vị đến với analytica Vietnam! 

Với hơn 120 đơn vị trưng bày và 3.500 khách tham quan trong năm 2017, 
analytica Vietnam đã phát triển thành triển lãm thương mại hàng đầu trong lĩnh 
vực phân tích, công nghệ thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt 
Nam. 
analytica Vietnam sẽ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển vào kỳ triển lãm 
năm 2019. Triển lãm đã thực sự trở thành sân chơi độc đáo cho các đơn vị trưng 
bày với mục đích tăng cường các mối liên hệ và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, analytica Vietnam 2019 còn mang đến 
những chương trình song hành đa dạng và hấp dẫn như Hội nghị Khoa học 
analytica Vietnam, các diễn đàn, các hội thảo và sự kiện an toàn phòng thí 
nghiệm. 

*Nguồn: Khảo sát Đơn vị trưng bày và Khách tham quan tại triển lãm năm 2017

analytica Vietnam được đánh giá tổng quan cao nhất.*

100%   khách tham quan analytica Vietnam đánh giá từ tốt đến xuất sắc. 

92%     đơn vị trưng bày tại analytica Vietnam đánh giá từ tốt đến xuất sắc.

analytica Vietnam sẽ là sự kiện được chú ý nhất của ngành trong năm 2019
— đánh giá chung của khách tham quan và đơn vị trưng bày.*

99%    khách tham quan khẳng định sẽ tiếp tục tham quan sự kiện năm 2019. 

93%    đơn vị trưng bày khẳng định sẽ tiếp tục tham gia sự kiện năm 2019 . 

Khách tham quan để 
đầu tư và mua sắm

Số 1 tại Việt Nam

Phân tích và  
quản lý chất lượng

Ứng dụng

Thiết bị phân tích 

Công nghệ đo lường  
và thử nghiệm

Phân tích sinh học/Sinh hóa
Hóa chất và thuốc thử 

Tự động hóa thí 
nghiệm và robot

Hệ thống dữ liệu 
phòng thí nghiệm và 
chẩn đoán

Máy móc và thiết bị 
phòng thí nghiệm

Vật tư tiêu haoAn toàn lao động/  
sức khỏe và an toàn  
tại nơi làm việc

Dụng cụ phòng  
thí nghiệm

Chẩn đoán trong 
nghiên cứu y học

Công nghệ thí 
nghiệm dành cho 

công nghệ sinh học 
và khoa học sự sống 

 
 

 

Chẩn đoán 

trong phòng thí nghiệm

Quản lý chất lượng

Kính hiển vi và xử lý 
hình ảnh quang học

Thử nghiệm vật liệu

Công nghệ sinh 
học, khoa học sự 

sống và chẩn đoán

Công nghệ 
thí nghiệm
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Việt Nam mang đến cho 
doanh nghiệp một thị trường 
nhiều triển vọng tuyệt vời.

Khảo sát đánh giá analytica Vietnam: 
analyticavietnam.com/survey

Sự hiện diện đông đảo 
của các nhà sản xuất 

hàng đầu

Các chương trình 
song hành hấp dẫn

Với chỉ số tăng trưởng kinh tế 6,8% trong năm 2017 trong đó riêng lĩnh vực 
xuất khẩu đã tăng thêm 21%, Việt Nam đang nằm trong số những quốc gia 
năng động nhất tại Châu Á. Cùng với nhu cầu ngày một tăng cao của thị 
trường và sự hỗ trợ lớn của Chính phủ, tiềm năng thương mại trong ngành 
phân tích, công nghệ thí nghiệm và công nghệ sinh học tại Việt Nam là vô 
cùng lớn. 

Công nghiệp Hóa chất
Tổng sản lượng hóa chất nhập khẩu đạt tới 2,95 tỷ USD trong 10 tháng đầu 
năm 2017, tăng thêm 29,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Lĩnh vực hóa chất đóng vai trò then chốt trong các kế hoạch phát triển của 
Chính phủ Việt Nam, sản lượng dự kiến tăng từ 14%-16% cho đến năm 2020. 

Nguồn: moit.gov.vn / tapchicongsan.org.vn / news-medical.net / gtai.de / vietnambiz.vn

Công nghiệp Dược phẩm
Thị trường dược phẩm Việt Nam ước tính đạt doanh thu 5,2 tỷ USD trong năm 
2017, tăng thêm 10% so với năm trước đó. Trong “Chiến lược Phát triển Quốc 
gia về Công nghiệp Dược phẩm đến năm 2020, hướng tới năm 2030”, Chính 
phủ đã lên kế hoạch đầu tư đến 1,5 tỷ USD cho ngành dược phẩm trong 10 
năm tiếp theo nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu thuốc từ nước 
ngoài.

Công nghệ Sinh học

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghệ sinh học cũng như bổ 
khuyết cho lĩnh vực an toàn sinh học, Chính phủ Việt Nam dự kiến xây dựng 
ba trung tâm quốc gia về công nghệ sinh học trước năm 2025 cùng với các 
trung tâm công nghệ sinh học tại mỗi tỉnh thành. Các trung tâm này sẽ được 
trang bị các thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi trung tâm sẽ có từ 
200-500 nhân viên làm việc. 

Công nghiệp Thực phẩm
Với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10,9% và quy mô thị trường là 30 tỷ 
USD, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống Việt Nam đang trên đà tăng 
trưởng mạnh mẽ.
Vấn đề an toàn thực phẩm trong thị trường nội địa và giám sát chất lượng thực 
phẩm xuất khẩu đang không ngừng được cải thiện với các biện pháp khác 
nhau thuộc kế hoạch của bộ. Một trong những biện pháp đó là tiếp tục mở 
rộng các cơ sở phân tích thực phẩm trên toàn quốc. 
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analytica Vietnam là triển 
lãm số 1 tại Việt Nam!

*Nguồn: Khảo sát Đơn vị trưng bày năm 2017

• analytica Vietnam là triển lãm thương mại lớn nhất về ngành phân tích,
công nghệ thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt Nam.

•  Trực tiếp kết nối với khách mua hàng tiềm năng—Chương trình gặp gỡ
giao thương mang đến một diễn đàn đặc biệt dành riêng cho việc kết nối với 
các khách hàng tiềm năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

• Các khu gian hàng quốc gia của CHLB Đức, Trung Quốc và Singapore
• Khách tham quan và đơn vị trưng bày đánh giá rất cao về triển lãm
• Sự hiện diện của các đơn vị đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới tại

analytica Vietnam
• Nắm được tình hình thực tế về phòng thí nghiệm tại Việt Nam thông qua

Chương trình tham quan phòng thí nghiệm (Lab Tour)
• Thị trường triển vọng lớn—Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU

(EVFTA) cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP) được mong đợi sẽ có hiệu lực từ năm 2018, sẽ mang lại rất
nhiều điều kiện thương mại thuận lợi.

• Sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ và các viện nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam

analytica Vietnam đang trên đà lớn mạnh

Những đặc trưng của một triển lãm hàng 
đầu thông qua các lý do thuyết phục:

Đánh giá của Đơn vị trưng bày

“Nhu cầu ngành công nghệ thí 
nghiệm và phân tích đang phát 
triển nhanh tại Việt Nam, với 
nhiều quy định mới ra đời kèm 
theo sự ủng hộ của chính phủ. 
Tham gia analytica Vietnam 
2017, một sự kiện được tổ chức 
rất chuyên nghiệp bởi Messe 
München, giúp cho Showa 
Denko xác định được các mối 
kinh doanh bằng cách kết nối 
với các khách hàng đã có và các 
khách hàng chủ chốt trong cả 
hai lĩnh vực tư nhân và nhà 
nước, và cũng giúp cho chúng 
tôi có thể nắm được xu hướng, 
nhu cầu và yêu cầu của thị 
trường Việt Nam” 

Jamie Tan, Phụ trách kinh 
doanh, Showa Denko 
Singapore (Pte). Ltd.

Các con số của sự kiện năm 2017
• 121 đơn vị trưng bày đến từ 17 quốc gia
• 78% là các đơn vị trưng bày quốc tế
• 3.514 khách tham quan thương mại đến 

từ 28 quốc gia

90% đơn vị trưng bày đánh giá từ tốt đến xuất sắc về analytica Vietnam-
triển lãm chuyên ngành hàng đầu.*

Các Đơn vị trưng bày năm 2017:  
analyticavietnam.com/exhibitor-directory

•  411 đại biểu đã tham gia các
hội nghị, hội thảo

• 3.250 m² dành cho việc trưng bày
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Nơi gặp gỡ của các doanh 
nghiệp hàng đầu trong ngành. 

Các đơn vị trưng bày tiêu biểu tại analytica Vietnam 2017 *

TP Hồ Chí Minh—Trung tâm 
Kinh tế năng động nhất Việt Nam

TP Hồ Chí Minh là trung tâm 
thương mại và kinh tế của Việt 
Nam. Nằm ở trung tâm của Đông 
Nam Á, TP Hồ Chí Minh là trung 
tâm quan trọng và dễ dàng đi lại 
giao thương giữa các khu vực. 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm 
Sài Gòn (SECC) có đầy đủ cơ sở 
vật chất của một trung tâm triển 
lãm hiện đại, được xây dựng và 
quản lý nhằm đáp ứng những tiêu 
chuẩn quốc tế cao nhất. 

analytica Vietnam là nơi để các đơn vị hàng đầu trong ngành trưng bày và 
giới thiệu về các công nghệ, giải pháp và sản phẩm mới nhất của mình.

*Trích từ danh sách năm 2017, theo thứ tự alphabet
**Nguồn: khảo sát khách tham quan năm 2017

Khách tham quan đánh giá rất cao các đơn vị trưng bày tại triển lãm.**

97% đánh giá các đơn vị trưng bày quốc tế từ tốt đến xuất sắc. 

97% đánh giá về sự hiện diện của các nhà sản xuất đầu ngành từ tốt đến xuất sắc. 

98% đánh giá về vai trò triển lãm đứng đầu của analytica Vietnam từ tốt đến xuất sắc. 

DIE DR AH TW EBER
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87% đơn vị trưng bày đánh 
giá chất lượng khách tham 
quan từ tốt đến xuất sắc.*

Khách tham quan có tiềm năng 
đầu tư rất lớn.
Là triển lãm thương mại hàng đầu trong ngành thí nghiệm, analytica Vietnam luôn 
thu hút được các đơn vị mua hàng lớn và các nhà hoạch định chính sách đầu 
tư cũng như khách hàng tiềm năng từ lĩnh vực khoa học và nghiên cứu. Các 
cuộc gặp gỡ giao thương được sắp xếp từ trước cho phép các đơn vị trưng 
bày, khách tham quan dễ dàng gặp mặt và thiết lập các mối quan hệ kinh 
doanh mới.

*Nguồn: Danh sách khách tham quan
**Trích danh sách khách tham quan năm 2015-2017

*Nguồn: Khảo sát Đơn vị trưng bày năm 2017 

Các con số về analytica Vietnam:  
analyticavietnam.com/participant-profile

 Đánh giá và đưa ra đề xuất
 Ra quyết định cuối cùng
 Có khả năng ra quyết định
  Không liên quan

Gặp gỡ những nhà 
lãnh đạo có khả 
năng đầu tư mua 
sắm*

Khách tham quan chia theo các lĩnh vực*

14% Công nghiệp hóa chất, hóa dầu 
11% Công nghiệp dược phẩm 
9%   Công nghệ sinh học
9%   Các trường đại học, viện   

nghiên cứu
7%   Bảo vệ môi trường /  

Công nghệ môi trường 
7%   Thí nghiệm y học 
6%   Công nghiệp dinh dưỡng và 
thực phẩm 
6% Chăm sóc sức khỏe và chẩn 
đoán

6%  Kỹ thuật điện, điện tử

5%  Thử nghiệm vật liệu và kiểm 
duyệt
5%  Phòng thí nghiệm nghiên cứu 
lâm sàng
5%  Ngành công nghiệp khác
3%  Tự động hóa
2%  Mỹ phẩm
2%  Xây dựng 
2%  Gia công kim loại, chế biến 
tổng hợp
1%  Dệt may

Công nghiệp Dược phẩm: Bệnh viện 30/4, Bidiphar, Dược phẩm Bến Tre, DP 
Cửu Long, Dược phẩm Nam Hà, Pymepharco, ROHTO-Mentholatum, Sanofi, 
Dược phẩm Savi, Traphaco, VIMEDIMEX
Công nghiệp Thực phẩm: ACECOOK, Chăn nuôi C.P Việt Nam, TĐ Dabaco, 
Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội, Japfa Comfeed, SABECO, TH Truemilk, 
Vinamilk, Vinasoy, VINECO, VISSAN 
Công nghiệp Hóa chất, Hóa dầu: NM Hóa chất Biên Hòa (VICACO), Phân 
bón Bình Điền, PINACO, Viện Hóa học, Phân đạm & Hóa chất Hà Bắc, TCT 
Phân bón & Hóa chất Dầu khí, PV Oil, Tập đoàn Cao su VN (VRG), 
VINACHEM
Công nghệ Sinh học: TT Ứng dụng Công nghệ & KH Tiên tiến,  Khoa CNSH - 
ĐH Nông Lâm, Viện Công nghệ SH, Viện SH Nhiệt đới, PTN Trọng điểm Công 
nghệ Enzyme & Protein, Viện Bảo vệ Thực vật, TT Kỹ thuật TC-ĐL-CL 3 
(QUATEST 3), Vingroup

Khách tham quan từ các doanh nghiệp lớn**

56%

24%

12% 8%



7

Hội nghị analytica Vietnam

Sự kiện đặc biệt về an toàn phòng thí nghiệm

Các hội thảo hướng dẫn 

Gặp gỡ giao thương

Diễn đàn Đơn vị trưng bày

Tiếp nối thành công của sự kiện lần đầu tiên về “An toàn lao động / sức khỏe 
và an toàn tại nơi làm việc” được tổ chức tại Hà Nội năm 2017, chương trình 
tiếp theo trong năm 2019 sẽ có các thử nghiệm trực tiếp ngay tại triển lãm chỉ 
ra những rủi ro tiềm ẩn trong mỗi phòng thí nghiệm.

Việc trao đổi thông tin và thảo luận trực tiếp sẽ được tổ chức thông qua các 
buổi hội thảo hướng dẫn và thực hành trong những ngày diễn ra triển lãm 
analytica Vietnam. Khách tham dự sẽ nhận được các thông tin hữu ích dành 
cho những công tác thí nghiệm hàng ngày của mình.

Tại những cuộc gặp gỡ giao thương được sắp xếp trước, các đơn vị trưng bày 
sẽ có cơ hội liên hệ trực tiếp với khách mua hàng tiềm năng và các doanh 
nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm 2017, đã có 157 cuộc gặp 
gỡ được tổ chức thành công. Các doanh nghiệp hãy nhân cơ hội này để phát 
triển các mối liên hệ kinh doanh cho đơn vị mình.

Diễn đàn Đơn vị trưng bày mang đến cơ hội tuyệt vời cho doanh nghiệp giới 
thiệu tới các thính giả chuyên ngành quan tâm đến tính ứng dụng của những 
sản phẩm và dịch vụ liên quan công nghệ thí nghiệm, phân tích, chẩn đoán 
và công nghệ sinh học.

Trong năm 2019, chương trình hội nghị cấp cao với các chủ đề hấp dẫn sẽ tiếp 
tục được tổ chức nhằm phản ánh các xu hướng chính trong ngành hiện nay. 
Các chuyên gia thuộc lĩnh vực khoa học, nghiên cứu  trong nước và quốc 
tế sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về những phát triển mới nhất trong 
ngành công nghệ sinh học, dược phẩm, thực phẩm và môi trường.
Ban tổ chức: Trung tâm CETASD - ĐH KHTN Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP 
Hồ Chí Minh, Khoa Hóa - ĐH Essen-Duisburg (CHLB Đức)

Chương trình song hành hấp 
dẫn và thu hút.

Đánh giá của Đơn vị trưng bày

“Chúng tôi rất hài lòng về két 
quả của triển lãm analytica 
Vietnam 2017. Từ những ngày 
đầu tiên, chúng tôi đã liên hệ 
được khá nhiều với các khách 
mua hàng tiềm năng lớn.  
Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục 
tham gia các lần triển lãm sau.”

Phạm Thị Tuyết, Phụ trách PR, 
SISC Vietnam



Trưởng nhóm Dự án tại Việt Nam 
Ms. Đỗ Thùy Dung (Nancy)

www.analyticavietnam.com
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