
 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2018 

THƢ MỜI 

Đại diện Ban tổ chức Trân trọng kính mời Ban lãnh đạo doanh nghiệp 

Tham dự: TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ  

TRONG NGÀNH DƢỢC - CPHI JAPAN 2018 

VÀ TUẦN LỄ KHOA HỌC ĐỜI SỐNG NHẬT BẢN 

Thời gian: Từ ngày 18 – 20/04/2018 tại Tokyo, Nhật Bản 

 

 Nhật Bản là đất nước có ngành công nghiệp Dược phẩm hàng đầu Châu Á và là thị trường lớn 

thứ ba Thế giới, nơi tìm thấy những công nghệ và sản phẩm tiên tiến nhất. Sự biến đổi về môi trường 

cùng với dân số già hóa nhanh thúc đẩy thị trường Dược phẩm tại Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, đặc 

biệt là trong lĩnh vực thuốc gốc và công nghệ sinh học. 

 CPhI - Triển lãm về các Giải pháp tổng thể trong ngành Dƣợc là một trong những thương 

hiệu triển lãm chuyên ngành Dược phẩm uy tín hàng đầu thế giới do tập đoàn UBM tổ chức, cùng với 

hơn 300 sự kiện khác tại hơn 30 quốc gia. CPhI Japan được tổ chức tại Nhật Bản là cửa ngõ cho thị 

trường Dược lớn thứ 1 của châu Á và thứ 3 toàn cầu, với nhiều năm thành công liên tiếp CPhI Japan đã 

trở thành triển lãm quốc tế lớn và uy tín nhất trong ngành dược phẩm tại đây, trở thành diễn đàn chuyên 

ngành lý tưởng cho các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. 

 CPhI Japan 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 20/04/2018 mang tới các giải pháp tổng thể ngành 

dược, nằm trong khuôn khổ "Tuần Khoa học Đời sống Nhật Bản" với 12 sự kiện diễn ra đồng thời. 

 Bên cạnh chương trình tham dự Triển lãm CPhI Japan 2018 và "Tuần lễ Khoa học Đời sống 

Nhật Bản", Đoàn Đại biểu Việt Nam cũng sẽ có buổi gặp gỡ và làm việc với Tham tán Thƣơng vụ 

Việt Nam tại Nhật Bản - Ông Tạ Đức Minh để trao đổi Thông tin về Thị trường Dược phẩm Nhật 

Bản, Kinh nghiệm và Cơ hội hợp tác với Nhật Bản và Xu hướng đầu tư của Nhật Bản trong thời gian 

tới...  

 Các sự kiện trong Tuần lễ Khoa học Đời sống Nhật Bản tập trung về các lĩnh vực:  

  CPhI – Thành phần dược phẩm 

  P-mec – Máy móc và công nghệ 

  BioPh - Công nghệ Dược sinh học  



  ICSE – Hợp đồng sản xuất & Nghiên cứu 

  Inno Pack – Giải pháp đóng gói 

  Medtec - Thiết bị y tế 

  Fine Chemicals - Sản phẩm hóa chất 

  Electro Med Japan - Thiết bị điện tử y tế 

  Smart Health Japan - Sản xuất, Phát triển công nghệ 

  Test Kit Japan - Thiết bị, công nghệ kiểm thử 

  Care & Welfare Robot Expo Japan - Máy móc, Robot chăm sóc sức khỏe 

 CPhI Japan 2018 nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học đời sống Nhật Bản là cánh cửa cho 

các Doanh nghiệp Việt Nam: 

  Kết nối và thâm nhập thị trường Dược phẩm phát triển hàng đầu Châu Á 

  Tìm hiểu xu hướng đầu tư của Nhật Bản trong thời gian tới, thông tin về thị trường Dược phẩm 

Nhật Bản 

  Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản 

  Gặp gỡ với các nhà sản xuất quyết định quan trọng trong ngành dược phẩm đến từ nhiều quốc 

gia trên Thế giới như Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc... 

  Khám phá các đối tác tiềm năng có thể tạo ra sự kết nối giữa các sản phẩm và dịch vụ  

  Tìm thấy tất cả các nhà cung cấp lớn về các thành phần dược phẩm, thiết bị, giải pháp sinh học 

tại cùng một địa điểm 

  Cập nhật về các cải tiến mới nhất, công nghệ, xu hướng và sự phát triển trong ngành công 

nghiệp dược phẩm của Thế giới 

 Đính kèm Thƣ mời này là Chƣơng trình tham quan CPhI Japan 2018 và Tuần lễ Khoa học 

đời sống Nhật Bản của Đoàn doanh nghiệp Việt Nam, quý đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp 

Đại diện Ban tổ chức để đăng ký. Hạn nhận đăng ký muộn nhất trƣớc ngày 25/02/2018. 

 

 Các đơn vị quan tâm tới Chương trình của Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự CPhI Japan 

2018, vui lòng liên hệ trực tiếp đại diện Ban tổ chức để đăng ký. 

Đại diện Ban tổ chức tại Việt Nam 

 

 

 

 

 

     NGUYỄN TRUNG CHÍNH 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Đại diện Ban tổ chức CPhI tại Việt Nam 

Công ty CP Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc tế (ITEC) 

Địa chỉ: Số 6 ngõ 107 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội  

Tel: +8424 3556 2292 | Fax: +8424 3556 2293 | Website: http://itec.com.vn   

Ms.Lan Hương (Lily) | HP: 0914 936 954 | Email: huong.le@itec.com.vn   

http://itec.com.vn/


 

 

 

  

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  

CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ TRONG NGÀNH DƢỢC CPhI JAPAN 2018 

Từ 17 - 22/04/2018 tại Tokyo, Hakone Nhật Bản 

 

Thời gian Lịch trình chi tiết 

  

  Ngày 16/04 

Thứ Hai 

Hà Nội (TP HCM) – TOKYO 

Tối ngày 16/04 Đoàn tập trung tại sân bay quốc tế Nôị Bài/ Tân Sơn Nhất làm thủ tục 

xuất cảnh bay đi Tokyo, Nhật Bản 

 

 

 

 

Ngày 17/04 

Thứ Ba 

TOKYO (Thủ đô Nhật Bản) 

07h35: Đoàn tới nơi và làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản 

10h00: Xe đưa đoàn đi tham quan thành phố Tokyo (Thăm quan Cung điện Hoàng Gia, 

Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen, Tháp Tokyo Skytree - biểu tượng của thành phố) 

12h00: Ăn Trưa tại nhà hàng 

13h30: Thăm chùa Asasuka Kannon - Khu đền cổ nhất Tokyo, Khu mua sắm Nakasime 

ngay trước cửa Đền, Đoàn đi thuyền ngắm cảnh trên sông Tokyo, tham quan khu vực 

mua sắm Obaida 

19h00: Ăn tối tại nhà hàng 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4 (****) 

 

 

 

 

 

Ngày 18/04 

Thứ Tƣ 

TOKYO - Tham dự khai mạc triển lãm CPhI JAPAN 2018 

và TUẦN LỄ KHOA HỌC ĐỜI SỐNG NHẬT BẢN 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h30: Xe đưa đoàn đến Trung tâm Triển lãm Tầm nhìn Lớn Tokyo, tham dự khai 

mạc Tuần lễ Khoa học Đời sống Nhật Bản và làm việc với các đối tác về các lĩnh vực 

của Triển lãm CPhI Japan 2018: 

 CPhI – Thành phần dược phẩm 

 P-mec – Máy móc và công nghệ 

 BioPh – Công nghệ Dược sinh học 

 Inno Pack – Giải pháp đóng gói 

 ICSE – Hợp đồng sản xuất & Nghiên cứu 

* Đại biểu tự túc ăn trưa trong thời gian tham gia Triển lãm 

18h30: Ăn tối tại Nhà hàng  

Nghỉ đêm tại khách sạn 4 (****) 



 

 

 

 

 

Ngày 19/04 

Thứ Năm 

TOKYO – Tiếp tục tham dự Triển lãm CPhI JAPAN 2018  

 và TUẦN LỄ KHOA HỌC ĐỜI SỐNG NHẬT BẢN 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h00-15h00: Xe đưa đoàn đến Trung tâm Triển lãm Tầm nhìn Lớn Tokyo tiếp tục 

tham quan Tuần lễ Khoa học Đời sống Nhật Bản và làm việc với các đối tác tại Triển 

lãm CPhI Japan 2018 

* Đại biểu tự túc ăn trưa trong thời gian tham gia Triển lãm 

15:00- 16:30: Gặp gỡ với Ông Tạ Đức Minh – Tham tán Thƣơng Vụ Việt Nam tại 

Nhật Bản trao đổi về: 

- Thông tin thị trường Dược phẩm Nhật bản 

- Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác với các Công ty Nhật 

- Xu hướng đầu tư của Nhật bản vào Việt Nam trong thời gian tới 

18h30: Ăn tối tại Nhà hàng  

Nghỉ đêm tại khách sạn 4 (****) 

 

 

 

Ngày 20/04 

Thứ Sáu 

TOKYO - KAWAGUCHI 

06h45: Ăn sáng tại khách sạn 

07h30: Khởi hành đi Kawaguchi 

Đoàn đi du thuyền tham quan ngắm cảnh trên hồ Ashinoko 

12h00: Ăn trưa tại Nhà hàng 

Thăm quan thung lũng từ trong mây khói Owakudani nổi tiếng, thăm quan mua sắm tại 

khu Gotemba Outlet 

19h00: Ăn tối tại Nhà hàng  

Nghỉ đêm tại khách sạn 4 (****)  

 

 

 

 

Ngày 21/04 

Thứ Bảy  

 

KAWAGUCHI - TOKYO  

07h00: Ăn sáng tại khách sạn  

08h00: Xe đưa đoàn đi thăm quan Núi Phú Sĩ - ngọn núi cao nhất và là biểu tượng của 

đất nước Nhật Bản và ngôi làng cổ Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sĩ 

12h00: Ăn trưa tại Nhà hàng 

Đoàn trở về Tokyo và tham quan mua sắm tại khu phố điện tử nổi tiếng Akihabara và 

khu phố mua sắm cao cấp Ginza tại Tokyo 

19h00: Ăn tối tại nhà hàng 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4 (****) 

 

Ngày 22/04 

Chủ Nhật 

 

TOKYO – HÀ NỘI (TP HCM)  

07h00: Ăn sáng tại khách sạn và ra sân bay về Việt Nam 

Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại! 

 

Chương trình sẽ được cập nhật trước khi khởi hành 10 ngày dựa theo tình hình thời tiết 

         

   Kinh phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự chƣơng trình:  56.686.000 VNĐ  

(Kinh phí trên áp dụng cho đoàn tối thiểu 16 đại biểu tham dự) 

 



Kinh phí bao gồm:  

- Vé máy bay khứ hồi và các loại thuế 

- Các thủ tục hỗ trợ xin Visa và phí Visa vào Nhật Bản 

- Bảo hiểm toàn cầu 

- Vé vào cửa Triển lãm CPhI JAPAN 2018 cho các ngày 

- Xe đưa đón theo chương trình trên  

- Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao (02 người/ phòng) 

- Các bữa ăn theo chương trình tại nhà hàng Nhật Bản và Châu Á 

- Tham quan khảo sát như trong chương trình 

- Phiên dịch theo đoàn suốt chương trình 

 

Kinh phí không bao gồm: 

- Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt là, mua sắm, đồ uống,... 

- 02 bữa ăn trưa ngày 18/04 và 19/04 tại Triển lãm 

- Phát sinh tiền phòng đơn: 300 USD cho 05 đêm 

- Hành lý quá cước, các chi phí phát sinh ngoài chương trình 

- Tiền Tip cho hướng dẫn viên và lái xe tại nước ngoài 

- Phần phát sinh do phụ phí phí xăng dầu tăng của Hãng hàng không vào thời điểm xuất vé 

máy bay. 

 

Ghi chú:  

Vì CPhI Japan 2018 nằm trong khuôn khổ "Tuần lễ Khoa học Đời sống Nhật Bản" là triển 

lãm với quy mô lớn nên khách từ các nước trên Thế giới đến thăm quan rất đông, tất cả các dịch 

vụ đều được đặt trước sớm và tăng giá rất nhiều. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho đoàn đại 

biểu được tốt nhất, các đơn vị đăng ký thành viên tham dự trước 25/02/2018 cho Ban tổ chức để 

tránh các chi phí phát sinh 

 

 


