21/06 (Thứ 6) ~ 23/06 (Chủ nhật)

Đơn vị tổ chức
Cơ quan chủ quản

EXCO, Viện Xúc tiến Du lịch chữa bệnh Daegu, Viện Chấn hưng Y học cổ truyền Hàn Quốc ,
Hiệp hội Nha khoa Daegu, KOTRA

Đơn vị tài trợ

Bộ Y tế và Phúc lợi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Viện Chấn hưng Công nghiệp y tế Hàn Quốc

Hội đồng Thành phố y học Daegu, Ủy ban Công nghiệp Thiết bị y tế ứng dụng IT, Hiệp hội Bác sĩ Thành phố Daegu,
Hiệp hội Bác sĩ nha khoa Thành phố Daegu, Hiệp hội Bác sĩ Đông y Thành phố Daegu, Hiệp hội Dược sĩ Thành phố Daegu,
Hiệp hội Y tá Thành phố Daegu, Tổ chức Chấn hưng Công nghiệp Y tế công nghệ cao khu vực Daegu-Gyeongbuk,
Các cơ quan y tế đầu ngành (Bệnh viện) của Daegu

Triển lãm Công nghiệp Y tế & Chăm
sóc sức khỏe Hàn Quốc lần thứ 13

Triển lãm Du lịch chữa bệnh quốc
tế tại Daegu lần thứ 9

Triển lãm Y học cổ truyền Hàn
Quốc lần thứ 19

Triển lãm trang thiết bị & Hội nghị học thuật quốc
tế ngành nha khoa tại Daegu 2019

Thời đại trăm tuổi, Sức khỏe từ A đến Z!

Quá nhiều lý do để chọn Medi Expo Korea!

1
2
3
4

Triển lãm y học tổng hợp quy mô lớn nhất Hàn Quốc
Medi Expo được Thành phố Y học Daegu và vùng tổ chức dưới sự tài trợ của Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Viện Chấn hưng Công nghiệp y tế Hàn Quốc. Medi Expo là một triển lãm y học tổng hợp có quy mô lớn
nhất Hàn Quốc, được tổ chức đồng thời cả 4 lĩnh vực Trang thiết bị y tế & Thiết bị bệnh viện, Nha khoa, Y dược học cổ
truyền, Du lịch chữa bệnh.

Triển lãm chuyên ngành Y khoa, quy tụ 12,000 cán bộ trong
ngành
Đây là triển lãm chuyên môn của ngành Y, bao gồm 8 buổi training tập thể, các Diễn đàn học thuật tổng hợp, hội
nghị, hội thảo, với sự tham gia của nhiều cán bộ có chuyên môn trong ngành bao gồm các bác sĩ, bác sĩ nha khoa,
dược sĩ, y tá, bác sĩ Đông y cũng như các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Giao thương xuất khẩu với các khách hàng nước ngoài/
Giao thương với các bệnh viện do KOTRA tổ chức
Thông qua chương trình giao thương xuất khẩu 1:1 kết nối 150 doanh nghiệp thiết bị y tế với 100 khách hàng quốc
tế, cũng như chương trình giao thương bán hàng với sự tham gia của các cơ quan y tế đầu ngành trong khu vực,
các bệnh viện phục hồi chức năng, chỉnh hình, điều dưỡng, triển lãm MEDI EXPO sẽ là nơi để các doanh nghiệp
marketing một cách thiết thực nhất..

Sức khỏe từ A đến Z! Hãy đến với MEDI EXPO KOREA 2019!
Hàng loạt các sự kiện và hoạt động đa dạng (như vật lý trị liệu, kiểm tra sức khỏe, yoga/pilates, chăm sóc sức khỏe, tư
vấn về sức khỏe) trong khuôn khổ triển lãm Medi Expo sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về sức khỏe từ A đến Z.

Khái quát về sự kiện
Tên sự kiện

MEDI EXPOKOREA2019

Thời gian

21/06(Thứ 6) ~ 23/06(Chủ nhật) /
3 ngày

Địa điểm

EXCO (khu triển lãm)

300 doanh nghiệp, 850 gian hàng/
25.000 khách tham quan
10:00 ~ 17:00
Giờ mở cửa
Tổ chức đồng thời Triển lãm Công nghiệp Y tế & Chăm sóc sức khỏe, Triển lãm
Du lịch chữa bệnh quốc tế tại Daegu, Triển lãm Y dược học cổ
truyền, Triển lãm trang thiết bị & Hội nghị học thuật quốc tế
ngành nha khoa tại Daegu
Quy mô

Danh mục sản phẩm
Thiết bị chẩn đoán hình ảnh / Thiết bị đo / Thiết bị phục hồi chức năng / Thiết bị chăm sóc sức khỏe / Thiết bị liên quan đến phẫu thuật /
Hệ thống thông tin y tế / Thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh / Thiết bị liên quan đến bào chế dược / Linh kiện & vật tư thiết bị y tế /
Trang thiết bị dùng trong bệnh viện / Trang thiết bị Đông y / Thiết bị nha khoa / Thiết bị liên quan đến vận động / Làm đẹp da /
Vật dụng dành cho người cao tuổi / Thực phẩm & vật dụng chăm sóc sức khỏe / Du lịch chữa bệnh / Bệnh viện chuyên khoa

Hướng dẫn tham gia
Thời hạn đăng ký
●

Tiếp nhận đơn đăng ký đến hết ngày 10/05/2019 (Thứ 6), ưu tiên doanh nghiệp đăng ký trước (có thể kết thúc sớm nếu hết gian hàng)

Phí tham gia (Chưa bao gồm VAT)
Phân loại

Gian hàng riêng (tiêu chuẩn 9 m2)

Gian hàng tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 9 m2)

Gian hàng Premium (tiêu chuẩn 9 m2)

Giá thuê

1,500,000 KRW
Chỉ cung cấp mặt bằng

1,800,000 KRW
Cung cấp mặt bằng +
dựng gian tiêu chuẩn

2,000,000 KRW
Cung cấp mặt bằng +
dựng gian Premium

Hướng dẫn đăng ký
●

Đăng ký online (www.mediexpo.co.kr) hoặc soạn đơn và gửi qua đường Fax (đính kèm Đăng ký kinh doanh)

●

Tiến hành thanh toán tiền đặt cọc sau khi xác nhận invoice phí tham gia

Hướng dẫn thanh toán
●

Thời hạn thanh toán : Thanh toán tiền đặt cọc tương đương 50% phí tham gia khi gửi đơn đăng ký (hoặc hợp đồng),
số tiền còn lại phải thanh toán muộn nhất vào ngày 10/05/2019 (Thứ 6)

●

Thông tin tài khoản : Woori Bank 2632-935-4318256 Chủ tài khoản : EXCO CO., LTD

※ Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ ‘Tên doanh nghiệp’

Tổ chức đồng thời

Triển lãm Công nghiệp Y
tế & Chăm sóc sức khỏe
Hàn Quốc
Địa điểm Nhà triển lãm tầng 1
Quy mô 350 gian hàng
Tổ chức/chủ quản Thành phố
Daegu / EXCO

Triển lãm Du lịch chữa
bệnh quốc tế tại Daegu

Triển lãm Y học cổ truyền
Hàn Quốc

Địa điểm Nhà triển lãm tầng 1
Quy mô 130 gian hàng
Tổ chức/chủ quản Thành phố
Daegu / Viện xúc tiến Du lịch chữa
bệnh Daegu

Địa điểm Nhà triển lãm tầng 1
Quy mô 160 gian hàng
Tổ chức/chủ quản Thành phố
Daegu, Gyeongsangbuk-do / Viện
chấn hưng Y học cổ truyền

Triển lãm trang thiết bị &
Hội nghị học thuật quốc
tế ngành nha khoa tại
Daegu
Địa điểm Nhà triển lãm, phòng hội nghị
Quy mô 160 gian hàng
Tổ chức/chủ quản Thành phố Daegu
/ Hiệp hội Nha khoa Daegu

Hoạt động bên lề

Business Meeting

Seminar/Conference

Medical Examination

Experience Zone

Thời đại trăm tuổi, Sức khỏe từ A đến Z!

Mọi thắc mắc xin gửi về Văn phòng

Medi Expo Korea 2019

Địa chỉ thư tín : # 10 Exco-ro, Buk-gu, Daegu 41515
T. +82-53-601-5211 F. +82-53-601-5372 E. mediexpo@exco.co.kr Home page www.mediexpo.co.kr

