Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ Thí nghiệm,
Phân tích, Chẩn đoán và Công nghệ Sinh học

Báo cáo hậu triển lãm: Cùng nhìn lại kỳ triển lãm thành công
năm 2019
Tổng quan về đơn vị trưng bày tại analytica Vietnam 2019
Đơn vị trưng bày
• 143 đơn vị trưng bày đến từ 15 quốc gia
• Đơn vị trưng bày quốc tế: 64%
• Tổng diện tích trưng bày: 4.400 m²
• Các khu gian hàng Quốc gia đến từ Đức,
Singapore, Đài Loan và Trung Quốc

Những điểm nổi bật của analytica Vietnam

• Là sân chơi hội tụ nhiều gương mặt tiêu biểu
của ngành phân tích

• Tính quốc tế của các đơn vị trưng bày tương đối cao
• Tập trung vào các thị trường/phân ngành phát triển
• Hội nghị chuyên ngành cao cấp chia sẻ
nhiều kiến thức chuyên ngành bổ ích
• Triển lãm chuyên ngành quan trọng nhất trong lĩnh
vực phân tích và thí nghiệm tại Việt Nam

Lĩnh vực trưng bày
• Phân tích
• Đo lường/ Kiểm tra chất lượng
• Thiết bị thí nghiệm
• Khoa học sự sống/Công nghệ sinh học và Chẩn đoán

Đánh giá của đơn vị trưng bày
“Triển lãm là điểm đến tuyệt với để thu thập thông tin
về ngành phân tích. So với năm 2017, rõ ràng đã xuất
hiện thêm nhiều phân nhánh của thị trường tại triển
lãm.“

Sự hài lòng của đơn vị trưng bày
95%
Đánh giá chung (Tốt  Xuất sắc)
97%
Khả năng tham gia lại (Phản hồi tích cực)
98%
Giới thiệu cho đối tác/bạn bè (Phản hồi tích cực)
91%
Chất lượng khách tham quan (Tốt  Xuất sắc)
89%
Duy trì các mối quan hệ kinh doanh hiện tại (Tốt  Xuất sắc)
85%
Thiết hệ mối quan hệ khách hàng mới (Tốt  Xuất sắc)
93%
Đánh giá tầm quan trọng của triển lãm (Tốt  Xuất sắc)

Một số đơn vị trưng bày tiêu biểu
Agilent AD Vina Asecos Borosil BRAND Eppendorf
• ESCO • Hanna Instruments Hitachi Hoa Viet IKA
• Interscience • Johnson Test Paper Julabo • Kimteco
• LNI Swissgas Lonza MERCK Mettler Toledo • Metrohm
 Nabertherm Rigaku Saigon Instruments  Sarstedt
 Shimadzu Showa Denko Tegent Thermo Fisher
 Techcomp VWR Waters Watson Marlow

Adrian Koh, Area Sales Manager, Eppendorf South East Asia

“Tôi thật sự ấn tượng về triển lãm nhờ cơ hội quảng
bá doanh nghiệp tuyệt vời và chúng tôi cũng đã tìm
được một nhà phân phối khá tiềm năng. Chúng tôi
chắc chắn sẽ quay trở lại!
Jonathan Salimat Rahmat, Regional Manager, LNI Swissgas

“analytica Vietnam có khả năng đáp ứng các yêu
cầu hiện tại của thị trường phân tích”
Ho Ngoc Thien Khai, Sales Manager, Huy Lab (LabOne)
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Tổng quan về khách tham quan tại analytica Vietnam 2019
Chức năng công việc

Khách tham quan
• 4,144 khách tham quan (Tăng 18% so với
năm 2017)
• Khách tham quan đến từ 34 quốc gia
• Trong đó có 9% khách tham quan quốc tế
.

19 % Phụ trách PTN/ Vị trí
quản lý

20 % Chuyên viên
phòng thí
nghiệm

6 % Khác

Mức độ hài lòng của khách tham quan
98%

11 % Đối tác
/Báo chí

7 % Giáo sư/Tiến
sĩ/Nghiên cứu viên

Đánh giá chung (Tốt  Xuất sắc)
94%
Khả năng tham gia lại (Phản hồi tích cực)

10 % Kinh doanh tự
do

98%

9% SV/thực
tập sinh

18 % Giám
đốc/Chủ tịch

Sẽ giới thiệu cho đối tác/bạn bè (Phản hồi tích cực)
97%
Sự hiện diện của các đơn vị lớn (Tốt  Xuất sắc)
96%
Vai trò của triển lãm (Tốt  Xuất sắc)
97%
Đánh giá tính đa dạng của sản phẩm trưng bày

Ngành nghề của khách tham quan
22% lĩnh vực dược phẩm
21% lĩnh vực hoá chất
18% lĩnh vực thực phẩm
18% trường đại học/Viện nghiên cứu
16% công nghệ sinh học
14% lĩnh vực y tế
13% lĩnh vực môi trường
13% Phân tích/ Sản xuất vật liệu
13% Điện/Điện tử/Cơ khí
10% Chẩn đoán và chăm sóc sức khoẻ

8% Lĩnh vực khác
6% Hoá dầu
5% Mỹ phẩm
5% Phòng khám/Phòng
thí nghiệm nghiên cứu
4% Cơ khí ô tô
3% Xây dựng
3% Sản xuất kim loại và gia công tổng hợp
2% Cơ quan hành chính công
2% Dệt may và giày da

Đánh giá của khách tham quan
“Triển lãm được tổ chức rất chuyên nghiệp và việc
đón tiếp của Ban tổ chức rất nhiệt thành. Chúng tôi
hoàn toàn hài lòng về các buổi gặp gỡ mà Ban tổ chức
đã sắp xếp tại triển lãm.” - Ms. Bui Thi Quoc, Lab

“Đây là lần đầu tiên tôi đi tham quan một triển lãm trong
nước và tôi thực sự ấn tượng về sự chuyên nghiệp và sự
nhiệt tình của Ban tổ chức.” - Mr. Võ Hoài Âm, QC Manager,
Medisun

Supervisor, Nestlé

“Chúng tôi rất vui khi có một triển lãm chuyên ngành quy mô như vậy tại Việt Nam. Tại triển lãm, chúng tôi đã được gặp
gỡ với rất nhiều đơn vị phân phối thiết bị đầu ngành và được tiếp cận nhiều công nghệ phân tích mới. Các buổi hội thảo và
hội nghị chuyên đề cũng rất hữu ích.” - Ms. Võ Thị Quỳnh Như, Director, Dong Nai Testing Center
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Tổng quan về Hội nghị khoa học analytica Vietnam 2019
Tham dự Hội nghị là 25 chuyên gia quốc tế với những chia sẻ về giải pháp cho những thách thức của các ngành công
nghiệp cùng các bài nghiên cứu khoa học đầy hứa hẹn. Hội nghị đã thu hút 492 đại biểu tham dự.

Chương trình hội nghị
.
Phân tích cơ bản/Sắc
ký/ Khối phổ

Phân tích thực phẩm
và cải thiện chất lượng
thực phẩm

Phân tích Môi
trường và Kiểm
soát tác nhân gây
ô nhiễm

Phân tích dược
phẩm / Chẩn đoán
lâm sàng

Tổng quan về các sự kiện song hành
.

Gặp gỡ Giao thương
Địa điểm lý tưởng kết nối đơn vị trưng bày và khách hàng tiềm năng đến từ nhiều ngành
nghề khác nhau như dược phẩm, thực phẩm, hoá chất, vv. Năm 2019, ban tổ chức đã kết
nối thành công 268 cuộc gặp gỡ tại triển lãm..
Sự kiện đặc biệt “An toàn phòng thí nghiệm”
Các bài giảng về an toàn phòng thí nghiệm đã thu hút được đông đảo khách tham quan
trong 3 ngày triển lãm. Các vụ nổ và hiệu ứng pháo hoa theo kế hoạch được minh hoạ
bằng hình ảnh để chỉ ra cho người xem những rủi ro gặp phải trong các phòng thí
nghiệm cũng như đưa ra giải pháp khắc phục.
Diễn đàn đơn vị trưng bày
Một lần nữa, diễn đàn dành cho các đơn vị trưng bày lại được thực hiện tại triển lãm
analytica Vietnam 2019. Đã có 6 đơn vị trưng bày đăng ký tham dự để giới thiệu về các
công nghệ và ứng dụng phân tích mới nhất của họ tới khách hàng.
Hướng dẫn thực hành
Các buổi hướng dẫn thực hành tại triển lãm đã chia sẻ nhiều bí kíp quý báu cho các cá
nhân làm việc trong phòng thí nghiệm. Đã có hơn 85 khách tham quan tham dự các buổi
hướng dẫn thực hành này, bao gồm:
Buổi Hướng dẫn 1: Nguyên tắc cơ bản của Đảm bảo Chất lượng trong Phòng Thí nghiệm
Phân tích
Buổi Hướng dẫn 2: Xử lý mẫu tự động trong phân tích thực phẩm, nghiên cứu vật liệu
và pháp y sử dụng phương pháp LC/MS và GC/MS
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Thông tin ban tổ chức analytica Vietnam
Đơn vị tổ chức

Thông tin liên hệ dành cho đơn vị trưng bày Việt Nam:

IMAG GmbH

Công ty CP Triển lãm Công nghệ và Sự kiện
Quốc tế
Người liên hệ: Ms. Đỗ Dung
Tel: (+ 844-3) 5562292 / Fax: (+ 844-3) 5562293
Email: dung.do@analyticavietnam.com.vn
Mobile: 0973 583 572

Công ty con của
Messe München GmbH
Messegelände
81823 Munich, Germany

Đơn vị bảo trợ:
Thông tin liên hệ dành cho đơn vị trưng bày quốc tế:
IMAG GmbH, Am Messesee 2, 81829 München, Germany
Ms. Eva Sauerborn (Exhibition Director)
Tel.: (+49 89) 552912-120
eva.sauerborn@imag.de
Ms. Franziska Dorfmüller (Exhibition Manager)
Tel.: (+49 89) 552912-211
franziska.dorfmueller@imag.de

• Bộ Khoa học Công nghệ (MOST)
• Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia
(NASATI)
• Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và
Công nghệ TP HCM (CESTI)
• Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
(CETASD)
• Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP Hồ Chí Minh
• Nghiê ̣p đoàn các nhà sản xuấ t vâ ̣t tư phòng thí nghiê ̣m Pháp
(FABRILABO)
• Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ cao CHLB Đức (Spectaris)
• Hội Nữ trí thức Việt Nam
• Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA)
• Hội Chăn nuôi Việt Nam
• Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường TP Hồ Chí Minh
• Hội Thiết bị Y tế TP Hồ Chí Minh
• Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh
• Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
• Hiệp Hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA)
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