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CPhI & P-MEC China trên nền tảng Kỹ thuật số!
Kết nối và mở rộng cơ hội kinh doanh trên nền tảng trực tuyến

@CPhI & P-MEC China Virtual Expo Connect!

CPhI & P-MEC China 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 16-18/12/2020 tại Trung tâm Triển 
lãm SNIEC, Thượng Hải (Trung Quốc). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ giới thiệu 
mô hình Triển lãm trực tuyến kéo dài trong 07 ngày từ 18-24/06/2020 với tên gọi 
CPhI & P-MEC China 2020: Virtual Expo Connect (VEC). Sự kiện Trực tuyến này sẽ tạo 
điều kiện kết nối không giới hạn các Công ty Dược phẩm toàn cầu trong thời gian việc 
đi lại giữa các Quốc gia đang bị hạn chế như hiện tại.

Invited Buyer Video Meeting
Khách mua hàng có nhu cầu tìm kiếm 
nguồn hàng sẽ được kết nối với các 
Nhà cung cấp chất lượng và tham dự 
các cuộc gặp trực tuyến 01:01 qua Video
........................................................

Exhibitor Webinars
Các buổi Hội thảo, Thuyết trình trực tuyến 
của các Đơn vị trưng bày về 8 lĩnh vực trong 
ngành công nghiệp Dược phẩm và các 
Sản phẩm, Dịch vụ, Công nghệ, Giải pháp 
mới nhất của các Nhà cung cấp

Conference Webcasts
Lắng nghe những thông tin mới nhất về 
thị trường Dược phẩm từ các chuyên gia 
về xu hướng kinh doanh toàn cầu, quy định 
và công nghệ mới
........................................................

Virtual Factory Tours
Tham quan nhà máy ảo với các video 3D và 
các Clip được ghi hình bởi các Đơn vị 
trưng bày tại Nhà máy, Phòng thí nghiệm, 
Văn phòng và sẽ được trình chiếu trực tuyến

........................................................

Digital Showroom
Hơn 3.000 hồ sơ Nhà cung cấp với thông tin 
chi tiết sản phẩm có thể truy cập trên 
hệ thống trực tuyến, bao gồm toàn bộ
chuỗi ngành công nghiệp Dược phẩm

........................................................

Online Matchmaking 
– China Pharma Connect
China Pharma Connect tạo cơ hội để 
các nhà cung cấp và khách mua hàng 
tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng 
để kết nối trực tuyến



Gặp gỡ Nhà 
cung cấp 
qua Video

Gửi thông tin
đăng ký

Lựa chọn 
Nhà cung 

cấp

Xác nhận 
thời gian

Hệ thống hoạt động như thế nào?

Sự kiện trực tuyến CPhI & P-MEC China Virtual Expo Connect 2020 sẽ tổ chức chương 
trình kết nối giữa Nhà cung cấp và Khách mua hàng qua các cuộc gặp gỡ Video Meeting 
từ ngày 18-24/06/2020, cho phép khách mua hàng truy cập vào trang thông tin của các 
nhà cung cấp tiềm năng qua hệ thống trực tuyến và tạo điều kiện kết nối không giới hạn 
đối với các công ty Dược phẩm toàn cầu.

Chương trình gặp gỡ 01:01 qua Video Meeting

- Invited Buyer Video Meeting -
Dành riêng cho các Đơn vị đăng ký tham dự

Invited Buyer Video Meeting cung cấp những gì?

Cuộc gặp qua Video
Phát triển và kết nối kinh 
doanh của bạn mọi lúc mọi nơi

Dịch vụ Chuyên nghiệp
Cuộc gặp 01:01 trực tuyến
Dựa theo nhu cầu tìm kiếm nguồn 
hàng của Doanh nghiệp để
thiết lập cuộc gặp gỡ hiệu quả

Kết nối miễn phí 
Kết nối các hoạt động tại 
CPhI & P-MEC China Virtual 
Expo Connect hoàn toàn Miễn Phídoanh của bạn mọi lúc mọi nơi

Đúng mục tiêu
Giúp Khách mua hàng tìm 
kiếm và kết nối đúng nhà 
cung cấp trên hệ thống 
toàn cầu




