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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY
Được thành lập vào năm 2011, Pharmacity tự hào là chuỗi nhà thuốc tiện lợi hàng
đầu tại Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi khẳng định “Pharmacity là chuỗi nhà
thuốc tiện lợi nhất nơi bạn trao trọn niềm tin và sức khỏe”. Với hơn 2.400 dược sĩ
được đào tạo chuyên sâu trên khắp cả nước, Pharmacity tận tâm phục vụ khách
bằng sự chăm sóc chu đáo, các sản phẩm thuốc chính hãng và mang đến trải
nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Pharmacity đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục khi tăng từ 40 nhà thuốc
vào đầu năm 2017 lên hơn 500 nhà thuốc, trải khắp 15 tỉnh thành trên cả nước
tính đến thời điểm cuối năm 2020. Đến năm 2021, chúng tôi sẽ mở rộng hệ thống
lên 1000 nhà thuốc và củng cố vị trí là chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu tại Việt
Nam. Việc này sẽ giúp càng nhiều người tiêu dùng được trải nghiệm các sản phẩm
chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp của Pharmacity, đem đến sự tiện lợi cho
người dân trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
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Pharmacity Pharmacy Joint Stock Company
248A No Trang Long, Ward 12, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, Vietnam
ĐT: (+84) 8730 76888
F: (+84) 8730 76888
www.pharmacity.vn

Pharmacity Pharmacy Joint Stock Company
Established in November 2011, Pharmacity is proud to be the top modern and
convenient retail pharmacy chain in Vietnam. Our vision is "Pharmacity is the most
convenient pharmacy chain where customers fully entrust their health and
wellness". With more than 2,400 experienced and qualified Pharmacists across
the country, Pharmacity serves customers faithfully with great care, medicines
from trusted sources and giving a Wow customer experience.

We have posted a spectacular track record by growing from 40 stores in early
2017 to more than 500 stores across 15 cities and provinces, as of end of 2020.
By 2021, to ensure the convenience for customers to reach out to Pharmacity, we
will spread our footprint to 1000 stores and strengthen our leading position of
being the top modern and convenient retail pharmacy chain in Vietnam. This will
enable more consumers to have an opportunity to experience high quality
products and professional service at Pharmacity, providing convenience to
Vietnamese people in healthcare needs for themselves and their families.

2
Diễn Đàn M&A Việt Nam 2020 – Vietnam M&A Forum 2020
Ngày 24/11/2020 – November 24, 2020 / Ho Chi Minh City

