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Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt 
Nam (VEIA) 

HAN Tech & Consult Co., Ltd. 
(HTC) 

 

 

THƯ MỜI 
To Attend Business Meeting of INKE Spring 2012  

on 14 March 2012 Grand Plaza Hotel, Hanoi 

Đến tham dự buổi gặp gỡ doanh nghiệp INKE mùa xuân 2012  
vào ngày 14 tháng 3 năm 2012 tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội 

 
 
Kính gửi quý vị                                          Ngày 1 tháng 3 năm 2012 
 
Thay măt Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (KOVA) trực thuộc Bộ Kinh tế Tri thức (MKE) tại Hàn 
Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 
(MOIC) và công ty Han Tech & Consult Co., Ltd (HTC) tại Việt Nam 
 
Chúng tôi rất vinh dự được tổ chức sự kiện “Buổi gặp gỡ tìm kiếm các đối tác doanh nghiệp” 
(One to One Business Meeting) cùng sự phối hợp với VEIA nhân chuyên thăm của Đoàn Đại biểu 
Thương mại KOVA (KOVA Trade Delegation from Korea) đến Việt Nam tìm hiểu thị trường phát 
triển các sản phẩm mới. 
 
Chúng tôi hân hạnh thông báo đoàn đại biểu KOVA có mong muốn tìm kiếm các đối tác doanh 
nghiệp là các công ty của quý vị tại Việt Nam và sẽ đến dự sư kiện đã nêu ở trên vào ngày 14 
tháng 3 năm 2012. Mục đích của đoàn đại biểu KOVA là để tăng cường thúc đẩy mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc trở thành Đối tác Thông minh 
 
Chúng tôi trận trọng gửi lời mời đến Công ty kính mến của quý vị đến tham dự sự kiện của chúng 
tôi theo những thông tin sau đây: 
  

1. Thời gian: 10 giờ - 17 giờ ngày thứ 5, 14 tháng 3 năm 2012  
2. Hình thức của buổi gặp gỡ: Gặp gỡ Một-Một với đối tác Việt Nam  

  3. Địa điểm: Địa chỉ: phòng Sapphire II, tầng 3, Khách sạn Grand Plaza Hanoi,  
              117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 
               ĐT:  04-3555-1000 
 
Quý vị làm ơn lưu ý các công ty chỉ có thể được tham gia buổi gặp gỡ doanh nghiệp thông qua 
giấy mời. 
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Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy liên hệ Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam 
(VEIA) hoặc/và Công ty HTC theo các địa chỉ liên lạc sau: 
 

1. Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam: Ông. Nguyễn Như Thắng  
    (VP: 04-3934-2945, Mobile: 090-342-1903)              
2. HTC: Bà Kim Liên (Ofc: 04-3846-5758, Mobile: 091-226-3338) 

 
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của quý vị trong thời gian sớm nhất và chúng tôi đánh giá 
sự quan tâm và tích cực của quý vị sẽ góp phần tạo nên những kết quả tốt đẹp giữa công ty của 
quý vị và đoàn đại biểu KOVA. 
 
 
Xin chân thành cảm ơn 
 
 

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam 
(VEIA) 

Công ty HAN Tech & Consult Co., Ltd 
(HTC) 

  
      
 
 
                                        

 
      
 

 
SANG MO LEE, 
Tổng Giám đốc 

 
 
 
Gửi kèm: 

1. Danh sách đoàn đại biểu Hàn Quốc cùng sản phẩm và công nghệ 
2. Phần giới thiệu các công ty Hàn Quốc  
3. Phiếu Đăng ký 

 
 


