
 

HỘI THẢO HỢP TÁC KINH DOANH TOKYO - VIỆT NAM 

 Sắp tới đây, Thành phố Tokyo và Ban Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo sẽ tổ chức “Hội thảo hợp tác kinh 

doanh Tokyo – Việt Nam”, dành cho các công ty Việt Nam muốn đầu tư vào thủ đô Tokyo của Nhật Bản hoặc có dự 

định hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy tiềm năng của thành phố Tokyo để mở rộng kinh doanh.  

 

Buổi hội thảo sẽ có nhiều nội dung đa dạng như thông tin liên quan đến môi trường đầu tư của thủ đô Tokyo, kinh 

nghiệm của công ty Việt Nam đang hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Nhật Bản, trao đổi 1 đối 1 giữa khách tham 

dự và ban tổ chức.... Quý công ty Việt Nam quan tâm đến việc đầu tư vào thủ đô Tokyo hay có nguyện vọng hợp tác 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tokyo nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội này! 

 

Thời gian:    Ngày 11 tháng 10 năm 2019 (Thứ Sáu) 13:00~16:00 

             Bắt đầu tiếp đón khách tham dự từ 12:00 

Địa điểm:     Hội trường Sunflower, Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) 

      799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đối tượng:    Công ty Việt Nam đang quan tâm đến đầu tư tại thủ đô Tokyo   

            Công ty Việt Nam muốn hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tokyo 

Ban tổ chức:  Thành phố Tokyo, Ban Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo  

 

Lịch trình 

 12:00   Khai mạc hội thảo 

 13:00   Lời mở đầu             Ban Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo 

 13:05   Phần 1 - Diễn thuyết      “Về xu hướng ngành sản xuất và môi trường đầu tư của Tokyo”    

                   Mr. Toru Honda, Trung tâm Phát triển Kinh doanh Tokyo 

 14:05   Phần 2 - Diễn thuyết      “Trải nghiệm thực tế khi hợp tác với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản ” 

                                    Mr. Nguyễn Thành Trung, 

            Giám đốc công ty TNHH GIB - nhập khẩu vòng bi công nghiệp Nhật Bản 

            Giám đốc công ty TNHH Asia Cosmetics - kinh doanh mỹ phẩm Nhật Bản 

 14:40   Phần 3                  Chính sách hỗ trợ đầu tư từ Việt Nam  

                                    Ban Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo  

 14:50   Nghỉ giải lao 15 phút       Ban tổ chức có chuẩn bị trà, cà phê và món ăn nhẹ cho quý khách tham dự 

 15:05  Phần 4 - Trao đổi 1 đối 1        ①Về việc đầu tư vào thủ đô Tokyo    

                           ②Về viêc hợp tác với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tokyo 

 16:00   Bế mạc hội thảo 

 

Chương trình hội thảo miễn phí cho khách đăng ký trước! 

Hình thức đăng ký:  Qua biểu mẫu sau:  https://forms.gle/w57cGCSGr5kKTjg3A 

                  Hoặc liên lạc trực tiếp tới  Ms. Ngọc: ☏094-772-3627 / ✉ngoc.dnm@ags-vn.com          

                                        Mr.Shimizu: ☏089-855-1589/ ✉shimizu.t@ags-vn.com   

Số lượng người giới hạn tham gia: 50 người 

Lưu ý: Quý khách tham dự vui lòng mang danh thiếp !  

https://forms.gle/w57cGCSGr5kKTjg3A

