
   
 

Kính gửi: Quý cơ quan, Doanh nghiệp 

Hoạt động kinh doanh toàn cầu đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu do sự 
thay đổi của môi trường kinh doanh với những thách thức không nhỏ. Để duy trì sự tăng 
trưởng, doanh nghiệp cần phải tìm ra con đường mới dẫn đến thành công. Marketing 
đóng vai trò là người dẫn đường giúp doanh nghiệp hiểu và vượt qua những thách thức 
mới trong môi trường liên tục thay đổi hiện nay.  

Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật bản (VJCC) trân trọng giới thiệu khóa 
học chuyên đề: 

CHIẾN LƯỢC MARKETING THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG THÁCH 
THỨC CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức về: 

a. Nhận dạng những thay đổi tác động đến hoạt động kinh doanh  

b. Học cách đối phó với tình hình mới 

c. Triển khai công thức Marketing mới  

Giảng viên: Chosaku TODA, Chuyên gia JICA 

 Giảng viên, chuyên gia tư vấn cao cấp về Quản trị và Chiến lược Marketing của 
Tập đoàn Panasonic và Công ty Excel International. 

 Hơn 35 năm kinh nghiệm ở Tập đoàn Matsushita (Panasonic), đã đảm nhiệm 
nhiều vị trí khác nhau, trong đó có 16 năm giữ cương vị quản lý điều hành ở thị 
trường Mỹ, Anh và Nhật Bản. 

Đối tượng: Giám đốc, trưởng phó phòng và các cá nhân có quan tâm đến chủ đề. 

Thời gian: Buổi sáng từ 8h30 – 11h30 các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 7 năm 2010 

Địa điểm: Phòng đa năng, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản 
HCM. Số 15, D5, Khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh 

        (Trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương)  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch sang tiếng Việt. 

Học phí:   1.100.000 VND/ người (phí không hoàn lại và không bảo lưu) 

 

Xin Quý vị vui lòng xem nội dung chi tiết và phiếu đăng ký ở trang sau! 

 

    Giám đốc VJCC-HCMC (Việt Nam)                   Giám đốc VJCC-HCMC (Nhật Bản) 

 
               Nguyễn Hoài Nam                                                     Takao FUJII 

 
 



 

 

      PHIẾU ĐĂNG KÝ     Vui lòng fax đến số: 08-3512 2150 
     
    

Tên công ty:   

 Địa chỉ:   

 Ngành nghề SXKD:    

 Điện thoại:                                 Fax:                                   Email:   

 Người liên hệ:                                               Chức vụ:  

 Học viên tham dự khóa học BC09-10:    

    1. Ông/ Bà:                                               Chức vụ :   

    2. Ông/ Bà:                                               Chức vụ :   

    3. Ông/ Bà:                                               Chức vụ :   

 
 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

27/07 
(8:30-11:30) 

 Sự thay đổi của thế giới và thời đại  
 Sự thay đổi ở Châu Á : Asia;  ASEAN 
 Sự thay đổi của công nghệ: IT; Platform; Quản lý tri thức 

 Quản trị Marketing: Concept; Khách hàng 
                                           Đặc tính khách hàng 
                                           Sự thỏa mãn khách hàng 

28/07 
(8:30-11:30) 

 Cơ hội thị trường: Quy trình; Phân tích môi trường 
                          4C, SWOT, 5F, Nghiên cứu thị trường; STP 
                          Lựa chọn các cơ hội thị trường 
 Chiến lược Marketing: Toàn cầu, khu vực; Cạnh tranh 

                                Ma trận mở rộng hoạt động, PLC 
                                Quy luật dẫn đầu, Liên minh và M&A; Thương hiệu 

29/07 
(8:30-11:30) 

 Marketing hỗn hợp: Sản phẩm, Giá 
                         Phân phối, Xúc tiến hỗ trợ kinh doanh 

 Case study (Tình huống) 

30/07 
 (8:30-11:30) 

 Phát biểu tình huống 

 Công thức của Nhật Bản 
 Marketing trong giai đoạn kế tiếp: Tiến thoái lưỡng nan 

                                                         Thiết kế lại mô hình 
                                                         Công thức mới, Cách thức mới 

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng: 
 - Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời). 
 - Hoàn thành thủ tục đóng học phí tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).        
Thông Tin Tài Khoản: 
  - Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM. 
  - Số tài khoản:  018.100.0140854 
  - Ngân hàng: Vietcombank Binh Thanh 
Chi tiết xin liên hệ C.Hà/ C.Thảo: 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.   

bc@vjcchcmc.org.vn          Tel: 3512-2151          Website: http://vjcchcmc.org.vn 
 


