
Kính gửi:  Quý cơ quan/doanh nghiệp
  VJCC xin trân trọng kính mời Quý cơ quan/doanh nghiệp đến tham dự hội thảo:

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CẢI TIẾN QUẢN LÝ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

Kính thưa Quý vị,
 Trong những năm vừa qua, VJCC – HCMC đã tổ chức nhiều khóa học kinh doanh do các chuyên gia 
Nhật Bản giảng dạy với các chủ đề: Quản lý sản xuất, Phát triển nguồn nhân lực, Lập chiến lược kinh doanh, 
Xây dựng chiến lược marketing, Quản lý tài chánh. Bên cạnh đó, các chuyên gia Nhật Bản còn thực hiện các 
chương trình tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp. 
 Nhằm trao đổi, chia sẻ và phổ biến rộng rãi những kết quả và kinh nghiệm mà các doanh nghiệp đã thu 
được qua việc tham dự các khoá học và hoạt động tư vấn của chuyên gia, Trung tâm VJCC – HCMC trân trọng 
kính mời Quý công ty tham dự buổi hội thảo: 
 “Trao đổi kinh nghiệm về cải tiến quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp.”

*	 Chúng	tôi	xin	chân	thành	cảm	ơn	sự	quan	tâm	và	rất	mong	được	phục	vụ	Quý	vị.

1. Doanh nghiệp tham gia thuyết trình:

2. thời gian tổ chức:

Chủ đề thuyết trình Tên doanh nghiệp
Hoạch định chiến lược kinh doanh • CÔNG TY CỔ PHẦN BMC
Chuẩn hóa thao tác trong sản xuất máy giấy • CÔNG TY  CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
Giảm thời gian và tiêu chuẩn hóa công tác 
thay đổi hàng trên máy tiện NC

• CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TOWA

• Ngày 21  tháng  03 năm 2011 (Thứ  Hai ): từ 14:00 - 17:00

3. Địa Điểm :
Tòa nhà VJCC - HCMC
Số 15, Đường D5, Văn Thánh Bắc, Q. Bình Thạnh
(VJCC nằm trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương)

4. Đối tượng tham Dự:
Giám đốc, quản đốc, các nhà quản lý trung gian của doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm
Số lượng giới hạn: 70 người, ưu tiên cho những người đăng ký trước

5. phí tham gia:
Miễn phí

6. ngôn ngữ:
Tiếng Việt



Để đăng ký, xin hãy:
   1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
   2. Gọi điện xác nhận lại với nhân viên phụ trách của VJCC:  Ms. Thảo/Ms. Uyên 
Điện thọai: 08-3512-2151, Fax: 08-3512-2150  E-mail: bc@vjcchcmc.org.vn
Trung tâm VJCC - Số 15, đường D5, P.25, Văn Thánh Bắc, Q.Bình Thạnh.
(Trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương)

n phiếu đăng ký

n thông tin liên hệ

n sơ đồ đường đi

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học Smonozukuri-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150


