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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Ban Giám đốc Doanh nghiệp
Nhằm giúp doanh nghiệp ĐBSCL tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh
doanh, đầu tư, chuyển giao dự án, tiếp cận vốn đầu tư kinh doanh. VCCI Cần Thơ
thực hiện đoàn xúc tiến giới thiệu các dự án, kêu gọi hợp tác kinh doanh tại
Singapore, Malaysia từ ngày 14-18/6/2017. Đoàn sẽ gặp gỡ và làm việc với các đối
tác thương mại, nhà đầu tư tài chính, các quỹ đầu tư, các tập đoàn tài chính quốc tế
tại Singapore, Malaysia, cụ thể:
Thời gian: từ 14-18/6/2017 (lịch trình đính kèm)
Kinh phí: 1.490 USD/người (tương đương 34.270.000 đồng/ người)
Đây là chương trình được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu
vốn, có dự án cụ thể cần mời gọi hợp tác đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua
bán dự án, tư vấn tài chính, vay ưu đãi. Đồng thời cũng xúc tiến xuất khẩu các
ngành hàng gạo, cá tra, tôm, phân bón, dược phẩm, thuốc thú y và các sản nông sản,
thủy sản,...kết nối nhà đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư địa ốc, BĐS, logistic và các
lĩnh vực khác theo nhu cầu của doanh nghiệp tham gia.
VCCI Cần Thơ kính mời doanh nghiệp quan tâm tham gia Đoàn xúc tiến nói
trên. Vui lòng đăng ký trước ngày 26/5/2017.
Thông tin liên hệ: VCCI Cần Thơ số 12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Tp Cần
Thơ, điện thoại: 0292.3824918 (121) fax: 0292.3824169, di động 0909.351.055
hoặc email: kimcuongvcci@gmail.com.
Trân trọng kính chào.
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