PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
Số: 276 /CNCT.17-XT
V/v: Mời tham dự lớp tập huấn Kỹ năng xúc tiến
thương mại thông qua các công cụ trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------Cần Thơ, ngày 7 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý cơ quan, Doanh nghiệp
Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng phân tích thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu
sang các thị trường xuất khẩu tiềm năng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối
hợp với Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xúc tiến
thương mại thông qua các công cụ trực tuyến” để cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ
phân tích, tìm kiếm đối tác kinh doanh.
Thời gian: từ 7h00 – 11h30 ngày 19/7/2017
Địa điểm: tại khách sạn Cửu Long
Số 999 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Giảng viên: PGS. Tiến sỹ Đào Ngọc Tiến – Trưởng khoa Quản lý Khoa học
Trường đại học Ngoại Thương Hà Nội
- Học phí: miễn phí tham dự
- Nội dung khóa học: Cung cấp cho học viên kỹ năng phân tích thị trường và khai
thác thông tin xuất khẩu, tìm kiếm bán hàng tiềm năng, từ đó xây dựng chiến lược xuất khẩu
đúng hướng và hiệu quả.
-

Do số lượng khách tham dự có giới hạn, Quý Cơ quan và Doanh nghiệp quan tâm
vui lòng xác nhận tham dự với chúng tôi qua số điện thoại 02923.824918 (máy lẽ 121)
gặp Thành Trung (01677.300.950) hoặc fax 02923.824169, trước ngày 17/7/2017.
Trân trọng kính chào.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Lam

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần
- Địa chỉ: Số 12, Hòa Bình, P.An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
- Điện thoại : 02923.824.918 (121)
- Fax: 02923.824.169
- Email: lamthanhtrung706@gmail.com
- Di động: 01677 300 950 (Thành Trung)

