CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM

VCCI CẦN THƠ

CLB SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số: 65/CNCT.18-XT
V/v: Họp mặt hội viên CLB MekongSP 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Ban Lãnh đạo quý Đơn vị
Nhằm trao đổi thông tin và tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ (CLB)
Sản phẩm đặc trưng ĐBSCL gắn kết, phát triển mạnh hơn trong thời gian sắp tới, Chi
nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức buổi Họp
mặt hội viên CLB sản phẩm đặc trưng ĐBSCL năm 2018 với chủ đề “Thông tin về
truyền thông và thương hiệu cho Doanh nghiệp” nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm
2017 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2018 của CLB.
Trong buổi họp mặt, CLB có mời chuyên gia đến giới thiệu và chia sẻ những
thông tin về truyền thông và thương hiệu cho các doanh nghiệp. Đây sẽ là công cụ
giúp doanh nghiệp tìm kiếm những kênh quảng cáo hiệu quả, làm mới các thông tin
công ty nhằm giúp các đối tác biết đến nhiều hơn và cách xây dựng kế hoạch quảng
cáo, đồng thời giúp tăng nhận biết thương hiệu và lợi nhuận trong kinh doanh.
Thời gian: ngày 29/3/2018 (Từ 8:00 đến 11:30)
Địa điểm: Hội trường lầu 5 - VCCI Cần Thơ
Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Thành phần tham gia: Ban Chủ nhiệm và Ban Cố vấn CLB MekongSP,
doanh nghiệp hội viên; các doanh nghiệp đặc sản, du lịch tiềm năng; các Trung tâm
khuyến công – khuyến nông; các Trung tâm xúc tiến ĐBSCL và các đơn vị truyền
thông báo chí.
Nội dung họp mặt:
- Báo cáo tình hình hoạt động của CLB MekongSP năm 2017 và kế hoạch hoạt
động năm 2018.
- Thông tin về truyền thông và thương hiệu cho các Doanh nghiệp.
CLB trân trọng kính mời quý Đơn vị tham dự và chia sẻ thông tin trong buổi họp
mặt trên. Quý đơn vị tham gia vui lòng điền vào phiếu đăng ký và gửi lại cho CLB
trước ngày 27/3/2018.
Trân trọng kính chào./.
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