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【Chương trình】※Có phiên dịch cabin Nhật-Việt
 13:00: Đón khách
 13:30 - 16:35: Phần thuyết trình
　1. Phát biểu chào mừng từ Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng
　2. Phát biểu chào mừng từ Lãnh đạo VCCI Đà Nẵng
　3. Thuyết trình của ông Noboru Kondo, CEO Brain Works Group 
　4. Thuyết trình của ông Lê Cảnh Dương, 
        Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP. Đà Nẵng 
　5. Thuyết trình của ông Norihiko Kondo, 
        chủ tịch HĐQT Công ty Kaiho Sangyo Co., LTD 
    6. Thuyết trình của ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng giám đốc 
        Công ty quản lý và khai thác tòa nhà PMC
 16:45 - 18:45  Tiệc giao lưu
【Phí tham gia】Miễn phí (ưu tiên cho Quý khách đăng ký trước; 
  mỗi DN tham gia tối đa 2 người)     
【Số khách tham gia】 Tối đa 220 khách Phần thuyết trình và 150 
  khách Phần tiệc giao lưu.

Khái quát tổ chức Hội nghị kinh doanh châu Á

   Brain Works Group sẽ tổ chức Hội nghị kinh doanh châu Á lần thứ 50 tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam, sự kiện cột mốc đáng nhớ trong chuỗi sự kiện mà chúng 
tôi đã tổ chức tại Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Vừa qua, Brain Works Co., Ltd đã được giao phụ trách JAPAN DESK Kansai của TP. Đà Nẵng tại Osaka, 
và đã bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2016. Từ cơ duyên này, chúng tôi sẽ tổ chức Hội nghị về chủ đề hợp tác kinh doanh với Nhật Bản tại Đà Nẵng, thành phố địa 
phương được cho là số 1 của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư. Tokyo, Osaka và TP.HCM sẽ được kết nối với Hội nghị thông qua hệ thống online.
    Phần 2 là phần tiệc giao lưu, dự kiến sẽ có 150 khách Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia giao lưu thân mật. Kính mời các Quý doanh nghiệp đang có ý định 
triển khai kinh doanh Việt Nhật đến tham gia sự kiện này cùng với chúng tôi.

Đơn vị tổ chức: Brain Works Group
Đồng tổ chức: UBND TP. Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng

Nhà tài trợ: Shikata Co., Ltd, Công ty quản lý và khai thác tòa nhà PMC
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【Địa điểm】　
Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng (UBND TP. Đà Nẵng)　
24 đường Trần Phú, TP. Đà Nẵng

 Phần thuyết trình: Hội trường tầng 2, Trung tâm hành chính 
                                TP. Đà Nẵng
 Phần giao lưu: Tầng hầm 1, trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng 

Sau khi điền các thông tin đăng ký dưới đây, Quý khách vui lòng gửi FAX về số 08-5413-5887. Trường hợp đăng ký qua Email, 
Quý khách vui lòng viết các thông tin đăng ký: Tên công ty, Lĩnh vực, Họ tên, Phòng ban, Chức vụ, TEL, Địa chỉ Email; rồi 
gửi về info_vn@bwg.co.jp đến công ty Brainworks Asia (mục đánh dấu ★ là những thông tin bắt buộc)

Đăng ký tham gia

★Tên công ty Phòng ban

★Lĩnh vực ★Họ tên

★Chức vụ ★TEL

★E-mail Ghi chú

Brainworks Asia Co.,Ltd.
11B Nguyen Dinh Chieu street, Dakao ward, District 1, HCMC
TEL:08-3910-3112　Fax : 08-5413-5887　Email: info_vn@bwg.co.jp
HP : http://www.bwg.co.jp/bwasia , http://www.bwg.co.jp

Cập nhật ngày 
21/4/2016


