
Cơ quan tổ chức : Văn phòng JETRO Hồ Chí Minh,
        Trung tâm thông tin thương mại JETRO Yokohama
        Văn phòng JETRO Singapore Bộ phận Kanagawa
Cơ quan hỗ trợ   : Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồ Chí Minh
        QTSC (Công viên phần mềm Quang Trung)
Phí tham gia    : Miễn phí
Số người quy định : 100 người
Ngôn ngữ      : Phiên dịch nối tiếp Nhật - Việt
Hình thức      : Hội thảo online ※Sử dụng ZOOM

Đối tượng tham gia:
 Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc mở rộng (thành lập chi
nhánh, đầu tư,...) vào tỉnh Kanagawa và Nhật Bản 

KANAGAWA
 GIỚI THIỆU VỀ 

Lời chào, giới thiệu về diễn giả
Bài thuyết trình số ① (Giới thiệu về các chính sách hỗ trợ từ JETRO)
 Trung tâm thông tin thương mại JETRO Yokohama 
  Bà Norie Kawahara
Bài thuyết trình số ②
(Điểm quan trọng của việc thành lập công ty tại Nhật Bản)
 Công ty TNHH Bizex Giám đốc đại diện Ông Nozomu Suzuki
Bài thuyết trình số ③
(Giới thiệu về các doanh nghiệp đã đầu tư thành công)
 Công ty cổ phần AHT JAPAN Giám đốc đại diện
  Ông Futoshi Yoshimoto
Giải đáp thắc mắc (Q&A)
Kết thúc chương trình

Lần

Thứ

Hai Hướng tới đầu tư vào tỉnh Kanagawa

 
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ĐẦU TƯ VÀO NHẬT BẢN 

JETRO và tỉnh Kanagawa sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến giới
thiệu về những trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đã đầu
tư thành công tại Nhật Bản, môi trường đầu tư và những
chính sách hỗ trợ,...dành cho doanh nghiệp Việt Nam quan
tâm đến việc đầu tư vào tỉnh Kanagawa và Nhật Bản. 
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý công ty tham dự.

11.08.2021（Thứ�4）
Giờ�Việt�Nam�từ�14:00�~�15:10

Chương trình (Dự kiến)
14:00

14:05

14:10

14:30

15:00

15:10

Đăng ký: 
 Vui lòng đăng ký tại đường link dưới đây trước ngày
 6 tháng 8 (thứ sáu) 
 ※Sau khi đăng ký thành công, chúng tôi sẽ gửi đường link  
(URL) truy cập đến bạn qua email 
 https://www.jetro.go.jp/form5/pub/spr/kanagawa6

Thông tin liên hệ: 
 [Tiếng Anh] Văn phòng JETRO Singapore Bộ phận Kanagawa 
  (Người phụ trách: Mr. Mima, Rachell) 
  SĐT: +65 6221-8174    E-MAIL: osamu_mima@jetro.go.jp 
 [Tiếng Việt] Văn phòng JETRO Hồ Chí Minh (Người phụ trách: Luu Hoan Anh) 
  SĐT: +84 28-3821-9363 E-MAIL: anh_luu@jetro.go.jp 


