
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 THƯ MỜI THAM DỰ 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG (B2B) ĐOÀN THƯƠNG 

MẠI THÀNH PHỐ POHANG HÀN QUỐC 2019 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

Pohang là một trong những thành phố có dân số và diện tích lớn nhất tỉnh Bắc 

Gyeongsang tại Hàn Quốc. Pohang có các tuyến đường huyết mạch và cảng vận chuyển 

quan trọng dẫn đến sự ra đời của ngành công nghiệp nặng như sắt, thép, đóng tàu…trong 

đó tiêu biểu là Công ty thép Pohang - một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới. 

Sắp tới đây, các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Pohang sẽ đến TP. HCM và tổ 

chức chương trình kết nối giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam. 

Nhằm mục đích kết nối, giao lưu và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp Việt 

Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc, Công ty Bizwell mong muốn phối hợp với Trung tâm 

Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức Chương trình “Kết 

nối Giao thương (B2B) Đoàn Thương mại Thành phố Pohang Hàn Quốc 2019”. 

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự chương trình, cụ thể như 

sau: 

 Thời gian: lúc 08:30 – 17:00 ngày 21/11/2019 

 Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, số 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM 

 Phí tham dự: Miễn phí (bao gồm: tài liệu, teabreak). 

 Đối tượng tham dự:  

- Phía Việt Nam: Các Hiệp hội doanh nghiệp; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực về thiết bị chăm sóc sức khỏe và cơ khí, công nghiệp… 

- Phía Hàn Quốc: là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm với kỹ thuật tiên tiến 

hàng đầu thành phố Pohang Hàn Quốc về các lĩnh vực sau 

1. Công ty YUBI: Màn hình cảm ứng in hình ảnh tức thì với chất lượng cao, gửi 

hình ảnh qua tin nhắn băn bản, email… 

2. Công ty ONESOFTDIGM: OneSmartdiet đo các thành phần cơ thể thông qua 

Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA), có thể kết nối không dây với các ứng dụng di 

động, cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm phân tích thành phần cơ thể, khuyến nghị chế độ 

ăn uống và tập thể dục, v.v. 

3. Công ty IDO: Trà thanh lọc lên men, trà thảo mộc và các loại trà thải độc choc ơ 

thể 

 



 

 

 

 

 

  

4. Công ty Công nghiệp Chính xác NAMBU: Bảo trì máy, chế biến, hàn, con lăn, 

trục, vít… 

5. Công ty TOP TECH: Hệ thống và kiểm tra ăn mòn chính xác và an toàn, kiểm 

tra ăn mòn, hệ thống giám sát (HMI)… 

6. Công ty DSTECH: Kết nối thép, phần mềm tự động hóa, nhà máy thông minh… 

7. Công ty OPENIN: hệ thống thông tin và điều kiển thiết bị tự động, hệ thống vận 

chuyển không người lái AGV… 

Để Ban tổ chức có thể chuẩn bị, đón tiếp chu đáo, Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi 

Phiếu đăng ký (mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức trước ngày 19/11/2019 qua email: 

htqt.smedec2@tcvn.gov.vn và/hoặc phamhoa.smedec2@gmail.com. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Anh Phạm Hòa – Phòng Hợp tác Quốc tế 

– ĐT: (028) 38 248 866; DĐ: 08 9999 3935. 

Trân trọng kính mời. 

Đính kèm: Phiếu đăng ký. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương 

 


