THƯ MỜI THAM DỰ
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN NGÀNH
CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VIỆT - HÀN
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp
Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động,
với nhịp độ phát triển khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngành năng
lượng điện đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Ngoài ra, có thể nói ngành công nghiệp năng lượng điện ngày nay trở thành xương
sống trong mọi công nghệ hiện đại.
Luôn đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trung tâm Hỗ trợ phát triển
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) phối hợp Công ty TNHH Bizwell Hàn Quốc tổ
chức chương trình “Giao lưu trực tuyến ngành công nghiệp năng lượng điện Việt Hàn” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư
trong lĩnh vực năng lượng điện với thị trường Hàn Quốc trong giai đoạn phục hồi kinh tế
sau dịch Covid-19, cụ thể như sau:
 Thời gian: ngày 13 và 14/10/2020
 Hình thức: Hội nghị giao thương trực tuyến
 Đối tượng tham dự: Các Hiệp hội doanh nghiệp; Doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực năng lượng điện
 Phí tham dự: Miễn phí
 Danh sách DN Hàn Quốc kèm hình ảnh sản phẩm chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/19x3s02dzT_KfzDFMG9kHz3J_Knlx2wj/view?usp=sharing
 Đường link đăng ký trực tuyến:
https://docs.google.com/forms/d/1u2Z3eG0zpA1HcXXJdd3LG83DriHhEAD5Gxm
6S8Rn8uc/edit
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia chương trình, tìm hiểu
sản phẩm online với sự hỗ trợ điều phối và phiên dịch miễn phí từ Ban tổ chức.
Hạn chót đăng ký trước 12:00 ngày 09/10/2020
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