THƯ MỜI THAM DỰ
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VIỆT – HÀN
VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TIÊN TIẾN
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp
Nhằ m tăng cường gặp gỡ, giao lưu tìm kiế m cơ hội hơp̣ tác thương ma ̣i giữa Việt
Nam và Hàn Quố c, đoàn gồ m 12 doanh nghiệp thuộc Cơ quan Xúc tiế n Doanh nghiệp
vừa và nhỏ, Doanh nghiệp Khởi nghiệp Thành phố Daegu của Hàn Quố c (KOSME
DAEGU) hoa ̣t động trong liñ h vực xử lý nước sa ̣ch và nước thải phố i hơp̣ cùng Trung
tâm Hỗ trơ ̣ Phát triể n Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) và Công ty TNHH Công
nghệ và Tư vấn Hàn (HAN Tech) tổ chức chương trình “Giao lưu trực tuyến Việt Hàn về Sản phẩm và Công nghệ Xử lý nước tiên tiến”.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự chương trình, cụ thể như
sau:
1. Thời gian: từ 09:00 – 17:00 ngày 13 – 15/10/2020
2. Địa điểm: Hội nghị giao thương trực tuyến
3. Phí tham dự: Miễn phí
4. Đối tượng: Các Hiệp hội doanh nghiệp; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xử lý nước.
5. Đường link đăng ký trực tuyến:
https://docs.google.com/forms/d/1kC-0j6p15gcysy24IMlti4Ez0OLSVnNQjdMQJKbJKI/edit
Để Ban tổ chức có thể chuẩn bị chu đáo, Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi thông tin
đăng ký về Ban tổ chức trước 12:00 ngày 09/10/2020
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr. Phạm Hòa – Phòng Hợp tác Quốc tế
– ĐT: (028) 38 248 866; DĐ: 08 9999 3935 – Email: phamhoa.smedec2@gmail.com
Trân trọng kính mời.
Đính kèm: Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc
PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
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