TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
&
TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Trong khuôn khổ các hoạt động ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Ươm tạo
Doanh nghiệp Công nghệ cao phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa –
Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội mở khóa đào tạo với chủ đề “Xây dựng thương hiệu
trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp” với các nội dung sau:
1. Thời gian: Ngày 13 - 14/10/2009 (khai giảng lúc 8h30 ngày 13/10/2009)
2. Giảng viên: Ths. Trịnh Đình Long - Tổng giám đốc Tập đoàn AMICA
3. Đối tượng tham dự: Giám đốc, nhân sự quản lý hoạt động marketing và các nhà
quản lý đang hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Địa điểm: Phòng 500, nhà A1, Đại Học Thuỷ Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, HN
5. Kinh phí:
- Dự án tài trợ: Kinh phí giảng viên, phòng học, thiết bị giảng dạy.
- Học viên đóng góp: 100.000 đồng/học viên (Chi phí này dùng để phục vụ giải khát
giữa giờ, chứng chỉ, tài liệu).
6. Mục tiêu của khóa học: Khóa học cung cấp cho người học kiến thức để định
hướng chiến lược doanh nghiệp, các công cụ để phân tích, lựa chọn, đánh giá và kiểm soát
chiến lược. Người học xuất phát từ các chiến lược doanh nghiệp đã lựa chọn, xây dựng và
hoạch định chiến lược Marketing để xây dựng thành công thương hiệu mạnh cho doanh
nghiệp mình.
Doanh nghiệp đăng ký tham gia điền thông tin theo mẫu “Phiếu đăng ký tham dự”
đính kèm, gửi thông tin về địa chỉ dưới đây trước thời gian diễn ra khóa tập huấn 2 ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
*Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao
- Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, km 29 đường cao tốc Láng Hoà Lạc, Thạch
Thất, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.33.688.777 (Anh Thái: 0914.786.202)
- Fax: 04.33.688.978
Email: thaivx@hbi.org.vn
GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Đức Long
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Tên đơn vị:...................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................Fax.....................................................................
Người liên hệ:...................................................Chức vụ:............................................................
Đăng ký tham gia khóa học:........................................................................................................
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Hà Nội, ngày tháng
năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Xin vui lòng Fax Phiếu đăng ký này cho chúng tôi theo số Fax: 04.33.688.978 trước khi diễn
ra khóa tập huấn 02 ngày.

