
GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI 

DOANH NGHIỆP TỈNH FUKUOKA, NHẬT BẢN 2017 

TRONG LĨNH VỰC IT, NHÀ HÀNG

Tỉnh Fukuoka là vùng đất nổi tiếng nằm ở vùng Kyushu của Nhật bản, có văn hoá ẩm thực phong phú, đa dạng.

Chúng tôi tổ chức cho các doanh nghiệp chuyên ngành ẩm thực, IT của tỉnh Fukuoka có nguyện mọng muốn 

đầu tư vào Việt Nam đến tham quan và hội thảo tại Hà Nội.

Mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm đến nhà hàng của Nhật ( đối 

tác kinh doanh, nhượng quyền thương mại, nhập khẩu thực phẩm và các doanh nghiệp quan tâm đến ẩm thực 

Nhật Bản ）
Bên cạnh đó, tại Fukuoka cũng có rất nhiều các công ty chuyên về công nghệ thông tin. Lần này họ cùng chúng 

tôi đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư. Nếu các bạn thực sự quan tâm hãy tham dự buổi Hội 

thảo & giao lưu kết nối thương mại cùng chúng tôi!

Giới thiệu về Fukuoka （Discovery Fukuoka tiếng Việt）
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/ja/movies/detail/2956

Thời gian ： Ngày 30/08/2017 ( Thứ tư)

Địa điểm ： Khách sạn Fortuna Hanoi, 6B Láng Hạ, Hà Nội 

Chương trình ： 13:00 – 13:20 Tiếp đón

13:20 – 13:30 Khai mạc

13:30–17:30 Trao đổi kết nối thương mại 

18:00–20:30 Giao lưu, trao đổi ( Tiệc tối)

Đơn vị tổ chức: Chính quyền Tỉnh Fukuoka

Đồng tổ chức： Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Điều hành：Hanoi Fukuoka Network JSC
Lưu ý:

- Sau khi nhận được Phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ chủ động liên hệ và gửi thư xác nhận thời gian Gặp gỡ

- Mỗi doanh nghiệp Việt Nam có 30 phút trao đổi với 1 doanh nghiệp Nhật Bản (có phiên dịch Nhật - Việt).

- Phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí

- Ưu tiên doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu thực sự, hoạt động trong cùng lĩnh vực và gửi đăng ký sớm

http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/ja/movies/detail/2956

