
 

  

 

THƯ MỜI THAM GIA SỰ KIỆN  
TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  

 

 

□ Giới thiệu 

❍ Mục đích : ENTECH 2021 là một phần trong việc xây dựng nền tảng hợp tác thông qua kết 

nối và trao đổi trực tuyến giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nước và các doanh nghiệp xúc 

tiến vào thị trường Việt Nam (Bao gồm các doanh nghiệp ở bản địa) 

 ❍ Thời gian : 08:00 ~ 18:00  Ngày 01 Tháng 09 năm 2021(Thứ 4)   

* Hàn Quốc: Phòng triển lãm số 1 Betexco Busan 

* Việt Nam: Korcham chủ trì hội thảo kết nối và trao đổi online 

※ Trang web triển lãm ENTECH 2021: ttps://entechkorea.net/wp/ 

□ Quá trình triển khai 

❍ 23 doanh nghiệp Môi trường , Năng lượng Hàn Quốc muốn hợp tác và đầu 

tư vào Việt Nam (Tính đến danh sách đăng ký ngày 10/08/2021) 

* File đính kèm  1 : Danh sách Doanh nghiệp đăng ký tham dự kèm thông tin 

website, catalogue, thông tin người phụ trách 

❍ Triển khai việc tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn 

Quốc muốn hợp tác: Khoảng 15 doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp có khả năng tư vấn cho các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào 

Việt Nam (Tư cách tham dự: Doanh nghiệp Hàn Quốc, Doanh nghiệp Việt Nam) 

- Các doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm và kỹ thuật của các doanh nghiệp tham 

gia triển lãm, cũng như có nhu cầu tham gia giao dịch, trao đổi, tư vấn cụ thể.  

□ Nội dung yêu cầu  

❍ Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia vui lòng điền thông tin qua đường link sau hoặc điền 

theo mẫu. < Tham khảo mẫu dưới đây> 

- Link đăng ký: https://bitly.com.vn/xvwf36 

- Thời hạn đăng ký: 20/08/2021(Thứ Hai) 

- Liên hệ: Ban thư ký KORCHAM (024 3555 3341 / info3@korchamvietnam.com) 

https://bitly.com.vn/xvwf36

