
Hội nghị kinh doanh Châu Á lần thứ 57 tại TP Đà Nẵng 

Khái quát tổ chức Hội nghị kinh doanh Châu Á 

Nhân dịp Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7/2017 tại TP Đà Nẵng, “Hội nghị kinh 

doanh Châu Á lần thứ 57” được tổ chức nhằm mục đích kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản. Tham gia Hội nghị dự 

kiến có các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản với các ngành nghề như xây dựng, nông nghiệp, IT, làm đẹp - sức khỏe, giáo dục và các lĩnh vực khác. 

Chúng tôi hy vọng “Hội nghị kinh doanh Châu Á lần thứ 57” sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu và quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản 

và các doanh nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Kính mời Quý doanh nghiệp cùng tham gia. 

Đơn vị tổ chức: Brain Works Group 

Đồng tổ chức:   VCCI Đà Nẵng 

 

【Chương trình】 ※ Có phiên dịch cabin 

■ 13:30     Đón khách 

■ 14:00 - 17:45  Phần Hội nghị 

                               (tại Tòa nhà Trung Tâm Hành Chính) 

■ 18:00 - 19:30  Tiệc Giao lưu - Networking Dinner 

                           (tại Khách sạn Novotel) 

【 Địa điểm 】 

 ■ Tòa nhà Trung Tâm Hành Chính 
        Số 24 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng 

 ■ Khách sạn NOVOTEL 
        Số 36 Bạch Đằng, Hải Châu, TP Đà Nẵng 

【Phí tham gia】 

 ■ Tham gia phần Hội nghị: miễn phí 

 ■ Tham gia tiệc Giao lưu:   1.000.000 VND/ 1 người 

Xin hãy gửi thông tin đăng ký qua địa chỉ mail info_vn@bwg.co.jp 

hoặc số ĐT: 08-3910-3117/18 | 08-5413-5884  Fax : 08-5413-5887 

(Dấu ★ là những thông tin bắt buộc) 

Phiếu đăng ký tham gia hội thảo 

★Tên công ty Phòng ban 

★Chức vụ 

 

★Họ tên 

★TEL ★E-mail 

★Mong muốn tham gia （hãy đánh ○ vào dưới đây） 

・ Chỉ tham gia Hội nghị    ・ Chỉ tham gia tiệc Giao lưu  ・ Cả hai 

Brainworks Asia Co.,Ltd.  

11B Nguyen Dinh Chieu street, Dakao ward, District 1, HCMC 

TEL: 08-3910-3117/18   Fax : 08-5413-5887  Email: info_vn@bwg.co.jp 

HP: http://www.bwg.co.jp/bwasia , http://www.bwg.co.jp 

 

Cập nhật ngày 

16/6/2017 

Ngày 28 tháng 7 năm 2017 ( Thứ sáu ) 
Hội nghị: 14:00 đến 17:45  |  Tiệc Giao lưu: 18:00 đến 19:30 

【 Giới thiệu diễn giả 】 

■ CEO Brainworks Group Ông Noboru Kondo 

Sinh năm 1962 trong một gia đình nông dân trồng khoai lang 

đặc sản tại tỉnh Tokushima, Nhật Bản. 

Ông tốt nghiệp ngành kiến trúc, khoa công nghiệp, 

đại học Kobe. Ông có chứng chỉ kiến trúc sư bậc nhất và 

chứng chỉ kỹ sư xử lý thông tin bậc cao. Ông hoạt động 

chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, 

bao gồm hỗ trợ cải cách kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ bảo mật 

thông tin, hỗ trợ IT outsourcing, hỗ trợ xây dựng thương hiệu...Ông tiến hành 

tập huấn và chỉ đạo ngay tại cơ sở. Ông làm việc với cả DN Nhật Bản và DN địa 

phương tại khu vực châu Á. Ở các nước phát triển, có rất nhiều công ty Nhật 

Bản đã áp dụng thành công trong đổi mới kinh doanh. Bắt đầu là Việt Nam và 

các nước Asean là tất nhiên, hiện nay ông cũng đang thúc đẩy phát triển kinh 

doanh ở Châu Phi. Ông đang tích cực hoạt động với vai trò hoa tiêu trong hoạt 

động kinh doanh tại các nước mới nổi.  

■ Ông Yasuhiro Watanabe, CEO công ty cổ phần Nabesho 

Công ty phân phối Nabesho với phương châm đặt uy tín 

lên hàng đầu, lập nghiệp cách đây hơn 100 năm chuyên 

giao dịch các sản phẩm từ nguồn tài nguyên tái chế. 

Là doanh nghiệp làm chuyên về tái chế và có nhiều đóng 

góp cho xã hội trong việc giải quyết các vấn đề cốt lõi về 

tài nguyên - môi trường hiện nay. 

■ Ông Yutaka Horie, Trưởng phòng Global Marketing  

      công ty CP ChatWork  

Năm 2009 vào làm việc tại công ty ChatWork (Tên cũ：EC studio) năm 2009. 

Giàu kinh nghiệm Marketing sản phẩm do ChatWork cung cấp và tạo dựng 

mảng kinh doanh mới. Hiện nay ông vừa làm việc tại Việt Nam vừa hỗ trợ 

Phòng Global Marketing. 

ChatWork hiện đang triển khai công cụ CHAT trong kinh doanh [ChatWork] 

như là mảng kinh doanh chính. Cho đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2017 đã có 

trên 138.000 doanh nghiệp tư nhân, cơ sở đào tạo, cơ quan chính phủ và trên 205 

quốc gia và các vùng lãnh thổ ứng dụng công cụ này, đóng góp tích cực vào 

nâng cao năng suất và hoạt hóa truyền thông của các tổ chức. 

mailto:info_vn@bwg.co.jp

