UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:1152/SCT-QLTM&HTQT
V/v mời tham dự Hội thảo trực
tuyến “Thực hành chuyển đổi số cho
Sales và Marketing”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày02 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 2064/XTTM - CNTT ngày 29/07/2021 của Cục
Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương về việc mời tham dự Hội thảo trực
tuyến “Thực hành chuyển đổi số cho Sales và Marketing”.
Nhằm tập trung hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận
thức và chuyển đổi số thành công, tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh, đặc
biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang phát triển mạnh, chưa được khống chế.
Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm quản lý khách
hàng Việt Nam (Online CRM) và các đối tác cung cấp giải pháp công nghệ
thông tin, chuyển đổi số triển khai Hội thảo với chủ đề “Thực hành chuyển đổi
số cho Sales và Marketing” với thời gian, hình thức, thành phần cụ thể như sau:
- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ đến 12h00’, ngày 07/08/2021 (thứ Bảy).
- Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.
- Thành phần: Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các đơn vị quan tâm.
- Chương trình: Đính kèm văn bản này.
- Chi phí tham dự: Miễn phí
Sở Công thương đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp
hội viên và doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tham dự Hội thảo và gửi thông tin
đăng ký theo đường dẫn/link: http://event.vietrade.gov.vn/giaiphapchuyendoiso về
Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương trước ngày 06/08/2021.
Mọi chi tiết liên hệ: Ông Ngô Văn Chinh.
Điện thoại: 024.39368461/0377956368. Email: intect@vietrade.gov.vn
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLTM& HTQT.
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