
                                                                                              

 
 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 
 

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN 

KỸ NĂNG TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN CHO DOANH NHÂN NỮ 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp  

Trong khuôn khổ chương trình #Phunuladoanhnhan, với sự hỗ trợ của Facebook, 
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) sẽ phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Vũng Tàu tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ năng tiếp 
thị trực tuyến cho doanh nhân nữ” 

Khóa tập huấn sẽ giúp các học viên biết cách thiết lập và quản lý trang Facebook 
đảm bảo uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp, hiểu biết về cách sáng tạo nội dung, 
những phương pháp hay, những công cụ hữu ích để bán hàng, giúp tăng trưởng doanh thu 
và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời 
học viên cũng sẽ được tham khảo những phương pháp hay, những công cụ và nguồn tài 
nguyên hữu ích để phát triển kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi số. 

Chi tiết về khóa tập huấn như sau: 
• Thời gian  :  Từ 7:30:00, thứ Hai, ngày 21/9/2020 
• Giảng viên  : Giảng viên do Facebook đào tạo 
• Đối tượng tham dự : Doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ do nữ làm chủ 
• Phí tham dự  : Miễn phí 
• Nội dung  : Chương trình dự kiến được gửi đính kèm 

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời 01 đại diện Quý Doanh nghiệp tham dự khóa 
tập huấn trên . Xin vui lòng điền phiếu đăng ký (bắt buộc) theo đường dẫn sau trước ngày 
18/09/2020: https://forms.gle/QgY1u93421s9Yc9o9  

Để đảm bảo chất lượng của khóa tập huấn, đường dẫn đăng ký có thể được đóng 
sớm hơn nếu đã đăng ký đủ số lượng học viên. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Hoặc quét mã QR để đăng ký 
 
 
 
 
 
 

Trân trọng cảm ơn./. 

Thông tin liên hệ:  
 
Phạm Thị Hiếu  –  Chi nhánh VCCI tại Vũng 
Tàu. ĐT: 0908018768; 
Email: hieuphamvccivt@gmail.com 
 
Nguyễn Thị Lan Anh – Hội đồng Doanh nhân 
nữ Việt Nam. ĐT: 0989.414.088; Email: 
nlananh91@gmail.com  
  

 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Tuyết Minh 
Chủ tịch 
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam  


