
  

 

 

                          Kính gửi:  .....................................................................................  
 

Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam (VECOM) xin gửi quý Đơn vị lời chào trân trọng! 

Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong vài năm trở lại đây, thƣơng mại điện tử đang dần 

trở thành một xu hƣớng tất yếu của cộng đồng bởi những lợi thế mà nó đem lại cho cả doanh 

nghiệp lẫn ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên việc ứng dụng thƣơng mại điện tử một cách hiệu quả vẫn là 

bài toán khó cho nhiều doanh nghiệp hiện nay.  

Nhằm giúp các doanh nghiệp có đƣợc những kỹ năng cơ bản ngay từ việc xây dựng 

thƣơng hiệu trực tuyến để định vị chỗ đứng của mình trên môi trƣờng mạng cho tới việc xây dựng 

một website cũng nhƣ những cách thức triển khai thƣơng mại điện tử hiệu quả nhất, đồng thời 

nắm bắt đƣợc những xu hƣớng mới của thƣơng mại điện tử, VECOM phối hợp với Sở Công 

thƣơng Hải Phòng và Công ty truyền thông HAPEC MEDIA tổ chức Hội thảo “Phát triển 

thƣơng hiệu và Ứng dụng thƣơng mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” tại Hải Phòng: 

 - Thời gian:  08h00, ngày 05/08/2016 

 - Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Tp. 

Hải Phòng 

Diễn giả trình bày tại Hội thảo là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực thƣơng mại điện tử. 

(Chƣơng trình kèm theo) 

Các đại biểu tham gia Hội thảo sẽ có cơ hội trao đổi với các diễn giả nhằm nâng cao nhận 

thức về tên miền và xác định các giải pháp nâng cao chất lƣợng của website cũng nhƣ kỹ năng 

kinh doanh trực tuyến một cách hiệu quả nhất. Hội thảo này đặc biệt hữu ích đối với các doanh 

nghiệp có tiềm năng kinh doanh trực tuyến nhƣng chƣa có website, hoặc đã có website nhƣng 

chƣa đáp ứng đƣợc xu hƣớng mới về công nghệ.  

Đề nghị quý Đơn vị xác nhận sự tham gia trƣớc ngày 03/08/2016 tới địa chỉ:  

Văn phòng VECOM - (04) 627 844 79 - office@vecom.vn / Mr.Chí: 0982 734 666 

Công ty HAPEC- (0313)75 7474 - vutrang@hapecom.net / Ms.Trang: 0906 040 093 

Trân trọng cám ơn sự quan tâm và tham gia của quý Đơn vị! 

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VPHH. 

TỔNG THƢ KÝ 

 

  

 

 

Trần Trọng Tuyến 

 

HIỆP HỘI THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

VIỆT NAM 

 

Số: 162/VECOM-VP 

Vv: Tham dự Hội thảo “ Phát triển  

thƣơng hiệu và Ứng dụng thƣơng mại điện tử  

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016 



  

 

CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

“PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU & THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ”  
 

 Thời gian:  08h00, ngày 05 tháng 8 năm 2016 

 Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu - Hồng Bàng - 

Tp. Hải Phòng 

 Thành phần tham dự:         

 Lãnh đạo Hiệp hội TMĐT Việt Nam 

 Lãnh đạo Sở Công Thương 

 Hội viên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 

 Cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
 

TT NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Chƣơng trình sáng, ngày 05/08/2016 

1 Đăng ký, phát tài liệu 08:00 - 08:30 Sở Công Thƣơng 

2 Phát biểu chào mừng 08:30 - 08:40 Lãnh đạo SCT Hải Phòng  

3 
Phát biểu khai mạc Hội thảo 

08:40 – 08:50 
Lãnh đạo Hiệp hội TMĐT 

Việt Nam 

4 

Hiện trạng và xu hƣớng phát triển thƣơng 

mại điện tử tại VN:  

(Báo Cáo Chỉ số thương mại điện tử 2015 – 

VECOM,  Báo cáo tình hình ứng dụng  

TMĐT Hải Phòng năm 2015 và giới thiệu 

cách thức triển khai TMĐT trong DN vừa và 

nhỏ) 

08:50 - 09:10 
Hiệp hội TMĐT Việt 

Nam  

5 
Chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu DN, trong 

xu thế bùng nổ thƣơng mại điện tử 
09:10 - 09:30 ASIAN Branding 

6 

Chia sẻ về trải nghiệm thành công từ ứng 

dụng TMĐT trong kinh doanh cá kho làng vũ 

đại 

09:30 – 09:45 Cá Kho Trần Luận 

7 

Xu hƣớng - phƣơng pháp – Công cụ tiếp thị 

trực tuyến hiệu quả cho kinh doanh trực 

tuyến 

09:45 - 10:05 Vinalink 

8 Nghỉ giải lao 10:05 - 10:20  

9 
Vai trò tên miền trong định danh trực tuyến 

và phát triển thƣơng hiệu 
10:20 - 10:35 Verisign (Nhân Hòa) 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

HẢI PHÒNG 

 HIỆP HỘI THƢƠNG MẠI     

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 



  

10 

Khách hàng online – Họ đang ở đâu?  

Kinh nghiệm xây dựng thƣơng hiệu với 

Google và Facebook 

10:35 - 10:50 

 

DKT Media 

11 
Các mô hình kinh doanh khởi nghiệp Mô 

hình BMC - Các bài học 

10:50 - 11:05 iAngel 

12 Thảo Luận 11:05 - 11:35  

 

 


