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  ………………………………………………………………………… 
 

 

V/v: THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO & GIAO LƯU 

 

A- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
 

I. Thời gian: 09:00 ngày 16/01/2020 

 

II. Địa điểm: CONTINENTAL HOTEL SAIGON, 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

 

III. Chủ đề: VINA-M&A / HỢP TÁC CÙNG CÓ LỢI & TẬN DỤNG NGUỒN LỰC QUỐC TẾ 

CHO SỰ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TRÌNH XANH BỀN VỮNG 
1. Các giá trị VINA-M&A mang lại? 

2. Những gì được mong chờ tại VINA-M&A ngày 24/03/2020 tại Tp.HCM? 

3. Ai được mời tham dự? 

4. Tình hình công tác chuẩn bị cho Sự kiện? 

 

IV. Thành phần tham dự: 

1. Phóng viên báo đài 

2. Đại diện các đơn vị bất động sản, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, ngân hàng, tổ chức tài chính, … 

3. Đại diện nhà tài trợ 

4. Lãnh đạo hiệp hội 

5. Đại diện Ban Tổ Chức 

 

V. Chương trình: 

1. 09:00-09:30: Đón khách 

2. 09:30-10:10: Giới thiệu khách tham dự 

3. 09:40-10:00: Cập nhật tình hình công tác chuẩn bị cho Sự kiện 

4. 10:00-10:30: Phát biểu giới thiệu ngắn của Nhà tài trợ & Lãnh đạo BTC 

5. 10:30-12:00: Hỏi – Đáp 

6. 12:00: Kết thúc 

 

www.VinaForum.org  
 

 

B- NỘI DUNG SỰ KIỆN VINA-M&A 
 

VINA-M&A là sự kiện lớn nhất Việt Nam 2020 vào ngày 24/03/2020 tại Tp.HCM về kết nối đầu tư tư nhân 

và nước ngoài vào các dự án có sẵn, xây dựng dở dang hoặc đang hoạt động: 

 Nhà ở 

 Văn phòng 

 Khu công nghiệp & kho bãi 

 Trung tâm thương mại 

 Khách sạn & khu nghỉ dưỡng 

 

https://www.vinaforum.org/
http://www.vinaforum.org/
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Sự kiện khởi đầu từ năm 2007 với PHUQUOC MEETING và sau đó là DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM. Đến nay đã tổ chức nhiều kỳ hàng năm tại Tp.HCM, HN, Tokyo, Hongkong, 

Singapore, … thu hút kết nối thành công được nhiều vốn đầu tư thực chất có giá trị lớn vào VN, các hợp tác 

liên doanh liên kết góp phần phát triển các địa phương và đất nước! 

 

Năm nay chúng tôi mời các tập đoàn tư nhân lớn đã hoạt động đầu tư nhiều tại Việt Nam và từ Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc, UAE, Úc, Mỹ, và các quốc gia 

thuộc EU với giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp này vượt hơn 500 tỷ USD. 

 

Khác với các hoạt động xúc tiến nhà nước, chúng tôi – là các doanh nhân và chuyên gia về kinh tế tư nhân, 

thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, các vấn đề vốn và chuyển nhượng vốn, tình hình 

thị trường và cung – cầu. Chúng tôi chỉ tập trung kết nối các tập đoàn, các quỹ đầu tư có nhu cầu đầu tư thực 

sự vào VN trong các lĩnh vực trên và các doanh nghiệp, tổ chức, dự án trong nước có nhu cầu gọi vốn, tìm đối 

tác liên doanh liên kết thông qua hoạt động GÓP VỐN, MUA BÁN SÁP NHẬP (M&A – Merger & 

Acquisition)! 
 

Chúng tôi đã gửi thư mời tham dự sự kiện đến các đơn vị và tổ chức sau: 

1/ Các nhà đầu tư, chủ dự án trong nước thuộc các lĩnh vực trên; 

2/ Các tập đoàn nước ngoài đã đầu tư tại Việt Nam và có mong muốn vào Việt Nam: Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Singapore, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc, UAE, Úc, Mỹ. 

3/ UBND 63 tỉnh thành. 

4/ Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. 

5/ Các đơn vị tư vấn: tài chính, kiểm toán, luật, thiết kế, xây dựng, môi giới, .v.v… 

6/ Các hiệp hội doanh nghiệp, lãnh sự & tham tán tại Việt Nam của các nước trọng điểm trên và các lãnh sự 

quán / tham tán Việt Nam tại các nước trên. 

7/ Bộ KHĐT, XD, CT, VHTTDL, … 

8/ Và các đơn vị liên quan khác. 

 

Sự kiện dự kiến tập hợp khoảng 200 đơn vị tham dự cùng hơn 50 dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực trên. 

 

Đây là cơ hội tốt, thực chất và tiết kiệm chi phí để kết nối với các nhà đầu tư tiềm lực nhất trong thời buổi 

cạnh tranh toàn cầu và các biến động khó lường về kinh tế. Chúng tôi rất mong các phương tiện truyền thông, 

báo đài hỗ trợ đăng tin giới thiệu về sự kiện này. Website chính thức của sự kiện: 

 

www.VinaForum.org  
 

 

Liên hệ: 

0903716377 / 0829999000 / support@VinaForum.org  

 

Trân trọng, 

BAN TỔ CHỨC VINA-M&A 

SAIGON CENTRAL Development Co., Ltd. 

www.SaigonCentral.net  

 

 

 

***Ghi chú:  

1/ Chương trình có thể thây đổi vì nhiều lý do. 

2/ Trang phục: trang trọng. 

https://www.vinaforum.org/
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mailto:support@VinaForum.org
http://www.saigoncentral.net/

