THƯƠNG VỤ KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN
TẠI TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐÀI LOAN
27/02- 03/03/2018

Triển lãm quốc tế kinh doanh nhượng quyền tại Đài Loan được tổ chức bởi một trong những
công ty tư vấn nhượng quyền đầu tư hàng đầu Thế Giới – Asiawide Franchise, hứa hẹn đem lại nhiều
trải nghiệm hấp dẫn, nơi bạn có thể tìm ra loại hình đầu tư; ý tưởng hay xu hướng nhằm khác biệt
hóa doanh nghiệp của bạn. Xuyên suốt triển lãm hàng năm, nhiều nhà nhượng quyền và nhận quyền
thương hiệu cùng nhau kiến tạo kết nối lâu dài nhằm tối đa hóa lợi nhuận và lan tỏa tới những lĩnh
vực kinh doanh nhượng quyền tại Châu Á bao gồm nhà hàng, giáo dục, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và
sức khỏe,... Tham gia với chúng tôi để tìm hiểu hơn, kết nối nhiều hơn, và tất nhiên, mang lại nhiều
giá trị hơn.
THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG
- Ăn sáng tại khách sạn
- Rời Việt Nam đến Đài
- Lễ khai mạc triển lãm nhượng quyền
Bắc. Tất cả đại biểu có
thương mại tại Đài Loan
mặt trước 17 giờ và tự
27/02/18
01/03/18
- Ăn trưa tại MyWarmDay
túc chi phí đi lại đến
(Thứ 3)
(Thứ 5)
- Diễn đàn nhượng quyền thương mại
khách sạn chỉ định.
quốc tế Đài Loan 2018
- Ăn tối tại nhà hàng
- Tiệc tối
nhượng quyền
- Massage
- Ăn sáng tại khách
sạn
- Tham quan chuỗi
cửa hàng ShareTea
chain
- Tham quan MAMAK
- Tham quan Best
28/02/18
Bakery HQ
(Thứ 4)
- Ăn trưa tại master
hong beef noodles
- Tham quan MEET
FRESH
- Ăn tối tại nhà hàng
Joyful

02/03/18
(Thứ 6)

03/03/18
(Thứ 7)

- Ăn sáng tại khách sạn
- Tham quan chương trình nhượng quyền
thương mại tại Đài Loan
- Ăn trưa tại Selfish Burger
- Hợp nhất quốc tế nhượng quyền thương mại 2018
- Ăn tối tại Ruday
- Tham quan BeansVillage
- Ăn sáng tại khách sạn
- Rời khách sạn
- Điều tra thị trường tại Đài Trung
- Ăn trưa, tối tự túc
- Kết thúc lúc 21:00 giờ

Tổng chi phí cho chương trình trên: $1490 (Không bao gồm vé máy bay)
Lưu ý: - Mỗi đại biểu tham dự sẽ nhận được một bản sao của tạp chí Asia Franchise & Business
Opportunities (tạm dịch: Cơ hội kinh doanh và Nhượng quyền tại Châu Á) số ra tháng 4/2018, ghi lại
những hình ảnh của người tham dự (bạn) và ban tổ chức trong suốt chương trình.
- Đại biểu cần thanh toán 100% để giữ chỗ đăng kí. Công Ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Một Cửa
Quốc Gia (NSO) sẽ liên hệ với bạn về việc thanh toán.
- Việc hủy chuyến tham dự sau ngày 2/2/2018 sẽ phải trả phí hành chính $800
- Ban tổ chức có quyền thay đổi nhà nhượng quyền thương mại nếu cần thiết
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Mr. Toàn – ĐTDĐ: 0123 857 7479 – Email: toan.th@nso.com.vn

