DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
GIÚP TÌM KIẾM ĐỐI TÁC XUẤT KHẨU ANH QUỐC
- DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM -

•

Bộ phận Xúc tiến Thương mại của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BBGV) kếp hợp chặt chẽ với
Bộ Thương mại Anh và các hiệp hội ngành nghề của Việt Nam nhằm đem đến nguồn thông tin chi tiết và
chuẩn xác nhất cho các công ty Việt Nam muốn nhập khẩu và giao thương với đối tác Anh Quốc.

•

BBGV cung cấp dịch vụ này MIỄN PHÍ cho tất cả công ty Việt Nam từ mọi lĩnh vực.

Bộ phận Xúc tiến Thương mại cung cấp dịch vụ
miễn phí cho các công ty Việt Nam, đăng tin
trực tiếp lên cổng thông tin của chính phủ Anh:
https://opportunities.export.great.gov.uk/

Nhu cầu nhập khẩu của các công ty Việt Nam được
đăng lên cổng thông tin này. Đối tượng độc giả là các
doanh nghiệp Anh Quốc có ý định xuất khẩu hàng
hóa qua một số quốc gia nhất định, bao gồm Việt
Nam. Phòng Xúc tiến Thương mại sẽ kết nối những
doanh nghiệp này với đối tác ở Việt Nam.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU
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Công ty Việt Nam gửi yêu
cầu tới BBGV trực tiếp
hoặc qua email, điện thoại
theo mẫu yêu cầu.
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Bộ phận Xúc tiến Thương mại
của BBGV sẽ cập nhật yêu cầu
lên cổng thông tin của chính
phủ Anh (trong vòng 3 ngày
làm việc).
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Yêu cầu sẽ được kiểm duyệt và
xử lý bởi bộ phận phụ trách từ
phía chính phủ Anh (trong
vòng 10 ngày làm việc).

Các công ty Anh tiến hành
nộp hồ sơ trước hạn. BBGV sẽ
kiểm duyệt hồ sơ năng lực
của các công ty Anh và kết nối
những công ty phù hợp với
doanh nghiệp phía Việt Nam.

LỢI ÍCH
Kinh doanh
Mở rộng danh mục sản phẩm
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Làm hài lòng khách hàng của bạn

Giao lưu
Mở rộng quan hệ quốc tế

Tài chính
Sử dụng dịch vụ miễn phí

Hỗ trợ
Đội ngũ BBGV đồng hành cùng bạn

Hệ thống
Dịch vụ được đảm bảo chất lượng dựa trên quy chuẩn

Cảm ơn vì đã hợp tác cùng chúng tôi!
Hãy cùng nhau giữ liên lạc

Địa điểm
G.F., 25 Le Duan Blvd, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
193 B Ba Trieu, Hai Ba Trung
District, Ha Noi, Vietnam

Cơ hội Nhập khẩu/Hợp tác
lien.nguyen@bbgv.org

Điện thoại
+84 (8) 3829 8430 (HCMC Office)
+84 (4) 3633 0244 (Hanoi Office)

Sự kiện/ Đàm thoại/ Thông tin
dịch vụ
http://bbgv.org/the-businesscentre-about.html

Mạng xã hội
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https://www.facebook.com/bbgvietnam

