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Giới thiệu

Loại hình dịch vụ

Cơ hội nhập khẩu

Hợp tác

Về chúng tôi

Hiệp hội Doanh nghiệp
Anh Quốc tại Việt Nam (BBGV)
• Là phòng thương mại Anh chính thức tại Việt Nam, gồm 2 bộ phận: Ban thư ký
& Phòng xúc tiến Thương mại
• Thành lập vào năm 1998, là một trong những phòng thương mại nước ngoài
đầu tiên tại Việt Nam
• Hỗ trợ và phát triển mối liên kết kinh tế Việt Nam – Anh Quốc, giới thiệu thị
trường Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp Anh Quốc, và ngược lại
Sứ mệnh của chúng tôi:
" Trở thành Phòng Thương mại tiên phong trong việc thúc đẩy và quảng bá Việt Nam, đồng hành
với chính phủ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ thương mại cho các công ty Anh Quốc, giúp đỡ
các thành viên đạt được mục tiêu kinh doanh qua mạng lưới liên kết doanh nghiệp- xã hội đầy
trách nhiệm."

NATIONALCORPORATE SPONSORS 2017-2018

OUR PARTNERS

BAN LÃNH ĐẠO

Kenneth Atkinson

Peter Rimmer

Chủ tịch BBGV
Chủ tịch điều hành Grant Thornton Vietnam

Giám đốc Điều hành BBGV

14 thành viên HĐQT

Giá trị cốt lõi
Hợp tác | Thân thiện | Hội nhập | Tin cậy | Năng động

Các dịch vụ

Chúng tôi đem tới

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ANH QUỐC

Dịch vụ tư vấn

• Tổng quan thị trường
• Thâm nhập thị trường
• Cố vấn kinh doanh

Sự kiện kinh doanh
• Triễn lãm thương mại
• Lễ ra mắt sản phẩm
• Sự kiện giao lưu/phái
đoàn thương mại

Nghiên cứu thị
trường
• Nghiên cứu chuyên
sâu từng lĩnh vực
• Phân tích đối thủ

Kết nối

Trao đổi

doanh nghiệp

kiến thức

• Gặp gỡ trao đổi trực
tiếp vớicác đối tác
tiềm năng

• Hội thảo trực tuyến
• Nghiên cứu tình
huống
• Báo cáo khảo sát

Lựa chọn

Thâm nhập

Thành lập và

thị trường

thị trường

Phát triển

HÀNH TRÌNH CỦA KHÁCH HÀNG

CÁC LĨNH VỰC HỖ TRỢ

Năng lượng | Cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật
Công nghệ thông tin | Giáo dục | Thực phẩm
Chăm sóc sức khỏe | Hóa chất |
Nông nghiệp | Môi trường | Bán lẻ | Phong cách sống
Công nghiệp sáng tạo | Tài chính & các dịch vụ chuyên

nghiệp khác

DỊCH VỤ MANG LẠI LỢI ÍCH TRỰC TIẾP CHO VIỆT NAM
Tổ chức sự kiện
• Triễn lãm thương mại
• Lễ ra mắt sản phẩm
• Sự kiện giao lưu
• Phái đoàn thương mại

Kết nối

Trao đổi

doanh nghiệp

kiến thức

• Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với
các đối tác tiềm năng

• Hội thảo trực tuyến
• Nghiên cứu tình huống
• Báo cáo khảo sát

Cơ hội để các công ty Việt Nam quảng bá hình ảnh và chuyên môn trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Anh Quốc

MIỄN PHÍ

Trở thành khách mời của các sự
kiện – Chúng tôi đưa các phái
đoàn thương mại từ Anh Quốc
tới Việt Nam

Tham dự các cuộc trao đổi doanh
nghiệp – Chúng tôi kết nối các
khách hàng Anh Quốc tiềm năng
trực tiếp tới bạn

Trở thành diễn giả tại các buổi hội
thảo trực tuyến – Chia sẻ kiến thức
và quảng bá hình ảnh của bạn tới
các thính giả Anh Quốc

Cơ hội nhập khẩu

NHẬP KHẨU TỪ ANH QUỐC
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Series2
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Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ Anh vào Việt Nam: Kỹ thuật cơ khí và hạt nhân | Thiết bị và dụng cụ điện |
Phương tiện giao thông | Dụng cụ quang học, máy ảnh, máy quay | Đồ nhựa | Thực phẩm | Nhiên liệu hóa thạch I
Sắt Thép | Vải cotton | Vải len dạ |

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU
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01

Công ty Việt Nam gửi yêu
cầu tới BBGV trực tiếp
hoặc qua email, điện
thoại theo mẫu yêu cầu

02

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)

03

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)

04

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

NHẬN XÉT TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG
Yanco/ Phong cách sống/ 2015
"Yanco đã sử dụng dịch vụ tương tự từ nhiều nhà cung cấp trên toàn thế giới và báo cáo nghiên cứu, sắp xếp hậu
cần cũng như những hỗ trợ khác từ BBGV rõ ràng là một trong những dịch vụ tốt nhất chúng tôi từng nhận được.
Chúng tôi đánh giá cao và sẵn lòng giới thiệu dịch vụ của BBGV tới những công ty Anh có ý định gia nhập thị trường
Việt Nam.“ Kevin Riozzi, ,Phó giám đốc điều hành Yanco

SCC Limited (Trung tâm máy tính chuyên nghiệp)/ CNTT/
2016
SCC
tìm được địa điểm cho trung tâm khách hàng đầu tiên tại Việt Nam nhờ vào sự hỗ trợ của dịch vụ giới thiệu thị
trường từ BBGV. Chúng tôi giới thiệu tới họ 4 công ty bất động sản, chuyên cung cấp mặt bằng cho văn phòng
thương mại. SCC đã ký kết thỏa thuận với một trong số đó và chúng tôi đã tham dự lễ khánh thành của họ vào
tháng 2/ 2017. Việt Nam là thị trường đầu tiên mà SCC thiết lập hoạt động ở châu Á.

Polyseam/ Hóa chất/2016
“….. Vị trí hiện tại chúng tôi có được ở Việt Nam là nhờ vào sự giúp đỡ từ BBGV, dịch vụ tuyệt vời từ BBGV sẽ tạo
tiền đề cho việc xuất khẩu mạnh mẽ vào khu vực này. “ Đọc nội dung đầy đủ tại
http://bbgv.org/images/Polyseam_Testiomonial.pdf Neil Smith, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, Polyseam

Một khách hàng từ lĩnh vực khoáng sản/2016
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng tới BBGV vì đã sắp xếp hợp lý các cuộc gặp ở TPHCM . Nhờ sự
đồng hành trực tiếp của nhân viên BBGV, chúng tôi đã có những cuộc trao đổi có ý nghĩa với nhiều thông tin hữu
ích. Tôi thật sự ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ BBGV và sẽ gợi ý dịch vụ này với các doanh
nghiệp khác.”

WORKING TOGETHER

Cảm ơn vì đã hợp tác cùng chúng tôi!
Hãy 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
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

