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THƯ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi:
Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) là tổ chức xã hội nghề nghiệp
của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 38 quốc gia
và vùng lãnh thổ, được thành lập nhằm mục đích hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh
nghiệp Kiều bào với doanh nhân trong nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực,
góp phần phát triển đất nước.
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) là tổ chức của cộng đồng
doanh nghiệp, doanh nhân và những đơn vị có mục đích kinh doanh tại Hàn Quốc, được thành
lập nhằm mục đích tạo môi trường kết nối và hợp tác với nhau và với các doanh nhân, doanh
nghiệp, tổ chức tại Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp
tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa các đơn vị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh
tế – xã hội của Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới.
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh
nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ
quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu lần thứ nhất”
tại Hàn Quốc. “Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu lần thứ nhất” diễn ra nhân dịp kỷ niệm
27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm kỷ niệm ký kết đối tác hợp tác chiến lược giữa
Việt Nam và Hàn Quốc, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư,
giao thương trong các lĩnh vực như công nghệ cao, thương mại, du lịch, nông nghiệp với các
doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại giữa
Việt Nam và Hàn Quốc, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các hiệp hội
ngành nghề, doanh nghiệp của nước sở tại và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị
trường Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới.
Chúng tôi rất mong sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác từ quý doanh nghiệp với tư cách
Nhà tài trợ đối với diễn đàn (tham khảo phụ lục tài trợ đính kèm). Sự hỗ trợ của Quý doanh
nghiệp chắc chắn sẽ góp phần nâng cao quy mô và chất lượng của diễn đàn.
Chúng tôi tin rằng, sự kiện sẽ mang lại cho Quý doanh nghiệp cơ hội quảng bá cũng như
nâng tầm hình ảnh và thương hiệu của Quý doanh nghiệp.
BAOOV và VIBAK xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh
nghiệp. Xin kính chúc Quý doanh nghiệp phát triển bền vững.
Trân trọng.
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