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Phòng họp 1
Sở Thông tin và Truyền Thông Tp.HCM
59 Lý Tự Trọng, Q1

Một khó khăn lớn mà tất cả các công ty gia công phần mềm gặp phải là tiếp thị ở nước ngoài do đối tượng khách hàng là 

ở nước ngoài trong khi chi phí tiếp thị rất cao. Làm thế nào để các công ty vừa và nhỏ có thể thu hút được khách hàng 

với ngân sách hạn chế là chủ đề của hội thảo này, với nhiều kinh nghiệm phong phú chia sẻ bởi các CEO và giám đốc 

tiếp thị từ các công ty gia công phần mềm đã thành công trong việc tiếp thị tại thị trường nước ngoài. Hội thảo do Công 

viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) và Hội Tin học Tp.HCM (HCA) đồng tổ chức.
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KINH NGHIỆM TIẾP THỊ Ở NƯỚC NGOÀI 
TRONG NGÀNH GIA CÔNG PHẦN MỀM

Khó khăn trong việc tiếp thị ở nước ngoài

Kinh nghiệp tiếp thị tại thị trường Mỹ 

Kinh nghiệp tiếp thị tại thị trường Nhật Bản 

Kinh nghiệp tiếp thị tại các thị trường khác: Châu Âu, 

Singapore, Úc…

Q&A

Giới thiệu về Hội nghị Phát triển Gia công CNTT VN 

(VNITO 2015) với mục tiêu tiếp thị cho ngành gia 

công phần mềm VN

Giới thiệu giải thưởng VIETNAM OUTSOURCING 

EXCELLENCE 2015 và chương trình truyền thông 

cho các công ty đạt giải

Q&A

Các CEO và giám đốc tiếp thị từ 

Cơ hội hiếm có để tìm hiểu cách làm tiếp thị của của công ty gia công phần mềm. Hãy đến tham gia để 
chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm với các chuyên gia trong ngành. 

Việc tham dự hội thảo là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!
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