Quyền Lợi Thành Viên 2022

Thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) có cơ hội kết nối với hơn 600 thành viên khác tại Việt
Nam và khu vực ASEAN. Chúng tôi gởi bản tin điện tử hàng tuần cho tổng số hơn 5.000 độc giả.
AusCham đại diện và thúc đẩy lợi ích của các doanh nghiệp Úc hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi, với tư cách là hiệp
hội doanh nghiệp phi lợi nhuận tự hào đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh và văn hóa to
lớn cho các hoạt động và nhu cầu của các thành viên và nhà tài trợ tại Việt Nam và Úc.
AusCham hỗ trợ tấtm cả thành viên trình bày quan điểm về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp trong cộng
đồng doanh nghiệp và thông qua sự liên lạc của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam trong Diễn đàn Doanh nghiệp Việt
Nam (VBF). Chúng tôi tích cực phối hợp tổ chức chương trình thường niên gồm các hội thảo kinh doanh tầm cỡ, các sự
kiện giao lưu, kết nối cũng như một số sự kiện từ thiện trong năm.
Cùng với nhiều hoạt động khác, mục tiêu chính của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam là tăng cường mối quan hệ
thương mại giữa Úc và Việt Nam vì lợi ích chung của các thành viên và đối tác Việt Nam của họ. Hơn nữa, chúng tôi
luôn cập nhật cho thành viên những tin tức mới nhất về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và bất kỳ thay đổi nào
qua bản tin điện tử và tổ chức các hội thảo chuyên đề hàng tháng.
Là Thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam, quý vị có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Hiệp Hội và quan
trọng nhất, quý vị sẽ có sự hỗ trợ vững mạnh tại Việt Nam.
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Tham dự miễn phí sự kiện giao lưu Sundowners hàng tháng;
Chiết khấu cho các sự kiện Hội Thảo Chuyên Đề;
Chiết khấu quảng cáo trong các bản tin điện tử hàng tuần, và trang web;
Đăng tin tức, cập nhật, khuyến mãi và sự kiện của doanh nghiệp trên Bản tin điện tử, và trang web của AusCham
(mỗi tháng một lần);
Đăng hồ sơ doanh nghiệp của quý vị trên Danh bạ thành viên AusCham trên trang web;
Tiếp cận thông tin liên lạc của thành viên AusCham theo từng nghành trên trang web;
Chiết khấu khi dùng dịch vụ của các đối tác và hội viên AusCham thông qua trang web;
Cơ hội tài trợ Năm và Sự Kiện để quảng bá hàng hóa và dịch vụ của quý doanh nghiệp;
Các dịch vụ vận động cho phép quý vị tiếp cận các tổ chức phi chính phủ như Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
(VBF), họp định kỳ hai lần một năm với chính phủ Việt Nam;
Quyền lợi của Thành viên AusCham được hỗ trợ trong cộng đồng Hiệp Hôi Doanh Nghiệp Úc tại ASEAN tùy thuộc
vào từng sự kiện;
Quyền biểu quyết cho các cuộc bầu cử AusCham - Doanh nghiệp 3 và DNNNV 2.

Phí và điều kiện trở thành thành viên AusCham năm 2022 có thể xem tại LIÊN KẾT. Vui lòng điền thông tin yêu cầu và
gửi bằng cách nhấp vào nút GỬI; đơn gia nhập của quý vị sẽ được chúng tôi giải quyết trong 48 giờ kể từ khi nhận.

