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THẺ DOANH NHÂN APEC
VISA đặc quyền tạo lợi thế và cảm hứng kinh doanh, giúp doanh nhân hội nhập
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH VIÊN CỦA
HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
KÍNH GỬI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM,
Thẻ doanh nhân APEC, một visa đặc quyền luôn là quan tâm và mong ước của các doanh
nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp.
THẺ DOANH NHÂN APEC LÀ GÌ?
Thẻ Doanh nhân APEC là một loại visa đặc biệt được cấp cho các doanh nhân là công
dân của các nền kinh tế tham gia APEC với các tính năng vượt trội:
•

Cho phép doanh nhân tự do nhập cảnh không giới hạn tới 19 nước là thành viên APEC
bao gồm Nhật, ÚC, Hàn, Newzealand… giúp tiết kiệm chi phí visa liên tục 5 năm.

•

Cộng thêm các tính năng xứng tầm, khẳng định vị thế và phong thái doanh nhân đầy
nội lực: chỉ cần xách vali là bay mà không cần chờ đợi, không giới hạn số lần nhập
cảnh, lối đi riêng tại các sân bay, thời gian lưu trú lên đến 90 ngày, ngoài ra Chủ thẻ
còn được ưu tiên Visa đi Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước thuộc G20, có hiệu lực 5 năm
và được phép gia hạn…

•

Thẻ APEC là danh thiếp danh giá trong kinh doanh, là chỉ dấu trước khách hàng, đối
tác trong và ngoài nước về tín nhiệm doanh nghiệp cũng như doanh nhân về năng
lực, sự tuân thủ, tiềm lực trong kinh doanh.

•

Thẻ APEC cũng là đặc quyền và phong thái của doanh nhân thành đạt, với tầm nhìn
tiên phong trong hội nhập quốc tế.
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CHỦ NHÂN THẺ LÀ AI?
Doanh nhân được xem xét cấp thẻ là các lãnh đạo doanh nghiệp gồm: Chủ tịch, Tổng
giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kể toán trưởng, Trưởng phòng, Trưởng chi nhánh, Thành
viên Hội đồng quản trị.
19 NƯỚC TRONG KHỐI APEC VÀ THỜI HẠN LƯU TRÚ KHI CÔNG TÁC HOẶC DU LỊCH
Úc: 90 ngày

Hàn Quốc: 90 ngày

Singapore: 60 ngày

Chilê: 90 ngày

Đài Loan: 90 ngày

Philippines: 59 ngày

New Zealand: 90 ngày

Thái Lan: 90 ngày

Brunây: 90 ngày

Trung Quốc: 60 ngày

Malaysia: 60 ngày

Papua: 60 ngày

Hồng Kông: 60 ngày

Indonesia: 60 ngày

Pêru: 90 ngày

Nhật Bản: 90 ngày

Nga: từ 14 đến 90 ngày

Mêxicô: 90 ngày

CÁC ƯU ĐÃI - TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH KHI TIẾP CẬN CÁC THÀNH VIÊN
Chương trình chăm sóc dành riêng cho Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội
Bao bì Việt Nam:
Tặng một trong các gói dịch vụ thành ý:
•

Gia nhập thị trường và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

•

Hoàn chỉnh bộ điều lệ doanh nghiệp theo qui định và phục vụ quản trị nội bộ

•

Ban hành qui chế lương

•

Thiết kế nội qui lao động

•

Thủ tục tuân thủ về chia và rút lợi nhuận hằng năm

•

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho một nhóm hàng hoá dịch vụ.

•

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

•

Hỗ trợ đăng ký giải thưởng chất lượng quốc gia

Và các gói tư vấn miễn phí:
•

Các thủ tục tuân thủ toàn diện của chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam: Visa – Giấy phép lao động – Thẻ tạm trú – Thẻ thường Trú – Quản lý thuế
TNCN.
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•

Quản trị quan hệ lao động theo qui định: Giữa doanh nghiệp và người lao động
– Giữ doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm – Giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.

•

Quyền và nghĩa vụ của đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

•

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Vốn điều lệ - Cấu trúc vốn - Dự án đầu tư - kết
quả kinh doanh và chiến lược phân phối.

•

Quản trị rủi ro và tối ưu hoá hoạt động kinh doanh

•

Tái cấu trúc doanh nghiệp và cách rút khỏi thị trường - - giải thể một công ty, chi
nhánh, văn phòng.

•

Gọi vốn từ quĩ đầu tư. Mua – bán – chuyển nhượng doanh nghiệp.

Tư vấn quản trị vốn điều lệ dành riêng cho chủ nhân thẻ APEC
Góp phần tạo cảm hứng và trợ lực cho doanh nhân đang sở hữu thẻ APEC, VIVA
Business Consulting xin được giới thiệu chương trình tư vấn quản trị vốn điều lệ trong
kinh doanh với các nội dung:
1. Rà soát các rủi ro về vốn điều lệ của doanh nghiệp.
2. Phân tích và đề xuất chiến lược, các tối ưu vốn điều lệ trong kinh doanh.
3. Phân tích quyền quản trị điều hành và cơ chế quản lý quan hệ cổ đông.
4. Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và điều lệ doanh nghiệp.
VIVA sẽ giúp các doanh nhân có được các góc nhìn toàn diện về vốn điều lệ trong kinh
doanh ở các khía cạnh pháp lý, đầu tư, quyền, nghĩa vụ, các rủi ro tiềm tàng, cách tối ưu
vốn điều lệ. Chương trình này được áp dụng miễn phí cho tất cả các doanh nhân đang
sở hữu thẻ APEC. Ngoài ra, chúng tôi còn có các tư vấn, ưu đãi đặc biệt khi doanh nhân
có quan tâm đến dịch vụ quản trị tài chính doanh nghiệp.

CHÍNH SÁCH GIÁ DÀNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH
•

Phí dịch vụ tiêu chuẩn: 15.000.000 đồng/thẻ (Chưa bao gồm VAT)

•

Ưu đãi 15% phí ưu đãi cho hội viên VINPAS: 12.750.000 đồng/thẻ (Chưa bao
gồm VAT)
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Mong được cùng VINPAS mỗi ngày giúp nhiều hơn các doanh nhân Việt có được thẻ
APEC.

Trân trọng,
VIVA BUSINESS CONSULTING
P. (84-28) 3925 4455 - (84-28) 7304 0455
E. support@vivabcs.com.vn
W. www.vivabcs.com.vn
A. 12Th Floor, International Plaza Building, 343
Pham Ngu Lao Street, Pham Ngu Lao Ward,
District 1, HCMC
O.17-01 Floor, Prime Centre Building, 53 Quang
Trung St, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung
District, Ha Noi City
Toàn bộ nội dung của thư quản lý này chỉ nhằm mục đích duy nhất phục vụ cho khách
hàng sử dụng dịch vụ của VIVA . Mọi trích dẫn hay sử dụng vào một công việc nào khác
phải được sự đồng ý bằng văn bản của VIVA.
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