
Nhằm thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của Quý 
khách, chỉ những sản phẩm được thiết kế và 
sản xuất tại Hàn Quốc được đánh dấu nhấn 
mạnh.

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu,
kênh thương mại điện tử cung cấp

giải pháp thương mại mang tính chiến 
lược 

Để biết thêm chi tiết, 
xin vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng 

tại địa chỉ gobiz@gobizkorea.com. Điện thoại: +82-1544-2995
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24 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-718, Republic of Korea 
Tel : +82-1544-2995
Fax : +82-2-6499-3952 
E-mail : gobiz@gobizkorea.com

∙arab.gobizkorea.com
∙es.gobizkorea.com
∙br.gobizkorea.com
∙ru.gobizkorea.com 
∙id.gobizkorea.com 
∙vn.gobizkorea.com

Thông qua kênh đa 
ngôn ngữ!!

Hãy trải nghiệm trang  
gobizkorea.com cùng 
chúng tôi 

Hướng dẫn Sử dụng

Bước 3

Bước 1

Bước 2

Bước 4

Tìm kiếm sản phẩm hoặc thể loại tìm kiếm 

Chọn ngôn ngữ của bạn 

Click để biết chi tiết 

Điền vào mẫu để gửi yêu cầu

tiêng Viêt : vn.gobizkorea.com
Arab.gobizkorea.com
Español : es.gobizkorea.com
Pyccknn : ru.gobizkorea.com
Português : br.gobizkorea.com
Indonesia : id.gobizkorea.com

      برعلا ةغللا 
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tiêng Viêt 



Gobizkorea.com
Cổng thông tin thương mại Số 1 dành cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Đường đến thành công cho doanh nghiệp

Về CHÚNG TÔI Dịch vụ quản lý và mở rộng kinh doanh Các dịch vụ của Gobizkorea 

Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (SBC), được thành lập năm 1979, là một tổ 
chức phi lợi nhuận được chính phủ tài trợ nhằm thúc đẩy sự lớn mạnh và 
phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong nước cũng như trên 
trường quốc tế. 

SBC cung cấp các dịch vụ thông qua trang web www.gobizkorea.com, với 
mục tiêu xúc tiến các cơ hội thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
của Hàn Quốc. Trang web giúp doanh nghiệp tiếp cận được với nhiều cơ hội 
hợp tác thương mại tốt với các đối tác nước ngoài, tăng cường sự hợp tác 
giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên toàn thế giới. 

Gobizkorea.com điều hành thương mại 2 chiều với Hàn Quốc thông qua 
các trang web bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả rập, tiếng Bồ 
Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Indonesia, và tiếng Việt.

Kênh thương mại điện tử cung cấp giải pháp kinh  
doanh mang tính chiến lược 
Nhằm thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của Quý khách, 
chỉ những sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Hàn  
Quốc được đánh dấu nhấn mạnh.

Các dịch vụ đặc biệt trên Kênh thương mại điện tử 
Gobizkorea
1)  Chi tiết về các sản phẩm có chất lượng của Hàn Quốc sẽ được trình bày 

bằng ngôn ngữ bản địa của Quý khách, điều này sẽ giúp Quý khách hàng 
dễ dàng tiếp cận, hiểu và tiến hành giao dịch thương mại. Đây là cơ hội tốt 
nhất để làm quen với các sản phẩm và nhà sản xuất có chất lượng của Hàn 
Quốc bằng tiếng mẹ đẻ của Quý khách. 

2)  Cơ cấu tổ chức quy trình kinh doanh sẽ được mô tả chi tiết, và Quý khách 
sẽ được một chuyên gia tư vấn kinh doanh hướng dẫn, đưa ra lời khuyên 
để chỉ tập trung nhấn mạnh vào các sản phẩm do Hàn Quốc thiết kế và sản 
xuất thích hợp với Quý khách, hỗ trợ Quý khách và công ty của Quý khách 
loại bỏ các mặt hạn chếcủa công ty và các rào cản thương mại. 

     Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại địa 
chỉ gobiz@gobizkorea.com

Sự lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp tốt nhất 

Sự hỗ trợ và sắp xếp đáng tin cậy trong suốt 
quá trình giao dịch thương mại

Trình độ chuyên môn hàng đầu để hỗ trợ kinh 
doanh từ tư vấn khảo sát đến vận chuyển

Chương trình trải nghiệm sản phẩm  
Chương trình trải nghiệm sản phẩm toàn cầu cung cấp cơ hội cho khách 
hàng thử nghiệm miễn phí các sản phẩm mới nhất của Hàn Quốc, và 
đánh giá khả năng tiêu thụ của sản phẩm.
Khách hàng có cơ hội tìm hiểu về 120 sản phẩm của Hàn Quốc ở nhiều 
hạng muc khác nhau. 
Thời gian : từ 01/4/2014 đến 30/7/2014 

Hội chợ triển lãm thương mại Gobizkorea 
Đây là sự kiện nơi mà các doanh nghiệp Hàn Quốc và khách hàng có thể 
thảo luận về các cơ hội kinh doanh hiện tại và trong tương lai. Sự kiện này 
cũng trưng bày một số sản phẩm và công nghệ tiên tiến hiện có trên thị 
trường thế giới. 
Thời gian : Thời gian: từ 25/8/2014 đến 27/8/2014

tiêng Viêt : vn.gobizkorea.com
Arab.gobizkorea.com
Español : es.gobizkorea.com
Pyccknn : ru.gobizkorea.com
Português : br.gobizkorea.com
Indonesia : id.gobizkorea.com

60,000 nhà cung cấp có chất lượng của Hàn Quốc và sản phẩm của họ 
được lên danh sách trực tuyến (online) để các khách hàng trên toàn cầu 
thường xuyên ghé thăm. 

Nếu Quý khách đang tìm kiếm các sản phẩm thiết kế và sản xuất của 
Hàn Quốc, gobizkorea.com sẽ cung cấp giải pháp kinh doanh mang tính 
chiến lược cho Quý khách.

Du lịch thương mại tới Hàn Quốc 
Thăm Hàn Quốc, Visa, thông tin du lịch, 
du lịch trọn gói, và những thông tin hữu 
ích khác. 
-Visa và thuế quan 
-Chỗ ở/phương tiện đi lại 
-Hướng dẫn viên du lịch 

Họp trực tuyến qua video
Họp trực tuyến thương mại điện tử là 
cuộc họp trực tiếp giữa khách hàng, 
phiên dịch, và nhà cung cấp Hàn Quốc 
đủ tiêu chuẩn
-Được chính phủ Hàn Quốc tài trợ 100% 
- Audio (Âm thanh)+ Video (hình ảnh)+ Text 
(Văn bản) + Document (Tài liệu)

-Thời gian thực: 1:1, 1: Đa  phương

Việt Nam&Hàn Quốc tin tức công nghiệp
Các tin tức mới nhất về thương mại ở 
Hàn Quốc nói riêng và các nước trên thế 
giới nói chung giúp tạo ra một mối quan 
hệ thương mại vững chắc.
-Tóm tắt dữ liệu về kinh tế
- Tin tức về chính trị, xu hướng xã hội, 
kinh tế, kỹ thuật.

-Thông tin thương mại

Làn sóng Hallyu 
Tin tức nới nhất được cập nhật về những 
người nổi tiếng Hàn Quốc, âm nhạc, TV 
show, phim ảnh, và phong cách
-K-pop 
-Phim truyền hình Hàn Quốc
-Phim điện ảnh Hàn Quốc

      برعلا ةغللا 

Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Nga
Tiếng Ả Rập
Việt
Indonesia


