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Thứ Năm, ngày 10/9/2020

9.30AM – 10.30AM (Giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đối tượng tham dự: Ban lãnh đạo/Chủ

doanh nghiệp/Các cấp quản lý

Nhằm đáp ứng với môi trường kinh doanh mới hiện nay, nhiều lĩnh vực và ngành 

công nghiệp đang chuyển đổi một cách nhanh chóng. Điều này tạo nên những 

thách thức chưa từng có đối với doanh nghiệp và các bên liên quan, đồng thời đặt 

ra những yêu cầu mới - doanh nghiệp cần xác định lại chiến lược chuyển đổi số, 

thực hiện những bước cải tổ trong tổ chức và xây dựng mô hình sinh thái cho 

doanh nghiệp.

Vậy điều gì tạo nên sự thành công trong việc quản lý và kiểm soát hệ sinh thái của 

doanh nghiệp? Doanh nghiệp nên tự xây dựng hệ sinh thái riêng hay tận dụng hệ 

thống có sẵn của đối tác nhằm đưa ra những giải pháp tổng thể cho khách hàng? 

Tham dự hội thảo trực tuyến của PwC Việt Nam để hiểu rõ hơn những yếu tố đưa 

đến thành công trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo của PwC Việt Nam chủ đề: “Sự trỗi dậy mạnh mẽ”



Diễn giả

Ông Võ Tấn Long
Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc 

kỹ thuật số (CDO)

Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

Ông Phùng Tuấn Đức
Tổng Giám đốc

Công ty Gojek Việt Nam

Ông Trần Hải Linh
Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Đăng ký tham dự

- Hội thảo miễn phí tham dự

- Vui lòng đăng ký trước: 
Thứ Ba, 8/9/2020.

- Để biết thêm thông tin, vui 
lòng liên hệ: 

Cô Trần Minh Hợp 
Email: 
tran.minh.hop@pwc.com
Mobile: 093 220 3458

Tham gia buổi hội thảo trực tuyến của PwC Việt Nam để cùng nghe các diễn giả chia sẻ:

• Những bài học kinhnghiệm trong quá trình xác định lại chiến lược chuyển đổi số, với trọng tâm tối 
ưu hóa hệ sinh thái của doanh nghiệp

• Cách mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh thông qua dữ liệu khách hàng trong hệ sinh thái 
• Những ví dụ điển hình trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Công nghệ 

Doanh nghiệp bạn đã tham gia vào giai đoạn nào của 

hệ sinh thái? Những yếu tố tạo nên thành công là gì?

mailto:tran.minh.hop@pwc.com

