
Quản lý vốn lưu động cho chiến lược

tăng trưởng

Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo về chủ đề “Tái định hình chiến lược phát triển kinh doanh”

Ngày: Thứ Ba, 14/7/2020

Giờ: 9:00 – 10:00

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trước sự thay đổi nhanh chóng của nhiều

mô hình kinh doanh, nhu cầu về tiền mặt

cho doanh nghiệp ngày càng tăng nhanh. 

Tham dự hội thảo trực tuyến của PwC 

Việt Nam để cùng tìm hiểu về cách thức

các doanh nghiệp giải quyết vấn đề tiền

mặt và lợi ích chi phí trong chuỗi giá trị

của mình.



• Những dấu hiệu cảnh báo sớm 

để nhận ra tình trạng khó khăn 

về tài chính của công ty

• Những mối quan ngại chính đối 

với các doanh nghiệp trong nước 

• Những ví dụ điển hình về cách 

thức các công ty Việt Nam lên kế 

hoạch đảm bảo cho việc kinh 

doanh

• Những lĩnh vực doanh nghiệp có 

thể tối ưu hóa vốn lưu động và 

đảm bảo sự phát triển trong 

tương lai của công ty

Nội dung chính
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Các điểm thảo luận

Tiền mặt và vốn lưu động đang là những 

vấn đề cơ bản cho việc tái định hình để 

phát triển doanh nghiệp trong thế giới có 

nhiều biến động như ngày nay.

Trong buổi hội thảo trực tuyến mở đầu của 

chuỗi hội thảo của PwC Viêt Nam, các 

chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ những 

kinh nghiệm về việc quản lý dòng tiền và 

quản lý hoạt động của các công ty Việt 

Nam, đồng thời đưa ra những gợi ý giúp 

doanh nghiệp cải thiện khả năng quản lý 

dòng tiền.
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Hạn đăng ký:

Thứ Hai, 13/7/2020 

Để biết thêm thông tin, vui

lòng liên hệ:

Cô Trần Minh Hợp

E: tran.minh.hop@pwc.com 

ĐT: +84 93 220 3458

Đăng ký tham dự


