Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại
Việt Nam
“Cầu nối các cơ hội nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh
nghiệp Úc & Việt Nam”
Giới thiệu
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) là một tổ chức thành viên độc lập, phi lợi nhuận. Doanh thu của AusCham có nguồn gốc
từ các khoản tài trợ, phí thành viên, sự kiện và quảng cáo.
AusCham hỗ trợ tất cả các thành viên quyền phát ngôn để bày tỏ quan điểm của họ về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp trong
cộng đồng doanh nghiệp và thông qua mối quan hệ của chúng tôi với Chính phủ Úc và Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF),
Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam Úc (VABC) trong quan hệ hợp tác với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
AusCham tích cực phối hợp tổ chức một chương trình thường niên gồm các sự kiện quảng bá hình ảnh, hội thảo kinh doanh tầm cỡ, các sự
kiện giao lưu, kết nối cũng như các sự kiện từ thiện.

Tầm nhìn
“Cầu nối các cơ hội nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh
nghiệp Úc & Việt Nam”

Sứ mệnh
Thông qua vận động, giáo dục, sự kiện và kết nối Auscham sẽ đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và
các thành viên tiềm năng muốn thực hiện và thúc đẩy
thương mại và đầu tư giữa Úc và Việt Nam.

Giá trị
Quản trị tốt - Chúng tôi hoạt động có kế hoạch vì lợi ích
của tất cả các bên liên quan, không xung đột lợi ích theo
nguyên tắc chuyên nghiệp, trung thực và nhất quán.
Đa dạng - Chúng tôi nói không với phân biệt chủng tộc,
giới tính, tôn giáo hay sắc tộc.
Bền vững - Chúng tôi ủng hộ các hoạt động ý thức về tầm
quan trọng của tính bền vững của môi trường, xã hội và
kinh tế vì một cộng đồng vững mạnh hiện tại và trong
tương lai.

Chiến lược
Vận động – bằng cách đại diện cho lợi ích của các thành viên trong chính
phủ và ngành thông qua đại diện chính thức.
Kết nối - bằng cách tạo môi trường để các thành viên gặp gỡ và học hỏi
thông qua các sự kiện khác nhau.
Giáo dục - bằng việc thường xuyên chia sẻ và truyền đạt thông tin chính
xác và cập nhật nhất cho các thành viên của chúng tôi thông qua các đối
tác uy tín

Cơ cấu tổ chức
AusCham được điều hành bởi Ban Lãnh Đạo bao gồm tám Giám đốc tại
TP.HCM và bốn Giám đốc tại Hà Nội cùng năm nhân viên hỗ trợ thường
trực tại TP.HCM và Hà Nội.
AusCham cũng có các Đại diện chính thức tại Miền Trung Việt Nam (Đà
Nẵng) và Úc (Queensland, New South Wales, Victoria, Nam Úc và Tây Úc).

Cơ hội
Các doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu tiếp cận các thành viên của AusCham có thể thông qua các bản tin điện tử hàng tuần, trang
web của AusCham và nhiều cơ hội tài trợ - Tất cả các Thành viên đều được hưởng mức chiết khấu khi dùng dịch vụ của các thành viên
khác. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn tiếp cận đối tác tiềm năng theo từng ngành cụ thể nên xem xét các chương trình tài trợ sự
kiện bao gồm cơ hội để giới thiệu và quảng bá doanh nghiệp của mình; những sự kiện này là sự kiện kết nối hàng tháng của chúng tôi
với tên gọi “Sundowners”’, hội thảo chuyên đề và sự kiện thường niên.
AusCham tổ chức một số sự kiện thường niên tầm cỡ như Hội Nghị Bất Động Sản Việt Nam, Hôi Nghị Giáo Dục Thường Niên, Giải Golf
Việt Nam, Giải Thưởng Doanh Nghiệp Úc và Vũ Hội Từ Thiện AusCham. AusCham thường tổ chức các hội thảo và hội nghị chuyên đề
do các nhà tài trợ trực tiếp tổ chức và được chúng tôi quảng bá tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Thành Viên
Cùng với việc phụ trách nhiều hoạt động, mục tiêu chính của
AusCham là tăng cường mối quan hệ kinh doanh giữa Úc và Việt
Nam vì lợi ích chung của các thành viên của chúng tôi và các 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 của Việt Nam và
bất kỳ thay đổi nào qua bản tin, cảnh báo và tổ chức các sự kiện
giới thiệu kinh doanh hàng tháng.

Thành viên AusCham có cơ hội kết nối với hơn 600 thành viên AusCham
tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Chúng tôi gởi bản tin điện tử hàng tuần
cho hơn 6.000 độc giả và đăng tải cho khoảng 17.000 người theo dõi
trên các mạng xã hội gần như hàng ngày.
AusCham đại diện và thúc đẩy lợi ích của 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 nhu cầu của các thành viên và nhà tài trợ ở Việt Nam và Úc.
AusCham hỗ trợ các thành viên quyền phát ngôn để bày tỏ quan điểm
về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp trong cộng đồng
doanh nghiệp và thông qua quan hệ của chúng tôi với Chính phủ Úc và
Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Hội đồng doanh
nghiệp Việt Nam Úc (VABC) trong quan hệ hợp tác với Phòng Thương
mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Chúng tôi tích cực phối hợp tổ
chức chương trình thường niên gồm các hội thảo,các sự kiện giao lưu,
kết nối cũng như một số sự kiện từ thiện.

Là Thành viên AusCham, bạn sẽ có quyền truy cập vào cơ sở dữ
liệu AusCham và quan trọng nhất, bạn sẽ có được sự hỗ trợ vững
mạnh tại Việt Nam.

Lợi ích
Tham dự miễn phí các sự kiện AusCham Sundowners hàng tháng;
Chiết khấu cho các sự kiện hội thảo chuyên đề;
Chiết khấu quảng cáo trong bản tin điện tử hàng tuần và trang web
của chúng tôi;
Sử dụng Bản tin điện tử, ứng dụng và trang web của AusCham để chia
sẻ tin tức, cập nhật, khuyến mãi và sự kiện của doanh nghiệp (mỗi
tháng một lần);
Đăng hồ sơ thôn tin doanh nghiệp của bạn trên Danh bạ thành viên
AusCham trên trang web AusCham;
Tiếp cận từng thành viên doanh nghiệp AusCham thông qua trang web
và ứng dụng của chúng tôi theo ngành hoạt động;
Chiết khấu hi dùng dịch vụ của hội viên khác hoặc các công ty đối tác
thông qua trang web AusCham;

Cơ hội tài trợ cho doanh nghiệp và sự kiện để quảng bá hàng hóa và
dịch vụ của doanh nghiệp bạn;
Các dịch vụ vận động cho phép bạn tiếp cận trực tiếp với các tổ chức
phi chính phủ và các nhóm vận động hành lang như Diễn đàn Doanh
nghiệp Việt Nam (VBF), những đối tượng họp định kỳ hai lần một
năm với chính phủ Việt Nam; Quyền lợi của Thành viên AusCham
được hỗ trợ tại Phòng Thương mại Úc tại các quốc gia ASEAN khác
tùy thuộc vào từng sự kiện;
Quyền biểu quyết cho các cuộc bầu cử AusCham - Doanh nghiệp 3 và
DNNNV 2.

Loại thành viên
Cá nhân
Tổ chức từ thiện
Cựu du học sinh Úc (người Việt Nam từng học tập tại Úc)

Doanh nghiệp (20+ nhân viên)
SME (ít hơn 20 nhân viên)
Doanh nghiệp ở nước ngoài

Tài trợ
AusCham cung cấp các gói Tài trợ Doanh Nghiệp hàng năm. Tùy từng cấp độ, AusCham cung cấp lợi ích dựa trên nhu cầu và ngân sách
của từng doanh nghiệp - chỉ cần yêu cầu.
Các gói Tài trợ Doanh nghiệp đơn giản hóa các kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp quảng bá trên khắp Việt Nam và
khu vực. Các gói Tài trợ Doanh nghiệp bao gồm sự kết hợp của quảng bá ở cấp độ cao thông qua giới thiệu, quảng cáo Doanh Nghiệp với
Doanh Nghiệp (B2B) trên tất cả các nền tảng phương tiện truyền thông cao cấp, quyền truy cập vào các sự kiện đặc biệt khác ngoài các sự
kiện do AusCham tổ chức và vé miễn phí tham dự các sự kiện quảng bá hình ảnh
Hạng và giá trị

Bạch kim $15.000USD

Vàng $10.000USD

Bạc $5.000USD

Đồng $3.000USD

Lưu ý: AusCham sẽ xuất hóa đơn bằng VND.
Vui lòng liên hệ Văn phòng AusCham tại TP.HCM để biết thêm thông tin về Tài trợ Doanh nghiệp hoặc xem LINK https://tinyurl.com/2p9dkamm
Danh sách nhà tài trợ
BẠCH KIM

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Liên Lạc
Tài trợ - Thành viên - Chung
office@auschamvn.org
Đơn đăng ký thành viên trực tuyến
https://auschamvn.org/become-member

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 2, Toà nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

ĐT: +84 (0) 28 7100 1909
Email: office@auschamvn.org

Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, Spaces Belvedere, 28A Trần Hưng
Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: +84 (0) 973 000 471
Email: auschamhanoi@auschamvn.org

