LỚP KỸ SƯ NÂNG CAO 2018
“Chế tạo cộng: Tương lai của ngành công nghiệp chế tạo với thị trường vô hạn”
Thứ Năm, 11 /10/2018, 14.00-16.00 hrs.
Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh
Đồng tổ chức bởi Công ty Reed Tradex và Hội Cơ Khí Thành Phố Hồ Chí Minh (HAME)
Chương trình
14.00-14.30

Đăng ký

14.30-15.30

Bài thuyết trình “Chế tạo cộng: Tương lai của ngành công nghiệp chế tạo
với thị trường vô hạn”
Trình bày

15.30-16.00

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch
Hội Cơ Khí TP. Hồ Chí Minh

Hỏi & Đáp
Chương trình cập nhật ngày 6/9/2018

























Lý do tham dự:
Để được cung cấp thông tin, kiến thức về:
Chế tạo cộng trong bối cảnh Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.
Định nghĩa về chế tạo cộng.
Chế tạo cộng, chế tạo trừ và chế tạo lai.
Chế tạo cộng, in 3D, tạo mẫu nhanh và sản xuất nhanh.
Các nguyên lý về chế tạo cộng.
Chế tạo cộng: các công nghệ và thiết bị.
Lợi ích của chế tạo cộng.
Chế tạo cộng: tương lai của ngành chế tạo.
Thị trường vô hạn của chế tạo cộng.
Chiến lược phát triển chế tạo cộng ở các nước.
Kịch bản về chiến lược chế tạo cộng cho Việt Nam.
Kịch bản ứng dụng chế tạo cộng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Đối tượng tham dự:
Kỹ sư, Giám đốc các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp hỗ trợ.
Những doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công nghiệp Sản xuất, Sản xuất và cung cấp thiết bị tự động, các
nhà đầu tư
Thành viên và nhà điều hành các Tổ chức/Hiệp hội hữu quan.
Quan chức Chính phủ cấp cao từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương.
Các nhà quản lý, doanh nhân nổi tiếng
Các cơ quan thông tấn báo chí.
Lưu ý:
Chương trình sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt
Chỉ những đại biểu tham gia toàn bộ chương trình mới được nhận chứng chỉ từ Lớp Kỹ sư Nâng cao
Miễn phí đăng ký, nhưng hạn chế về số lượng nên yêu cầu đăng ký trước.
Để đăng ký, vui lòng liên hệ email contactcenter@reedtradex.co.th hoặc gọi đến 84 28 3822 4911 (tại Việt
Nam)/ Fax: +84 28 3822 4944
Ban tổ chức có quyền thay đổi chương trình và danh sách diễn giả mà không cần thông báo trước.

