Chương trình
đào tạo và tư vấn về
Thiết kế Sáng tạo
và Kỹ năng kinh doanh

Ngành hàng Thủ công Mỹ nghệ
và Trang trí nội thất

C

hương trình do Hội đồng Anh và Hội Mỹ nghệ và Chế
biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh (Hawa) phối hợp tổ chức. Mục
đích là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong
ngành hàng thủ công mỹ nghệ/trang trí nội thất phát
triển các kỹ năng kinh doanh và thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu
cầu thị trường Châu Âu và quốc tế.
Chương trình cũng hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các bộ
sản phẩm cụ thể cũng như tư vấn về kỹ năng kinh doanh và mở
rộng thị trường xuất khẩu quốc tế. Chuyên gia Vương quốc Anh
sẽ hỗ trợ tư vấn cho 03 -04 công ty trong 6 tháng về phát triển
sản phẩm và kinh doanh

Kết thúc chương trình đào tạo và 6 tháng tư vấn, Hội đồng Anh
và Hawa sẽ lựa chọn các công ty sẽ tiếp tục tham gia vào dự án
Design Connect – Kết nối với các nhà thiết kế trẻ đến từ Vương
quốc Anh và chuyến tham quan, quảng bá sản phẩm tại Luân
đôn năm 2015 – 2016.
20- 22 tháng 1, 2015
Địa điểm: Tòa nhà HSC
175 Xa lộ HN – phường Thảo Điền – quận 2 – Tp. HCM
Sau khóa học, các học viện sẽ có thêm kiến thức về:
• Các xu hướng mới nhất trong ngành hàng thủ công mỹ
nghệ/trang trí nội thất hiện nay trên thế giới.
• Các kỹ năng để nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện xu hướng
mới để phát triển sản phẩm
• Cách thức tiếp cận thị trường hàng thủ công mỹ nghệ quốc
tế và làm thế nào để marketing sản phẩm thành công
Chương trình học sẽ bao gồm lí thuyết và các bài tập thực hành
theo nhóm, cũng như phần trao đổi hỏi đáp thực tiễn, qua đó
các học viên sẽ được hướng dẫn để suy luận theo nhiều chiều,
chia sẻ và đánh giá ý tưởng của học viên khác.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng kinh
doanh và các kỹ năng về tìm hiểu xu hướng thị trường để phát
triển sản phẩm, tự tin áp dụng các kỹ năng đã được học vào
doanh nghiệp.

Đối tượng

Đây là khóa học dành cho những doanh nghiệp xuất khẩu và
các nhà thiết kế trẻ trong ngành hàng thủ công mỹ nghệ/trang
trí nội thất.
Đối tượng doanh nghiệp
• Hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và trang trí nội
thất, đã kinh doanh ít nhất 3 năm
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt ở thị trường
châu Âu
• Là nhà sản xuất trực tiếp, hoặc kinh doanh/liên kết với các
nhóm sản xuất ở địa phương (khóa học không dành cho các
công ty thương mại đơn thuần)
• Có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm, có những sản phẩm
đáp ứng tiềm năng của thị trường.
• Cử học viên là Giám đốc điều hành, Quản lý thiết kế/ Nhà
thiết kế, Quản lý Marketing hoặc Sales, những người có khả
năng đưa ra những quyết định về phát triển sản phẩm và
phát triển kinh doanh
• Ưu tiên người có khả năng nghe hiểu tiếng Anh
• Đủ thời gian để tham gia toàn bộ khóa học
• Mỗi công ty được đăng ký tối đa 02 học viên.
Đối tượng là nhà thiết kế
• Là sinh viên năm cuối các trường đại học đào tạo về thiết kế sản
phẩm hoặc là nhà thiết kế tự do
• Có kinh nghiệm và quan tâm đến thiết kế sản phẩm cho ngành
hàng thủ công mỹ nghệ/trang trí nội thất.
• Ưu tiên người có khả năng nghe hiểu tiếng Anh
• Đủ thời gian để tham gia toàn bộ khóa học

(Số lượng học viên tối đa của khóa học là 40 học viên)

Tư vấn 06 tháng về phát triển sản Chi phí
Chương trình đào tạo và tư vấn được tổ chức trong khuôn khổ
phẩm và kinh doanh
hợp tác giữa Hội Mỹ nghệ và chế biến đồ gỗ Tp. Hồ Chí Minh và

Hoạt động tư vấn sẽ do 02 chuyên gia đến từ Vương quốc Anh
thực hiện, trao đổi qua email hoặc skype bằng tiếng Anh trong
vòng 06 tháng, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2014. Trong quá
trình tư vấn, nếu có vấn đề gì vướng mắc, văn phòng HAWA sẽ
hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết.

Hội đồng Anh Việt Nam. Phần lớn chi phí được hai tổ chức tài trợ.
Chi phí tham dự khóa đào tạo: 800.000 đ/học viên (bao gồm:
teabreak, ăn trưa, phiên dịch, hội trường).
Chi phí cho mỗi công ty tham gia chương trình tư vấn 6 tháng:
1362 USD/6 tháng (227 USD/tháng). Chi phí sẽ được đóng 1 lần
khi tham gia chương trình.

Đăng ký

David
Crump
Trưởng bộ phận hỗ trợ kinh doanh đến từ Cockpit Arts, một
tổ chức hàng đầu của Vương quốc Anh, hỗ trợ các nhà thiết
kế kinh doanh trong ngành thủ công mỹ nghệ. David từng là
Giám đốc Thương mại của Vipa Design Ltd, một công ty sản
xuất trang sức, và từng quản lí Global Fayre LLC, cửa hàng bán lẻ
và bán trực tuyến tại bang Missouri, Hoa Kỳ, thúc đẩy Fairtrade
và hỗ trợ các nhóm nghệ nhân ở Nam Mỹ, Châu Á và Châu Phi.
David cũng từng tư vấn về phát triển cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ.

Madeleine
Furness
Giám đốc phát triển kinh doanh. Madeleine gia nhập Cockpit
Arts vào năm 2014, phụ trách dự án về các thị trường mới. Chị
cũng tham gia giảng dạy các khóa đào tạo và tư vấn/hỗ trợ trực
tiếp cho các nhà thiết kế của Cockpit Arts. Trước đó, Madeleine
từng làm việc cho Hội đồng Thủ công mỹ nghệ Vương quốc Anh,
tại đó, chị đã hỗ trợ 200 nghệ nhân phát triển kinh doanh và
thiết kế. Madeleneine cũng từng phụ trách tổ chức các triển lãm
trưng bày sản phẩm bán lẻ của Hội đồng. Madelein tốt nghiệp
ngành thiết kế trang sức tại Trường đại học Middlesex.

Nội dung tư vấn trong 6 tháng

• Phát triển sản phẩm, đưa ra nhận xét và tư vấn về các ý tưởng,
chất liệu, thiết kế và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của
sản phẩm.
• Các cơ hội mở rộng thị trường tại Vương quốc Anh và Châu Âu
Các công ty tham gia sẽ cần chuẩn bị trước giới thiệu về tình
hình sản xuất, định hướng xuất khẩu, các sản phẩm cụ thể đã có
và định hướng kinh doanh trong 2015 – 2016 bằng tiếng Anh để
làm việc với chuyên gia vào ngày 20 tháng 1, 2015.
Các công ty cũng cần chuẩn bị 03-05 ý tưởng bộ sản phầm mới
để được chuyên gia tư vấn trong thời gian 6 tháng.

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về Hội Mỹ nghệ và chế
biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA) tầng 2, 179 Nguyễn Cư Trinh,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc email hawavn@gmail.com. Xin
vui lòng ghi rõ Đăng ký tham dự Chương trình đào tạo và tư
vấn cho doanh nghiệp Thủ công Mỹ nghệ/Trang trí nội thất
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12 năm 2014.
Do số lượng chỗ có hạn, ban tổ chức sẽ xem xét hồ sơ và lựa
chọn những công ty và cá nhân phù hợp nhất với chương trình.
Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến những cá nhân và công ty
đăng ký thành công muộn nhất vào ngày 10 tháng 1.
Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ
Hội Mỹ nghệ và chế biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh (Hawa)
Nguyễn Thị Phương Dung
179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08 3836 4766/88
Fax: 08 3836 4722
Email: hawavn@gmail.com
Website: www.hawa.com.vn
Hội đồng Anh Việt Nam
Đặng Thị Hương Lan
Dự án Kinh tế Sáng tạo
20 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Tel: (84 4) 3728 1920 máy lẻ 1913
Mobile: 0983 667 581
Email: lan.dang@britishcouncil.org.vn
Website: www.britishcouncil.org.vn

Mẫu đơn
đăng ký

Chương trình đào tạo và tư vấn về
Thiết kế Sáng tạo và Kỹ năng kinh doanh

Ngành hàng Thủ công Mỹ nghệ và Trang trí nội thất

20 - 22 tháng 1, 2015
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
1. Họ và tên:								Chức vụ:
2. Công Ty:
Địa chỉ:
3. Website:
Điện thoại và Email liên hệ:
4. Kinh nghiệm xuất khẩu của công ty
3 năm
	Hơn 3 năm. Xin cho biết cụ thể:
5. Thị trường xuất khẩu chính?
Mỹ		Nhật		EU		Úc		Khác:
6. Sản phẩm chủ yếu:
Đồ gỗ		Cói/Lục bình		

Đồ sơn mài		Vải dệt/lụa

Đồ sứ		

Sản phẩm khác:

Mây Tre đan		

7. Để phát triển sản phẩm mới, công ty của anh/chị đã làm cách nào?(đánh dấu nhiều phần nếu phù hợp)
	Phân tích khách hàng 		
Tham gia hội chợ/triển lãm

Tự thiết kế 		

Nghiên cứu các thông tin trên mạng

Khác:

8.Công ty anh/chị đã từng tham gia hội chợ thương mại ở nước ngoài chưa?
Đã tham gia. Xin vui lòng cho biết tên hội chợ:
	Chưa tham gia
9. Nhận định của anh/chị về sản xuất trong ngành hàng thủ công mỹ nghệ/trang trí nội thất, các cơ hội cũng như thách thức?

10. Anh/chị mong đợi gì từ khóa học?

Đăng ký tham dự
Chương trình đào tạo: 21- 22 tháng 1 năm 2014.
Chương trình tư vấn 6 tháng cho doanh nghiệp,
từ tháng 2 – tháng 7 năm 2014.
(Những doanh nghiệp đăng ký tham dự chương trình tư vấn
6 tháng xin vui lòng đọc kỹ thông tin về chi phí tư vấn và gửi
thêm 02 trang giới thiệu về công ty, bao gồm thông tin chi tiết
về tình hình sản xuất, định hướng xuất khẩu, các sản phẩm cụ
thể đã có và định hướng kinh doanh trong 2015 – 2016 bằng
tiếng Anh)

Vui lòng gửi đơn đăng ký về địa chỉ
Nguyễn Thị Phương Dung
Hội Mỹ nghệ và chế biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh (Hawa)
179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3836 4766 / 88
Fax: (08) 3836 4722
Email: hawavn@gmail.com
Hotline: 0902 507 770
Website: www.hawa.com.vn
Hạn cuối: 31 tháng 12 năm 2015

