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Nhịp cầu đưa các Doanh Nghiệp Việt Nam
đến với Cộng đồng Quốc Tế
Kim chỉ nam để các Doanh Nghiệp tại Việt Nam

tối ưu họat động kinh doanh
và tìm kiếm cơ hội mới.
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Chìa khóa dẫn đến thành công
Theo chúng tôi, chìa khóa dẫn đến thành công trong kinh
doanh là sự thấu hiểu và tôn trọng giá trị lẫn nhau giữa
doanh nghiệp nước ngoài và đối tác Việt Nam.
Điều đó được thể hiện ở nhiều khía cạnh, trong đó:
 Định hướng chiến lược với cùng một tầm nhìn;

 Khả năng giao tiếp và chia sẻ với cùng một ngôn ngữ;
 Phục vụ cùng một đối tượng khách hàng.
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Giới thiệu YourVietnamExpert
YourVietnamExpert là một đơn vị thuộc tập đoàn Saigon

Business Corporation Pte Ltd (SBC), đăng ký kinh doanh tại
Singapore từ năm 1994. Với sứ mệnh hỗ trợ nhu cầu giao
dịch kinh doanh ngày càng tăng giữa Singapore và Việt
Nam, SBC đã dần lớn mạnh và phát triển mạnh mẽ từ một
công ty cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Việt thành

một công ty tư vấn chuyên nghiệp phục vụ trong các hoạt
động thương thuyết kinh doanh, giới thiệu văn hóa và
tổ chức lữ hành. Hơn thế nữa, với …
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Cơ hội kinh doanh quốc tế
…Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới
(WTO), cộng đồng quốc tế đã tìm thấy những cơ hội kinh
doanh hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức. Hiểu được điều
này, YourVietnamExpert tập trung cung cấp các dịch vụ tư
vấn về nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, nghiên cứu

các mô hình đầu tư quốc tế và tập trung giới thiệu một loạt
các dự án có tính cách vĩ mô trong các ngành chiến lược
như Du lịch, Đào tạo, Y tế và Sức khỏe.
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Các Dịch vụ Chuyên Nghiệp
Với mục tiêu là người bạn đồng hành của doanh nghiệp
tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp một hệ thống dịch vụ
chuyên nghiệp về các lĩnh vực Tư Vấn, Quản lý & Đầu tư,
tập trung vào 3 mảng kinh tế chính:
 Quan hệ & Giao thương quốc tế

 Y tế & Sức khỏe
 Du Lịch & Khách sạn
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Các dự án đầu tư & đấu thầu
Hơn 170 dự án đầu tư & kêu gọi đấu thầu

Sau 7 năm nghiên cứu hệ thống y tế sức khỏe, mô hình
phát triển du lịch và tiềm năng về nhân lực của Việt Nam,
GS. TS. Y khoa Dr Christian Vincent SIODMAK, đương
TGĐ công ty Saigon Business mong cống hiến chương
trình nghiên cứu của mình dưới tiêu đế ACHEVA qua một
loạt hơn 170 các dự án cụ thể đạt tiêu chuẩn đánh giá về
tính khả thi trên phương diện quốc tế, có khả năng kêu gọi
sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như World Bank và các
tập đoàn chuyên nghiệp đấu thầu trên thế giới.
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ACHEVA - Giới thiệu sơ lược
 7 năm nghiên cứu hệ thống y tế sức khỏe

 6 năm thực nghiệm trong môi trường y tế tại Vietnam
 Chương trình nghiên cứu với số liệu mới nhất của các hệ
thống y tế & đào tạo chuyên ngành
 Bổ xung các công trình nghiên cứu WHO và các viện
nghiên cứu khác

 Tổng hợp các tiêu chuẩn US, Canada và Châu Âu
 GS TS Christian SIODMAK có trên 30 năm kinh nghiệm
với tư cách BS Trưởng Khoa Y tế tại Pháp và Đông Nam Á.
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Tư Vấn Đào tạo Cán bộ Chuyên Ngành
 Hệ Đại Học
 Đào tạo cấp Cử Nhân
 Đào tạo cấp Cao Học

 Hệ Trung Cấp Chuyên Ngành
 Các ngành Quản trị về Y tế & Sức khỏe
 Các ngành Quản trị Du lịch & Quản lý Khách sạn
 Các ngành Thương mại và Dịch vụ Tiếp thị

 Các khóa đào tạo nâng cấp ngắn hạn có tín chỉ
 Hệ Cao Học về Quan hệ Quốc tế
 Hệ Cao Học về Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 Hệ Cao Học về Giao dịch Quảng cáo & Báo Chí
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Dịch vụ Tư vấn các dự án
 Dịch vụ tư vấn các dự án đấu thầu quốc tế
 Nghiên cứu thị trường;
 Tìm hiểu Đối tác;
 Tư vấn pháp lý.

 Quan hệ đầu tư – Huy động vốn
 Dịch thuật và đàm phán

 Quản lý dự án
 Đào tạo Cán bộ quản lý và Cán bộ chuyên ngành
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Đội ngũ Chuyên gia Việt Nam
YourVietNamExpert gồm một đội ngũ những chuyên gia người Việt nói
được nhiều ngôn ngữ và thấu hiểu thị trường Việt Nam, luôn sẵn sàng
giúp các doanh nghiệp từ nước ngoài lấp những khoảng cách trong giao
tiếp đồng thời nhằm nắm bắt và tận dụng hiệu quả những cơ hội kinh
doanh đầy hấp dẫn trong thị trường sôi động này.
Mạng lưới quốc tế của các chuyên gia YourVietnamExpert ở Châu Âu,
Châu Mỹ và khu vực Đông Nam Á bao gồm các chuyên gia người Việt
và người nước ngoài nói được nhiều ngôn ngữ, rất năng động và giàu
kinh nghiệm trên thương trường quốc tế. Tất cả các dự án sẽ do Ban
điều hành công ty Saigon Business Corporation tại Singapore đảm
nhiệm việc tổ chức và phân phối việc thực hiện các dự án.
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Thế mạnh của YourVietnamExpert
Hơn 30 năm qua, chúng tôi vẫn luôn đi đầu trong việc cập nhật nhịp độ phát
triển của Việt Nam, cả về tin tức, thủ tục hành chính, luật pháp và môi trường
đầu tư.
Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thường xuyên tham dự vào các
khoá đào tạo, các hội thảo và diễn đàn cũng như những sự kiện quốc tế liên
quan đến Việt Nam, qua đó có kiến thức vững chắc về thị trường trong nhiều
ngành kinh doanh ở Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thuỵ Sĩ và quốc tế.
Chúng tôi cũng có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong khu vực, trong
vai trò biên/phiên dịch và tư vấn cho nhiều dự án đầu tư Khách sạn, Du lịch,
Hội nhập thị trường liên quan đến WTO và ASEAN.

Tin rằng, với kiến thức sâu sắc về môi trường kinh doanh khu vực, kinh
nghiệm và sự thấu hiểu các thủ tục luật pháp quốc tế cùng với quyết tâm
thành công, chúng tôi sẽ là một nhịp cầu vững chắc cho doanh nghiệp vượt
qua những khó khăn về ngôn ngữ và văn hoá để tìm được sự thịnh vượng ở thị
trường trong và ngoài nước.
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Ban Giám Đốc
Ban Điều Hành
Tổng Giám Đốc Điều Hành
Dr Christian Vincent Siodmak, Giáo sư Tiến sĩ Y khoa
Giám Đốc Tiếp Thị Quốc Tế
Bà Hoàng Anh Thơ Andres, MBA, Giáo sư Thạc sĩ Kinh tế

Thành phần Tư vấn
Jason Mah & Associates, Singapore
Management & Governance of Institutions Advisory Services (MGI)
MJMA Group Investments Pte Ltd
Vorspann Pte Ltd
MJMA PAC
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Cơ sở & Liên hệ
Trụ sở chính tại Singapore
101B-2 Telok Ayer Street #03-02
Singapore 068574
Cơ sở & Liên hệ
Singapore, Hanoi & TP. Hochiminh (Vietnam)
Dr Christian Siodmak, MD PhD
Geneva, Lausanne, Zurich (Switzerland)
Ms. Anh Tho Andres, MBA
Các cơ sở khác:
Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ
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Xin Chân thành Cám ơn !
Đội ngũ Chuyên gia
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