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TRUNG TÂM DỊCH VỤ
PHỐI HỢP KINH DOANH
CHÂU Á

PHỤC VỤ VÀ LÀM
VỮNG MẠNH CÁC
CHỦ DOANH NGHIỆP
THUỘC CỘNG ĐỒNG
API QUA LĂNG KÍNH
CẠNH TRANH VĂN
HÓA

TIÊU CHÍ CỦA
CHÚNG TÔI
Trung Tâm Dịch Vụ Phối Hợp
Kinh Doanh Châu Á (Asian
Business Collaborative) là một
tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm
vụ hỗ trợ, trao quyền và vận
động cho các doanh nghiệp
thuộc cộng đồng Châu Á Thái
Binh Dương New Mexico. Tầm
nhìn của chúng tôi là tạo ra một
cộng đồng kinh doanh đa dạng
phù hợp về văn hóa, không có
rào cản ngôn ngữ và rào cản
văn hóa, trong đó tất cả các nhà
kinh doanh đa dạng đều có thể
phát triển.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ KINH DOANH TRỰC TIẾP

Tại ABC, chúng tôi đáp ứng các nhu
cầu đa dạng của chủ sở hữu doanh
nghiệp thuộc cộng đồng API bằng
cách hỗ trợ cá nhân trong các lãnh
vực tiếp thị, xin phép, tư vấn pháp lý,
lập kế hoạch tài chính, và nhiều hơn
thế.

TƯ VẤN
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cố vấn
cho từng ngành cụ thể nhằm kết nối
kinh doanh giữa các chủ doanh
nghiệp, doanh nhân với các nhà lãnh
đạo kinh doanh khác trong cộng
đồng để có được cố vấn lâu dài và tư
vấn kinh doanh
VẬN ĐỘNG TRÊN TOÀN CỘNG ĐỒNG

Tại ABC, chúng tôi phá bỏ các rào cản
đã ngăn chặn doanh nghiệp API phát
triển mạnh mẽ thông qua các dự án
vận động hợp tác.

