
Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Để giúp doanh nghiệp nắm bắt được những thay đổi của WRAP trong tình hình diễn biến phức tạp của
dịch COVID 19 cũng như chia sẻ các trường hợp thực hiện tốt, TÜV SÜD Việt Nam cùng phối hợp với
Tổ chức WRAP thực hiện buổi chia sẻ trực tuyến.

ĐƯỢC DIỄN RA:
Ngày: Thứ 6, ngày 2/7/2021
Thời gian: 9:30 GMT+7
Diễn giả: 
• Đại diện của WRAP tại Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Malaysia
• Chuyên gia của TÜV SÜD Việt Nam
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH SẼ ĐƯỢC CHIA SẺ: 
• Tổng quan và tầm quan trọng của chứng nhận WRAP
• Những cập nhật liên quan đến chứng nhập WRAP trong năm 2021
• Một số thực hành tốt và các lỗi thường gặp khi thực hiện WRAP tại các nhà máy ở Việt Nam
• Hỏi & đáp

Buổi chia sẻ là hoàn toàn miễn phí nên Anh/Chị có thể tham gia hoặc chuyển tiếp thư mời này đến bạn
bè và đồng nghiệp quan tâm.

Đăng ký ngay hôm nay! 

 

Trò chuyện cùng chuyên gia:
Cập nhật về chứng nhận
WRAP và chia sẻ những thực
hành tốt
Trực tuyến và hoàn toàn miễn phí

 
TÜV SÜD Việt Nam  Tháng 6, 2021
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Tổ chức WRAP
WRAP là chương trình chứng nhận độc lập lớn nhất trên toàn cầu dành cho lĩnh vực sản phẩm may. Là
một tổ chức phi lợi nhuận và đội ngũ nhân sự rộng khắp, WRAP có thể hỗ trợ doanh nghiệp ở bất kể nơi
nào. Chứng nhận của WRAP được nhiều nhà mua hàng trên thế giới chấp nhận.
Truy cập: www.wrapcompliance.org

TÜV SÜD
Được thành lập hơn 150 năm, TÜV SÜD là nhà cung cấp giải pháp chất lượng, an toàn và bền vững về
thử nghiệm, kiểm định, đánh giá, chứng nhận, đào tạo. Có trụ sở tại Munich, Đức, TÜV SÜD hiện đang
có 25,000 nhân sự trình độ cao đang làm việc ở 1.000 văn phòng tại hơn 60 quốc gia trên toàn cầu.
Truy cập: www.tuvsud.com/vi-vn
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