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LĨNH VỰC 
 
 Đầu tư nước ngoài;  
 Doanh nghiệp;  
 Giao dịch Phân phối; 
 Xuất nhập khẩu;  
 Hải quan;  
 Ngân hàng và Tài chính;  
 Tài chính doanh nghiệp;  
 Chứng khoán;  
 Khảo sát thị trường;  
 Giấy phép sản phẩm; 
 Dự án phát triển;  
 Thẩm định giá. 

KINH NGHIỆM 
 
Liên đã tham gia tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho rất 
nhiều khách hàng là nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bao gồm cả 
công ty và cá nhân trong các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.  
 
 Một số vụ việc nổi bật Liên đã từng tham gia bao gồm: 
 

 Phân tích và khảo sát thị trường 
 Tiến hành Khảo sát Thị trường Nhân sự Việt Nam theo 

yêu cầu của khách hàng MyNavi Corporation (Nhật 
Bản) (2017 

 “Khảo sát thị trường hàng giả của Ý”, “Khảo sát thị 
trường cơ sở vật chất cho ngành du lịch”, “Khảo sát thị 
trường máy nông nghiệp”, “Khảo sát ngành đóng tầu” 
theo yêu cầu của Thương vụ Ý (2008 – 2010) 

 Điều tra công ty trong ngành in tem nhãn dính cho 
khách hàng NCI Việt Nam 

 Đầu tư nước ngoài 
 Tư vấn thành lập công ty cho rất nhiều Dự án đầu tư 

nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức 100% vốn 
đầu tư nước ngoài hay liên doanh. Các khách hàng 
điển hình bao gồm Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K-
Lines) (Nhật Bản), Schaumann (Đức), Ferroli (Italy), 
Stora Enso (Phần Lan) etc.  

 Giấy phép lưu hành sản phẩm 
 Hỗ trợ khách hàng xin các giấy phép sản phẩm để 

được phân phối tại thị trường Việt Nam theo quy định 
của pháp luật như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm 
thường, thực phẩm chức năng. Các nhãn hàng sản 
phẩm đã thành công để có giấy phép lưu hành tại Việt 
Nam dưới sự thực hiện của Liên có thể kể đến như mỹ 
phẩm Kanebo (Nhật Bản), 2B (Bỷ), Blue Cross (USA), 
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thực phẩm chức năng của Maie Dairy (Hàn quốc), 
thức ăn chăn nuôi của Schaumann (Đức); 
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