www.VinaForum.org
HCMC, Feb.20th 2020 / ngày 20-02-2020

NOTICE of CHANGING EVENT DATE
Thông Báo Thay Đổi Ngày Sự Kiện

Ref.: VINA-M&A Event / Sự kiện VINA-M&A
Dear Our Esteemed Sponsors, Clients, Partners, Associates, Contractors
Kính gửi Quý Nhà Tài Trợ, Khách Hàng, Đối tác, Cộng Sự, Nhà Thầu

In serious consideration of:
Trên cơ sở xem xét nghiêm túc:

1. The spreading of Coronavirus (Covid.19);
sự lây lan nhanh chóng của Coronavirus (Covid.19)

2. And the recommendation from Ho Chi Minh City Authority, Ministry of Health and
from many individuals & organizations involved in the VINA-M&A Event;
các khuyến cáo từ Chính quyền Tp.HCM, Bộ Y Tế và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến Sự kiện VINA-M&A;

3. Your benefits and Your health protection.
lợi ích và sức khỏe của người tham dự.

The Organizing Committee of VINA-M&A, after several serious meetings & discussions, now
decide to change the Date of the Event to June, 2020. We are now dealing with the Venue
company, other related organizations to fix the New Date of the Event to be informed to You soon.
Ban Tổ Chức Sự Kiện VINA-M&A, sau nhiều cuộc họp và thảo luận, nay quyết định lùi Ngày Sự Kiện vào Tháng
6/2020. Chúng tôi đang làm việc với địa điểm, tổ chức liên quan để chốt Ngày Sự Kiện Mới và sớm thông báo cho Quý vị.

We will bear all the increased costs and work loads arised from this change. The tickets,
sponsorship packages and booths having been booked and paid will be still valid with the same
benefits for the New Date.
Chúng tôi sẽ gánh chịu mọi chi phí và công việc phát sinh do sự điều chỉnh này. Các vé tham dự, gói tài trợ, gian
hàng đã được đăng ký và thanh toán sẽ vẫn còn nguyên giá trị với cùng các lợi ích cho Ngày Sự Kiện Mới.

FYI, as of today, VINA-M&A has received participation & sponsorship registration from over 200
local and international corporations and organizations. We have the high confidence that VINAM&A 2020 will be the largest in our 13 years’ history!
Đến ngày hôm nay, VINA-M&A đã nhận được đăng ký và tài trợ của hơn 200 tập đoàn và tổ chức trong và ngoài
nước. Chúng tôi tự tin là VINA-M&A 2020 sẽ là Sự kiện lớn nhất trong lịch sử 13 năm liên tục!

We do appreciate Your Kind Supports for the Event Success for the Benefits of You and all the
Participants and Stake-holders. We are looking forward to seeing You there!
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị cho sự thành công chung của Sự kiện, Lợi ích của Quý vị và mọi
Người tham dự!

For and on behalf of the Organizer / Thay mặt Ban Tổ Chức
Central Saigon Development Co., Ltd.

……………………………………………….
NGUYEN THU PHUONG (Jolie Nguyen)
Sales Manager
M: +84-903716377 / E: manager@vinaforum.org

