KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HỘI CHỢ “THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU 2011”
1. Mục đích:
Hội chợ “Thương hiệu dẫn đầu Bà Rịa 2011” là một trong các hoạt động Xã hội mang tính cộng đồng và là Chương
trình xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ và định hướng cho doanh nghiệp trong Tỉnh trong công tác xây dựng và khẳng
định thương hiệu của sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả và ngày càng phát triển bằng việc liên tục tích lũy hàm lượng giá trị Đích thực
trong thương hiệu
2. Ý nghĩa:
Tạo động lực cho các doanh nghiệp không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá, từ đó giới thiệu cho người tiêu
dùng những sản phẩm hàng hoá có giá trị, phù hợp tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của các tầng
lớp nhân dân.
NỘI DUNG THỰC HIỆN
Các sản phẩm tham gia Lễ hội
Máy móc thiết bị nông ngư cơ, Phân bón thuốc bảo vệ thực vật, Hàng kim khí điện máy, điện tử, Hàng trang trí nội
thất, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, Thực phẩm đóng gói & giải khát, Đồ dùng nhà bếp, Nông sản & nông sản chế biến,
Hàng gia dụng nói chung, Thời trang, Du lịch, Công nghệ thông tin & Giải trí, Giáo dục, Dịch vụ Tài chính, Thủy sản,
Tư vấn phấp luật, tư vấn sức khỏe, tình yêu & hôn nhân gia đình… Ngày hội việc làm, tuyển dụng, tuyển sinh… Hội
thảo nhà nông
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Các hoạt động trong Lễ hội
- Chương trình biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng của TP.HCM
- Chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” (Kỷ lục Việt Nam)
- Chương trình phát quà “Trò ngoan vượt khó” phát quà cho trẻ em nghèo hiếu học
- Chương trình “Thúng gạo tình thương” dành cho người nghèo
2 Các hoạt động hỗ trợ dự kiến:
- Hội thi “Tiếng hát KARAOKE” dành cho công nhân & thanh thiếu niên
- Hội thi “Văn nghệ & Tuyên truyền ca khúc Cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước ” Đoàn thanh niên
- Hội thi “Phụ nữ khéo tay” dành cho Hội liên hiệp Phụ nữ
- Hội thi “Người đàn ông vào bếp” dành cho Hội nông dân các xã, thị trấn
3 Hội thảo nhà nông
- Lãnh vực Nông nghiệp, chúng tôi tổ chức chương trình hội thảo nhà nông thông qua sự gắn kết giữa đơn vị sản
xuất cây giống và nông dân trong huyện, thị xã để rút ra nhiều kinh nghiệm sản xuất cho bà con nông dân huyện nhà.
- Quý nông dân sẽ được tư vấn miễn phí bởi các Công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để có thêm kiến thức
nhằm giúp bà con nông dân nâng cao sản xuất, tiết kiệm vốn đầu tư
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