LÃNH ĐẠO VIỆN TRANG PHỤC VIỆT ĐƯỢC MỜI LÀM CỐ VẤN
CÂU LẠC BỘ SEN HỒNG CỦA NỮ DOANH NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Nhà hàng Biển Dương (thành phố
Đồng Xoài tỉnh Bình Phước), Câu lạc bộ Sen Hồng của Nữ Doanh nhân
tỉnh Bình Phước đã chính thức làm lễ ra mắt. Đây là tổ chức của đội ngũ
Nữ Doanh nhân – những người giàu ý chí, bản lĩnh và tài năng, đồng thời
cũng là những phụ nữ xinh đẹp, có công to lớn trong quá trình làm cho
tỉnh Bình Phước trở nên trù phú như hiện nay. Họ đã rất thành công trong
sự nghiệp giới thiệu những mặt hàng chủ lực và đặc sản của Bình Phước
đến với thị trường khắp cả nước và không ít thị trường nước ngoài.
Mục tiêu chính của Câu lạc bộ Sen Hồng là quy tụ đông đảo lực lượng
Nữ Doanh nhân, cùng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời
tạo ra cơ hội thuận lợi cho quá trình thiết lập quan hệ đối tác. Câu lạc bộ
Sen Hồng cùng nhau suy nghĩ và chung tay giúp đỡ những phụ nữ đang có
kế hoạch khởi nghiệp.
Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Sen Hồng đã rất tin cậy và chân thành mời
Viện trưởng cùng Phó Viện trưởng của Viện Trang phục Việt làm Cố vấn
cho Câu lạc bộ.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Sen Hồng tỉnh Bình Phước
và các Cố vấn của Câu lạc bộ

Tất cả Nữ Doanh nhân tham gia Câu lạc bộ Sen Hồng cũng đồng thời là
những người không ngừng rèn luyện và bảo vệ hình ảnh cá nhân tốt đẹp
của mình. Những tấm áo dài của mọi thành viên và Cố vấn được cắt may
rất công phu với kỹ thuật tinh xảo nhất trong khả năng có thể.
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Câu lạc bộ Sen Hồng sắp tròn một tuổi. Một năm qua, nhiều hoạt động
tích cực và giàu ý nghĩa nhân văn đã được tổ chức. Viện Trang phục Việt
nồng nhiệt chúc mừng và tin tưởng rắng trong thời gian tới, Câu lạc bộ
Sen Hồng sẽ tiếp tục thành công và tiếp tục phát huy những ảnh hưởng
tốt đẹp của mình đối với xã hội rộng lớn.
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