LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT
ĐƯỢC MỜI TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT
DO ẤN PHẨM MEN&LIFE TỔ CHỨC
Tối thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020, tại khách sạn REX số 141 đường Nguyễn Huệ
phường Bến Nghé quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, ấn phẩm Men&Life đã long trọng tố chức
lễ trao giải thưởng cho Doanh nhân thành đạt năm 2019. Đây là một giải thưởng quan trọng
được ấn phẩm Men&Life tổ chức đều đặn hàng năm và thực sự có tiếng vang trong đội ngũ
doanh nhân đã và đang tham gia hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Giữa bối cảnh
khó khăn chồng chất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là sự kiện phản ánh tình cảm
nồng hậu của lãnh đạo ấn phẩm Men&Life đối với doanh nhân thành đạt. Buổi lễ lớn này đã
quy tụ rất đông các doanh nhân và khách mời đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương
khác nhau.
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Trang phục Việt gồm Tiến sĩ Viện trưởng, Thạc sĩ Chủ tịch
Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng và Tiến sĩ Phó Viện trưởng được mời tham dự buổi lễ
với hai tư cách khác nhau. Một là thành viên của Ban Cố vấn ấn phẩm Men&Life và hai là
những cá nhân được Ban tổ chức tin cậy thực hiện nhiệm vụ trao giải thưởng cho một số
doanh nhân thành đạt.

Tiến sĩ Viện trưởng đọc quyết định trao giải thưởng cho doanh nhân Phạm Minh Thiện
(Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May).

Giải thưởng Men&Life Awads 2019 chẳng những gây được ấn tượng rất mạnh mẽ trong
đội ngũ doanh nhân mà còn tạo được thiện cảm tốt đẹp của giới truyền thông. Sự kiện tốt đẹp
và có ý nghĩa thiết thực này đã gây được tiếng vang lớn trong xã hội. Xin được nồng nhiệt
chúc mừng ấn phẩm Men&Life và Ban tổ chức sự kiện.
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Tiến sĩ Viện trưởng và Tiến sĩ Phó Viện trưởng trao giải
cho doanh nhân Phạm Minh Thiện

Thạc sĩ Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng
phát biểu trước khi trao giải
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Tiến sĩ Viện trưởng trao giải thưởng cho doanh nhân là nhà giáo :
Phó Giáo sư Tiến sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng
Trường đại học Nguyễn Tất Thành

Tiến sĩ Phó Viện trưởng trao giải cho doanh nhân là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê
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