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Thư mời tham gia
Online-Marktplatz Hội chợ Đức-Việt www.tuvannet.de
Từ tháng 01.2017, báo giấy Thời báo Việt Đức đã được chuyển cho người sở hữu mới tiếp nhận tự xuất
bản độc lập đáp ứng nhu cầu độc giả cần đọc báo giấy, để Toà soạn chuyển sang xuất bản báo Điện tử Tư
Vấn Net, cập nhật tin tức, tiêu chuẩn, quyền lợi, chính sách, văn bản pháp lý mới nhất, tư vấn, giải đáp,
nhất là trong lĩnh vực thuế, luật pháp, lưu trú, cung cấp dịch vụ quảng cáo, in ấn điện tử.
Cả nước Đức hiện có chừng 4.000 doanh nghiệp người Việt, hình thành nên các mối quan hệ giao dịch
liên kết kinh doanh từ xuất nhập khẩu, bán buôn, đến bán lẻ, dịch vụ. Các giao dịch đó, thế giới đang
chuyển nhanh chóng từ tại trụ sở lên mạng Internet. Hội chợ Đức-Việt Online-Marktplatz
www.tuvannet.de được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại đó.
*Thiết kế
Trang Web Hội chợ Đức - Việt được chia thành từng Chuyên Trang theo ngành nghề kinh doanh. Trên
đó, mỗi cá nhân doanh nghiệp tham gia sẽ mở một vị trí, trưng bày Katalog hàng hoá chào bán cập nhật
hàng ngày và đặt đường Link chỉ về trang Web của mình.
Hai bên mua bán, thay vì tới trụ sở thì mở Chuyên trang trên, thì cùng xem xét hàng hoá, điều kiện mua
bán, giá cả, thương thảo qua điện thoại, hoặc E-Mail.
*Thủ tục tham gia
Đăng ký với toà soạn qua info@thoibaovietduc.de hoặc info@tuvannet.de, Tel./Fax: 0341 -5911614/6024452, Handy 0172 4118402.
Toà soạn đảm nhiệm thiết kế Katalog, trang Web, thay đổi mặt hàng chào bán cập nhật theo yêu cầu của
khách hàng. Hàng tháng chuyển đường Link tới danh sách hàng chục nghìn độc giả, quảng cáo, tư vấn
của Thời báo Việt Đức lưu trữ từ 2003 đến nay.
*Giá cả: Áp dụng biểu giá quảng cáo trên Tư Vấn Net. Quảng cáo trên Tư Vấn Net sẽ được tự động đưa
đồng thời lên Online-Marktplatz Hội chợ Đức-Việt (miễn phí cho lần quảng cáo đầu tiên).
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