
EXCLUSIVE CONFERENCE             
(8:00 Saturday, December 17, 2011)
The World & Vietnam: Forecast 2012 Conference will be attended 
by Government officials and policy makers, respected economists, 
top-notch CEOs of Vietnam’s companies. 

The Conference is a unique and exclusive opportunity for CEOs to 
network with one another for future business cooperation.

Panel discussions and topics will focus on challenges and 
opportunities for Vietnamese businesses in the years to come.  

  Way out for Vietnam’s commodities: Discussion on the potentials 
and difficulties of made-in-Vietnam commodities, both for 
exports and domestic use. 

 Capital sources for Vietnam’s businesses next year: Discussion on 
the financial problems and difficulties for companies in Vietnam 
next year, while Government continues to tighten financial 
policies to fight against inflation, and it is still difficult for them to 
borrow money from the banks. 

   How to change to survive: Discussion on how businesses need to 
restructure to overcome challenges and difficulties in 2012 and 
suggested solutions.

Guest speakers

The Vietnamese version of the world’s most 
well-known annual forecast of events and 
trends that will shape the year ahead is 
coming to Vietnam in December 2011.

Content from The Economist’s own writers 
along with senior editors from other 
publications, key players from academia 
and leaders from the world of business and 
politics has won The World in… a loyal and 
continuously growing readership around 
the world. 

Over the last 25 years, contributors have 
included Henry Kissinger, Hilary Clinton, 
Dalai Lama, Bill Gates, David Cameron, 
Carlos Slim. Its reputation for predicting 
rightly the following year’s key events has 
helped multiply its readership and circulation every year for the last ten years.

The World in 2012   will be published in more than 31 languages with a circulation 
of over 1 million copies in 90 countries worldwide.   

This year, for the first time, Vietnam CEO Corp., successfully obtained the license 
of the Economist Newspaper Limited to publish The World In 2012 in Vietnamese 
language along with 45 other licensed international editions worldwide. 

A section on Vietnam will be added to The world in 2012, Vietnamese version 
with analyses and articles by key policy makers including Deputy Prime Minister 
Vu Van Ninh, Minister of Finance Vuong Dinh Hue, State Bank Governor of 
Vietnam Mr. Nguyen Van Binh and many other lead economists namely Nguyen 
Dinh Cung, Tran Dinh Thien, Vu Thanh Tu Anh and top and influential CEOs of 
Vietnamese enterprises. 

For more details on guest speakers, please visit: 
TWI2012.vietnamceoforum.vn

OFFICIAL COCKTAIL RECEPTION 
(A by-invitation-only reception, 18:00  Friday, December 16, 2011
Sofitel Plaza Hotel, Tay Ho, Hanoi)

A private talk and discussion with speakers and special guests and 
Government  Officials. Limited access.

OFFICIAL GOLF TOURNAMENT
(Shortgun: 12:00 Sunday, Dec 18, 2011,  Van Tri Golf Club)

A Golf Tournament for Conference participants and special guests. 
A chance for private and side discussion and talks following the 
presentation and Q&A. A must- have opportunity for CEOs! 

WHO SHOULD PARTICIPATE? 
This will be a unique chance for CEOs, members of BOD and senior 
business managers to network with high ranking Government 
officials and respected economists. They will also be able to 
exchange information so as to make right decisions and map out 
proper strategies to gain the best out of 2012 and the years ahead.

Unique and exclusive in Vietnam (17/12/2011)

Register now or contact us for advertising and sponsorship opportunities.

Hotline: 091 646 2598 / 090 431 9911
Website:  TWI2012.vietnamceoforum.vn

THE WORLD IN 2012, VIETNAMESE EDITION

THE WORLD AND VIETNAM:
FORECAST 2012

Register to buy book and advertisement now and save!

The World in 2012  will provide Vietnamese businesses with an 
effective tool for assessment of domestic and international socio-
economic situation and outlook,” said the President of Vietnam 
Chamber of Commerce and Industry Mr. Vu Tien Loc. “A publication 
that enables Vietnam top CEOs to effectively map out their corporate 
policy management and strategy.”   

Mr. Tran Dinh Thien 
Chief Economist, Head of Vietnam 
Institute of Economics

Mr.  Vu Van Ninh
His Excellency Deputy Prime 
Minister, Gov’t of Vietnam

Mr.  Phan The Rue 
Chairman of Vietnam Retailers Asso. , 
Former Deputy Minister of Trade

Mr. Thomas Lanyi 
CEO, Mekong Capital 

Mr. Nguyen Thai Dung  
Dept CEO, Big C

Mr. Peter Ryder 
CEO, Indochina Capital

Ms. Tuyet Nhung
Tel: 091 646 2598
Email: nhung.trantuyet@vietnamceo.vn

Ms. Nguyen Lien
Tel: 090 431 9911
Email: lien.nguyenbich@vietnamceo.vn 

FEES
  STANDARD  EARLY BIRD * 
CONFERENCE 4.200.000 VND 3.300.000 VND
RECEPTION  3.200.000 VND 2.500.000 VND
GOLF  4.200.000 VND 3.300.000 VND
Book           149.000đ/book     (discount of 10% for a purchase of 
  more than 10 copies)

(*) Prior to Dec 9, 2011. All costs are exclusive of 10% VAT 
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Gold Sponsors
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Ông Deepak Mishra
Lead Economist, WB in Vietnam



Ông Trần Đình Thiên 
Viện trưởng Viện 
Kinh tế Việt Nam

Ông Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng 
Chính Phủ

Ông Thomas Lanyi 
Giám đốc Công ty TNHH 
Tư vấn Mekong Capital

Ông Nguyễn Thái Dũng  
Phó TGĐ Big C

Ông Phan Thế Ruệ 
Chủ tịch Hiệp hội 
Các nhà bán lẻ Việt Nam

Ông Deepak Mishra
Chuyên gia Kinh tế trưởng, 
Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam

Ông Peter Ryder 
Tổng Giám đốc điều hành 
Indochina Capital

THẾ GIỚI & VIỆT NAM:
DỰ BÁO 2012

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
(17/12/2011, Sofitel Plaza, Hà Nội)
Nhiều diễn giả là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh 
tế hàng đầu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn sẽ cùng thảo luận 
về kinh tế thế giới và Việt Nam. 
Một cơ hội để các doanh nhân nắm bắt thông tin cũng như tiên 
lượng về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội liên quan với chủ đề thiết 
thực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những khó khăn, 
thách thức đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến sự sống 
còn của Doanh nghiệp trong năm 2012 như:

  Đường ra cho Hàng hóa Việt Nam với phiên thảo luận sâu về các 
tiềm năng và khó khăn của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam cho 
thị trường trong nước và xuất khẩu. 

 Tìm kiếm dòng vốn cho Doanh nghiệp năm 2012 ở đâu? Phiên 
thảo luận về các vấn đề và khó khăn tài chính của các công ty 
trong năm tới, khi mà Chính phủ tiếp tục thắt chặt các chính sách 
tài chính để nỗ lực giảm lạm phát. 

 Thay đổi để phát triển. Các gợi ý giúp doanh nghiệp tái cấu trúc 
như thế nào để vượt qua thách thức và khó khăn của năm 2012. 
Bài toán cho ngành ngân hàng, bất động sản, sản xuất công 
nghiệp trong xu hướng sáp nhập, mua bán và nhượng quyền.

Các cuộc thảo luận với chuyên gia, các khách mời đặc biệt:

Thế giới năm 2012 - ấn phẩm thành công 
nhất của Tạp chí The Economist lần đầu tiên 
sẽ ra mắt tại Việt Nam tháng 12/2011.

Nhiều phân tích sắc sảo, dự báo của các 
nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính 
sách, chuyên gia kinh tế, và các nhà báo 
uy tín trong nước và quốc tế về tình hình 
chính trị, kinh tế thế giới và Việt Nam trong 
năm 2012. 

Những năm qua, cộng tác viên là những 
cây bút hàng đầu của The Economist, 
những chính trị gia và doanh nhân lớn trên 
thế giới như Henry Kissinger, Hilary Clinton, 
Dalai Lama, Bill Gates, David Cameron, 
Carlos Slim.

Thế giới năm 2012  được xuất bản bằng 31 thứ tiếng, với số lượng phát hành toàn 
cầu 1 triệu bản, xuất hiện trên 90 quốc gia ở khắp các châu lục.  

Phần dự báo Việt Nam sẽ là các bài viết phân tích, dự báo của các nhà hoạch định 
chính sách như Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, 
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và bài của các chuyên gia kinh tế Nguyễn 
Đình Cung, Trần Đình Thiên, Vũ Thành Tự Anh và nhiều doanh nhân có ảnh hưởng 
lớn tại Việt Nam.

Chi tiết diễn giả cập nhật trên website TWI2012.vietnamceoforum.vn

TIỆC CHIÊU ĐÃI CHÍNH THỨC
(18:00, 16/12/2011, Sofitel Plaza, Hà Nội)
Cơ hội gặp gỡ, thảo luận riêng với các diễn giả, khách mời đặc biệt và 
các quan chức cao cấp của Chính phủ. 
Số lượng có hạn.

GIẢI GOLF CHÍNH THỨC
(12:00, 18/12/2011, Sân Vân Trì Golf Club)
Giải golf dành riêng cho khách tham dự hội thảo và khách mời đặc 
biệt. Cơ hội đặc biệt dành cho những cuộc thảo luận riêng tư bên lề, 
sau những bài học và gợi ý từ cuộc hội thảo. Sự kiện không thể bỏ 
qua cho các doanh nhân.  

NHỮNG AI NÊN THAM GIA? 
Các nhà lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp, thành viên hội đồng 
quản trị, hội đồng thành viên của doanh nghiệp, những người tham 
gia hoạch định chính sách kinh doanh và chịu trách nhiệm về hoạt 
động bền vững của doanh nghiệp.

Các nhà nghiên cứu, học giả kinh tế và báo chí.

Lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam (17/12/2011)

Đăng ký tham dự sự kiện hoặc tài trợ:

Hotline: 091 646 2598 / 090 431 9911
Website:  TWI2012.vietnamceoforum.vn

ẤN PHẨM THE WORLD IN 2012, PHIÊN BẢN VIỆT NAM

LỆ PHÍ
 PHÍ CHUẨN  ĐĂNG KÝ SỚM  *

HỘI THẢO    4.200.000đ 3.300.000đ
TIỆC CHIÊU ĐÃI 3.200.000đ  2.500.000đ 
GIẢI GOLF  4.200.000đ 3.300.000đ
ẤN PHẨM        149.000đ/cuốn     (trên 10 cuốn giảm giá 10%)

(*) Trước 09/12/2011. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

“Thế giới năm 2012 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam một công 
cụ đánh giá hữu hiệu, tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội trong 
nước và quốc tế.

Một ấn phẩm hỗ trợ đắc lực cho các lãnh đạo doanh nghiệp Việt 
Nam trong quá trình hoạch định chính sách và phát triển doanh 
nghiệp.” 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  VCCI

Đăng ký đặt mua & quảng cáo
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đăng ký đặt mua ấn phẩm, tham dự Hội thảo, 
Tiệc Chiêu đãi và Giải Golf chính thức!

Cô Tuyết Nhung
Tel: 091 646 2598
Email: nhung.trantuyet@vietnamceo.vn

Cô Nguyễn Liên
Tel: 090 431 9911
Email: lien.nguyenbich@vietnamceo.vn 

Đơn vị bảo trợ

Tài trợ kim cương

Đơn vị tổ chức

Đối tác truyền thông

www.vietnamplus.vn

Tài trợ vàng

Tài trợ bạc Đồng tài trợ


