Hội thảo nâng cao hiệu quả nghiệp vụ
cho ngành sản xuất thực phẩm tại Việt Nam
Thông tin hội thảo lần thứ 3 – Năm 2019

Tổ chức
lần đầu
vào năm
2015

Hội thảo được tổ chức miễn phí tại

Tháng 06

12

2019

Khách sạn Lotte Legend Saigon
2A-4A đường Tôn Đức Thắng, phường
Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
※ Số lượng giới hạn tối đa 60 người

Nội dung chương trình
※ Hội thảo được tổ chức bằng tiếng Nhật và tiếng Việt
14:00 ～ Đón tiếp quan khách
14:30 ～ Phát biểu khai mạc - Công ty TO Solutions Viet Nam
14:40 ～ Diễn giả: Yamaguchi Makoto, Giám đốc nhà máy KEWPIE VIETNAM CO., LTD
Chủ đề 1: Ứng dụng IT vào hoạt động cải tiến Muda tori của nhà máy sản xuất
 Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về các hoạt động cải tiến trong nhà máy sản xuất
thực phẩm của tập đoàn Kewpie tại Việt Nam thông qua việc vận hành hệ thống
quản lý sản xuất (FOODPROCS-Lite) trong nhà máy
15:55 ～ Tiệc trà
16:10 ～ Diễn giả: Fujimoto Takeshi, Fujitsu Systems Global Solutions Sdn. Bhd.
Chủ đề 2: Đổi mới kỹ thuật số cho hệ thống hỗ trợ điều phối khâu hậu cần thực phẩm
17:25 ～ Kết thúc hội thảo

Đối tượng tham dự

Doanh nghiệp
sản xuất thực
phẩm

Doanh nghiệp
phân phối
thực phẩm

Nhà hàng,
dịch vụ trong
lĩnh vực thực
phẩm

Doanh nghiệp
bán lẻ trong
lĩnh vực thực
phẩm
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