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THAM GIA 
PHÒNG THƯƠNG 
MẠI NGAY 
HÔM NAY!

THẾ GIỚI 
KINH DOANH



Phòng Thương Mại Doraville cam kết 
thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của 
cộng đồng địa phương.

Với một số dự án đầu tư mới sắp 
được triển khai tại Doraville, đây là 
thời điểm thích hợp cho các doanh 
nghiệp mới và các tổ chức cung cấp 
việc làm trở thành một phần của quá 
trình chuyển đổi mạnh mẽ của thành 
phố chúng ta.
Cùng với sức mạnh và nguồn gốc 
toàn cầu đa dạng của cộng đồng 
doanh nghiệp có vị thế của chúng ta, 
thương mại sẽ dẫn dắt sự phát triển 
năng động của chúng ta trong tương 
lai.

Tham gia cùng chúng tôi 
trong việc dẫn đầu thay 
đổi và đóng góp vào sự 
phát triển của thành phố 
chúng ta bằng cách trở 
thành thành viên sáng lập 
của Phòng Thương Mại 
Doraville!

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

THÚC ĐẨY 
KINH TẾ 

ĐỊA PHƯƠNG

GIÁO DỤC & 
PHÁT TRIỂN

HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP

GẮN KẾT 
CỘNG ĐỒNG



KẾ HOẠCH & GIÁ 

Truy cập DoravilleChamber.org để biết thêm thông tin.

Tất cả các tài khoản thành 
viên được mua vào năm 
2021 sẽ được coi là Thành 
Viên Sáng Lập của Phòng 
Thương Mại Doraville. 
Đăng ký ngay và thời hạn 
cho tư cách thành viên của 
quý vị sẽ kéo dài đến ngày 
31 tháng 12 năm 2022!

ENTREPRENEUR

EXECUTIVE

ENTERPRISE

ELITE

EMERGE

$

Hoàn hảo cho các nhà tư vấn, 
các tổ chức phi lợi nhuận và các 

đơn vị kinh doanh hoạt 
động tại nhà riêng

Mở rộng tầm nhìn và tăng khả 
năng tiếp cận những người/đơn vị 

đứng đầu cộng đồng

Mở rộng tầm nhìn và phát 
triển mạng lưới của quý vị

Đối với các doanh nghiệp được 
thúc đẩy bởi cộng đồng

Giới thiệu doanh nghiệp và 
thương hiệu của quý vị

275

2500

5000

1250

550

$

$ $

$



Cập nhật thông tin 
về chúng tôi trên 

Facebook và LinkedIn 
tại @DoravilleCOC

info@DoravilleChamber.org
(404) 301-9370

DoravilleChamber.org

Tiếng Việt | 中文
한국어 | Español


