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Tại hội nghị Vận hành xuất sắc 2015
08/09/2015 - Grand Hotel Saigon, 8 Đồng Khởi, Q. 1 

Khác với các hội nghị thường chỉ dành cho các CEO, hội nghị

Vận hành xuất sắc là dịp hiếm hoi đặc biệt dành riêng cho

những nhà lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực sản xuất – vận

hành gặp gỡ để lắng nghe các kinh nghiệm cải tiến thực tiễn

của những công ty tiêu biểu có áp dụng cải tiến và đổi mới,

chia sẻ cởi mở về những vấn đề và giải pháp thực tế trong nhà

máy.

http://www.imt.vn/
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