Tp oàn Capital GPC i di(n cho nh:ng nhà u t, doanh nghi(p và ng2i nhp
c $n t9 Châu Á, Châu Âu và Hoa K. GPC cung cp y 7 các d*ch v6 kinh
doanh chuyên nghi(p.
Khách hàng c7a chúng tôi u t vào các loi hình kinh doanh và bt 0ng sn, bao
g-m nh:ng hot 0ng thng mi, công nghi(p, nông nghi(p và nhà 3.
Nh!m áp 8ng nhu cu kinh doanh và u t c7a khách hàng, chúng tôi cung cp
nh:ng d*ch v6 kinh doanh chuyên nghi(p cng nh m0t mng l1i kinh doanh m3
r0ng d1i s; qun l c7a chính ph7 và c0ng -ng kinh doanh.
u t kinh doanh
Chúng tôi cung cp hình th8c qung bá sâu r0ng nht ,i v1i nh:ng c h0i u t
kinh doanh ti phía tây Canada.
Các nhà u t và doanh nghi(p khi mu,n ti$n hành các hot 0ng kinh doanh ti
Canada th2ng có nhu cu thi$t lp m0t di'n àn kinh doanh & thông qua ó h+ có
th& d' dàng ti$p cn 5c th* tr2ng này.
Chúng tôi làm vi(c v1i khách hàng & giúp h+ th;c hi(n nh:ng hot 0ng kinh
doanh ti ây cng nh giúp h+ thi$t lp nh:ng m,i quan h( ,i tác và -ng minh
mang tính chi$n l5c v1i các doanh nghi(p ang hot 0ng có hi(u qu ti t n1c
này.
Nhp c
Nh:ng nhà t vn chuyên nghi(p v% vn % nhp c c7a chúng tôi th;c hi(n “kho
sát v% nhu cu” nh!m ánh giá tình hình nhp c ti Canada.
Chúng tôi làm vi(c ch"t ch# v1i các ban ngành chuyên v% nhp c c7a liên bang và
t)nh bang. Trong nhi%u tr2ng h5p, khách hàng c7a chúng tôi có th& nhp c $n
Saskatchewan theo “Chng trình H/ Tr5 Nhp C c7a t)nh bang
Saskatchewan”("SINP").
Thông th2ng khách hàng c7a chúng tôi h0i 7 i%u ki(n & tham gia chng trình
theo hình th8c “thành lp doanh nghi(p". Các nhà t vn v% kinh doanh và nhp c
s# xác *nh các loi hình u t và tri&n khai k$ hoch kinh doanh h5p l phù h5p
v1i *nh u t và nhu cu nhp c c7a khách hàng.
Các phái oàn thng mi
GPC t. ch8c và h1ng dn nh:ng phái oàn thng mi công nghi(p và các t. ch8c
c7a Chính ph7 ti Canada.
Phái oàn thng mi g-m nh:ng phái oàn n1c ngoài. GPC h1ng dn Hi(p h0i
công nghi(p Canada và nh:ng c quan qun l c7a chính ph7 tham gia các h0i ch5
qu,c t$ -ng th2i s p x$p nh:ng cu0c g"p g4 gi:a các doanh nghi(p ho"c gi:a
doanh nghi(p v1i c quan qun l .

GPC to i u ki"n cho vi"c tho lun và thng thuyt nhm i n nh.ng tho
thun mang tính pháp l v thng mi song phng, u t và nh.ng h*p tác kinh
doanh mang tính chin l*c.
Phái oàn thng mi c ng g%m nh.ng phái oàn trong n(c. GPC h(ng dn
nh.ng hi"p h'i Công nghi"p và Qun l qu$c t n Canada. Phái oàn thng mi
to i u ki"n ! hi"p h'i Công nghi"p và Qun l qu$c t này có th! gp mt các
doanh nghi"p và c quan qun l ti Canada.
GPC to i u ki"n cho nh.ng cu'c tho lun và thng thuyt nhm i n nh.ng
tho thun mang tính pháp l v thng mi song phng, u t, nhp c, visa
làm vi"c và nh.ng h*p tác kinh doanh mang tính chin l*c.
Visa cho sinh viên và ng)i i làm vi"c
Nh.ng nhà t vn v nhp c c,a chúng tôi s giúp bn có *c visa cho h#c sinhsinh viên và ng)i i làm ti Canada. Vùng phía Tây Canada có xu h(ng thu hút
h#c sinh n(c ngoài n h#c tp ti các tr)ng trung h#c ph& thông và i h#c. Các
ngành công nghi"p bn x- còn thiu h+t ngu%n nhân s/ k0 thut cao s *c áp
-ng nh) vào l*ng lao 'ng n(c ngoài có k0 thut và tay ngh cao này.
Hãy ! chúng tôi giúp bn
Hãy liên lc v(i chúng tôi và GPC s kt n$i bn v(i mng l(i sâu r'ng c,a các nhà
t vn kinh doanh chuyên nghi"p nhm áp -ng nh.ng nhu cu cá nhân và kinh
doanh c,a bn.

