
Phần giới thiệu 

Kính chào quý vị! 

 

• Elizabeth Treanor,  

Giám đốc AFIRM 

 

•Các Slides và Bộ công cụ được đưa lên trang 

afirm-group.com 

 

•Xin chân thành cảm ơn các nhà đồng tài trợ: 

Bureau Veritas , GSM, Intertek, CTI, TUV SUD, 

TÜV RHEINLAND, và SGS 



Phần giới thiệu 

 
• Danh sách các chất bị cấm (RSLs) là 

rất quan trọng đối với AFIRM. 

• Hôm nay AFIRM có mặt ở đây không 
phải với tư cách là nhà cung cấp dịch 
vụ  

• Xin vui lòng tắt điện thoại di động và 
máy nhắn tin. 

• Quý vị nào ngồi quay lưng về phía màn 
hình, xin hãy tự do xoay ghế đối diện 
với màn hình.  
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Phần giới thiệu 

Phần tiếp đón: 

• Lời cảm ơn đối với các nhà tài 
trợ; 

• Lịch trình; 

• Xác nhận tham dự (xin vui lòng 
điền tên của quý vị); 

• Giấy để đặt câu hỏi/bình luận; 

• Mẫu đánh giá– vui lòng hoàn 
thành mẫu 
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Phần giới thiệu 

 

• Phần câu hỏi và câu trả lời ở cuối 

ngày. 

• Xin vui lòng ghi câu hỏi vào giấy 

trắng ở tập tài liệu họp của quý vị. 

• Câu hỏi sẽ được thu lại vào giờ 

giải lao buổi trưa. 
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Phần giới thiệu 

• Xin vui lòng điền mẫu đánh 

giá trong tập tài liệu quý vị 

đang giữ và đặt tại bàn bên 

ngoài phòng họp.  
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Phần giới thiệu 

 

• Cà phê và trà sẽ được phục vụ trong hai buổi giải 
lao. 

 

• Phiếu ăn trưa cũng sẽ được cung cấp: 
– 100 thành viên tham dự sẽ nhận được phiếu ăn của Nhà 

hàng Saigon Café (ở tầng trệt) 

– 200 thành viên tham dự sẽ nhận phiếu của Nhà hàng  
Night Spot and Signature Restaurant (ở tầng 23) 

 

 

• Bây giờ, xin kính mời Marcus Kuerner, Giám đốc 
An toàn sản phẩm HQ / EMEA, adidas-Group,  sẽ 
trình bày ngắn gọn về lịch sử của AFIRM. 
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