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Creating positive impact – Tạo tác động tích cực
Entrepreneurs
eager to make
the next step

Doanh nghiệp háo
hức thực hiện bước
tiếp theo

Volunteers with
extensive
experience

Tình nguyện viên với
nhiều kinh nghiệm

Sharing
knowledge &
expertise

Chia sẻ kiến thức và
chuyên môn

Vibrant business, better lives
1/21/2018
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Doanh nghiệp mạnh lên, đời sống tốt hơn

Corporate history – Quá trình hình thành & phát triển
Establishment
24 april 1978

35 years aid
and trade (2013)

PUM gradually
expanding its
operations (1997)

24 April 1978 was the day that
PUM was established by the
Netherlands Christian
Employers’ Federation (NCW)

Over 3200 experts realise about
2000 missions a year in over
70 countries and 80 sectors
of the economy

10.000th mission

PUM dần dần mở
rộng hoạt động
(1997)

PUM được thành lập
ngày 24-04-1978
PUM được thành lập bởi
Hiệp hội người Thiên chúa
sử dụng lao động Hà Lan

Adventurous
early years (1987)
A decade later, in 1987, PUM
carried out 94 missions in 24
developing nations

Dự án thứ 10.000

Hơn 3200 chuyên gia thực hiện
khoảng 2000 dự án mỗi năm trên
hơn 70 quốc gia và 80 lĩnh vực kinh
tế khác nhau

Leap forward in terms of
quality (2007)

2017 - PUM 2.0.

More than 30.000 missions have
been realised

Bước nhảy vọt về chất
lượng (2007)

Những năm đầu mạo
hiểm (1987)

Hơn 30.000 dự án đã được thực
hiện

Sau 1 thập niên, đến năm 1987,
PUM hoàn thành 94 dự án trên
24 nước đang phát triển
1/21/2018

35 năm hỗ trợ và thương
mại (2013)
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PUM generates impact for
almost 40 years in developing
countries and emerging markets

2017 - PUM 2.0.
PUM tạo ra ảnh hưởng trong gần
40 năm trên các nước đang phát
triển và thị trường mới nổi.

Our people – Nhân sự
1500 senior experts
- all volunteers are willing to share
their knowledge and
expertise

We work with
more than 150
representatives in 30
countries around the
world
Chúng tôi có hơn 150
đại diện tại 30 quốc
gia trên thế giới

1500 chuyên gia cao
cấp – tất cả là tình
nguyện viên – sẵn
sàng chia sẻ kiến
thức và chuyên môn

More than 100 staff
volunteers are acting
as sector and
country coordinators

We have a team of
50 employees in our
main office in
The Hague
– the Netherlands

Hơn 100 tình nguyện
viên với vai trò là giám
đốc điều phối quốc gia
và các lĩnh vực ngành
nghề

Chúng tôi có một đội
ngũ gồm 50 nhân
viên tại trụ sở chính
đặt tại The Hague –
Hà Lan

1/21/2018
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Our local representative team in Vietnam –
Đội ngũ đại diện địa phương của PUM tại Việt nam

Mr.Lon
g

Mrs.H
oa

Mrs.Ph
u

Mr.Tu
an

Mrs.La
n

Mr.Tu
ng

Mrs.May
a

1/21/2018
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Mrs.Ta
m

Our Goal – Mục tiêu của chúng tôi
Our goal: stimulate SME growth by facilitating experienced NL entrepreneurs
to share their extensive, unique expertise with local entrepreneurs in lower / middleincome countries in order to create vibrant businesses, better lives
Mục tiêu của chúng tôi: kích thích sự phát triển của DNNVV bằng cách tạo điều kiện cho các doanh nhân Hà
Lan giàu kinh nghiệm đến để chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu, độc đáo của họ với các doanh nhân ở các quốc
gia có thu nhập thấp hơn để tạo ra các doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, đời sống tốt đẹp hơn

Experienced
entrepreneurs

Unique, extensive
Expertise

Connect locally

Impact

Doanh nhân giàu kinh nghiệm

Chuyên môn độc đáo, sâu rộng

Kết nối địa phương

Tầm ảnh hưởng

PUM experts have
10+ years experience
as entrepreneurs

PUM focuses on areas where
our experts have extensive,
unique expertise
PUM tập trung vào các lĩnh vực có
nhiều chuyên gia giỏi với chuyên
môn độc đáo và sâu rộng

Experts have experience in
developing countries
(+2 missions/year)

PUM creates
measurable impact

Chuyên gia có kinh nghiệm ở các
nước đang phát triển (+2 dự án/năm

PUM mang lại những ảnh hưởng
đáng kể

Chuyên gia PUM phải có hơn 10 năm
kinh nghiệm trong kinh doanh
1/21/2018
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SMEs are the key to economic growth-

DNNVV là thành phần then chốt của sự tăng trưởng kinh tế

Small and medium sized enterprises (SMEs):
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Very large enterprises
(>1000 employees)

• Are a source of innovation
Là nguồn đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp rất lớn
(>1000 nhân viên)

• Supply larger companies with products and services –
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các công ty lớn hơn

Large enterprises
(251-1000 employees)
Doanh ngiệp lớn
(251-1000 nhân viên)

• Are the largest source of employment
Là nguồn cung cấp việc làm lớn nhất

SMEs
(11-250 employees)

• Contribute to Gross Domestic
Products (GDP)
Đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội

DNNVV
(11-250 nhân viên)

Micro-enterprises
(1-10 employees)

• Generate tax revenue
Tạo doanh thu thuế

1/21/2018

Doanh nghiệp rất nhỏ
(1-10 nhân viên)
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Who can apply? – Ai có thể xin dự án?
You have been in
business for at least
two years

You don’t have the
resources to hire a
commercial consultant…

Công ty của bạn đã hoạt động
tối thiểu 2 năm

Bạn không có khả năng thuê
dịch vụ tư vấn …

You are committed to be
fully involved during the
entire PUM project

or…
hoặc …

Bạn phải cam kết tham gia
suốt dự án

…there is no consultant
around with specific
knowledge or expertise

Your company has
between 10 and 250
employees

…không có chuyên gia với

Công ty của bạn có từ 10 đến
250 nhân viên

1/21/2018

kiến thức và chuyên môn
chuyên biệt
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You are making progress
but there feel that there is
much more to gain
Bạn đang phát triển nhưng
bạn biết bạn có thể đạt được
nhiều hơn thế

How does it work? – PUM hoạt động như thế nào?

First advisory mission
takes on average
two weeks

An expert will work with
you and leaves practical
recommendations for you
to follow up

If necessary, you can
request for the expert (or
another expert) to visit
you again…

Chuyên gia sẽ tư vấn và đưa
ra các khuyến nghị thực tế để
bạn theo dõi

Nếu cần thiết, bạn có thể yêu
cầu chuyên gia đó (hoặc
chuyên gia khác) quay lại…

or…
hoặc …

Dự án đầu tiên mất trung bình
2 tuần

1/21/2018

The expert will support
you remotely with the
implementation of the
recommendations

…if applicable you can
come on a business link
visit to the Netherlands

Chuyên gia sẽ hỗ trợ từ xa để
bạn thực hiện các khuyến nghị

…nếu được, bạn có thể tham
quan Hà Lan để liên kết kinh
doanh
10

Costs – chi phí
You always pay for:

PUM always pays for:

Board and
lodging

Airplane ticket of
the expert

Interpreter costs
(if necessary)

Insurance

N.B. If you request a
follow-up mission you may
be asked to contribute to a
larger share
of cost recovery

Local transportation
costs

Visa costs

***

Other expenses

***

***

Bạn luôn phải trả:

PUM luôn tài trợ:

Lưu ý: khi bạn yêu cầu dự án
tiếp theo, bạn có thể bị yêu
cầu phải đóng góp một khoản
lớn hơn.

Chi phí ăn và ở

Vé máy bay cho chuyên gia

Thông dịch viên (nếu cần)

Bảo hiểm

Phí đi lại tại địa phương

Phí Visa
Các khoản khác

1/21/2018
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PUM's added value – giá trị gia tăng của PUM

Additionality
Tính bổ sung

Nhóm liên kết tại địa
phương

PUM works with
SMEs that cannot
acquire advice on a
commercial basis

PUM has dedicated
Representatives and
Country Coordinators
who build and maintain
a strong network

PUM hỗ trợ DNNVV không
thể thuê dịch vụ tư vấn
1/21/2018

Knowledge &
expertise

Local network

Kiến thức & chuyên môn

PUM is a learning
organisation
PUM là một tổ chức tiếp thu
kiến thức và rèn luyện kỹ
năng

Đại diện PUM và giám đốc
điều hành quốc gia đã xây
dựng một liên kết bền vững
12

Local impact
Tầm ảnh hưởng tại địa
phương

PUM generates impact
for almost 40 years and
has realised close to
40,000 missions
PUM có sức ảnh hưởng đã
gần 40 năm và đã thực hiện
gần 40,000 dự án

Where do we work? Chúng tôi hoạt động ở đâu?
Jordan
Morocco

Mali

Palestinian Territory

Benin

Suriname

Pakistan

Nepal
Bangladesh
India

Uganda

Senegal

Myanmar
Armenia

Ethiopia

The Gambia

Philippines

Colombia
Rwanda
Peru
Bolivia

Zambia

Indonesia

Sri Lanka

Sierra Leone

Tanzania
Zimbabwe

Ghana

1/21/2018

Kenya

Lebanon

South Africa
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Vietnam

Thematic approach – Các lĩnh vực hướng đến
Food Security – An ninh lương thực
Agriculture & Horticulture
Nông nghiệp & trồng trọt
Animal Production,
Beekeeping & Fisheries
Nuôi gia súc, ong, cá
Food & Beverages
Thức ăn & thức uống

Health & EnvironmentY tế & môi trường
Health Care
Chăm sóc sức khỏe
Energy, Water, Waste
& Environment/CSR
Năng lượng, nước, rác thải,
môi trường/CSR
1/21/2018

Industry and Trade
Công nghiệp và thương mại
Chemical & Synthetic
Materials Hóa chất & nguyên
vật liệu tổng hợp
Textile and Leather
Dệt và da
Building & Construction
Xây dựng & công trình
Metal Industry
Công nghiệp kim loại
Trade – Thương mại
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Services – Dịch vụ
Tourism & Hospitality
Du lịch & khách sạn
Vocational Education
& Training – Giáo dục &
đào tạo dạy nghề

Business Consultancy
Tư vấn doanh nghiệp

Global propositions – Sứ mệnh toàn cầu
Five Global Propositions support our practice areas:

Access to Finance
Support customers
(Tiếp cận tài chính
in meeting their
Hỗ trợ doanh nghiệp có
to Finance
finance
needs
đủ tài chính cần thiết) Access

Năm sứ mệnh hỗ trợ các lĩnh vực thiết thực
•

Organized around five Global Propositions – Được tập trung
vào 5 sứ mệnh toàn cầu

•

Goal to improve impact – Mục tiêu nâng cao tầm ảnh hưởng

•

Higher relevance for stakeholders – Phù hợp hơn với doanh
nghiệp

•

And potentially new investment partners – Và các đối tác với
Food Security
tiềm năng đầu tư
(An ninh lương thực Make customers into
Hỗ trợ doanh nghiệp
successful food
thành công trong sản
producers
Food
Security
xuất thực phẩm)

Trade Promotion
Support customers
(Xúc tiến thương mại (SME) in exporting
Hỗ trợ DNNVV xuất
the EU
TradetoPromotion

Global
Propositions

Incubators
Helping incubators
as customers to
Incubators
create successful
local companies
(Vườn ươm
Hỗ trợ vườn ươm như
doanh nghiệp để tạo
thêm công ty cho xã hội)

Young Professionals
YoungInviting
Professionals
Young
Professionals to
(Chuyên gia trẻ
work alongside
Mời các chuyên gia trẻ
cùng làm việc với chuyên
senior experts

khẩu hàng hóa vào thị
trường châu Âu)

gia cao cấp)
1/21/2018
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PUM Incubators in Vietnam – Vườn ươm của PUM tại Việt Nam

Customer
AVUC
CIT
Duytan
DLU
HCE
SongHan
VCIC
HUFLIT
HUST

Hochiminh City Industry and Trade College

1/21/2018

City
HCMC
Danang
Danang
Dalat
HCMC
Danang
Hanoi
HCMC
Hanoi
HCMC
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MoU
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
gepland
gepland

Missie 1
2018
nov-17
nov-17
aug-17
nov-17
jul-17
okt-17
nov-17
2018
nov-17

Missie 2
?
?
2018
nov-17
2018
okt-17
2018
2018
2018
2018

Missie 3
?
?
2018
2018
2018
2018
?
?
?
?

Some examples – Một vài ví dụ

1/21/2018
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Work with us – Làm việc với chúng tôi

Apply for advice – Để được tư vấn
Contact the representative in your region
Find their details at www.pum.nl
Create a customer account and fill out the application form at www.pum.nl

Để được tư vấn

Liên hệ với đại diện địa phương
Tìm thông tin của họ trên trang web ww.pum.nl
Mở tài khoản khách hàng và điền thông tin vào đơn xin dự án tại trang ww.pum.nl

Partner with us
Local partners: contact the representative in your region.
Find their details at www.pum.nl
International NGOs, foundations, donors, consultants, impact investors:
contact businessdevelopment@pum.nl
1/21/2018
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www.pum.nl
Info@pum.nl
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