(Quang cnh bui làm vic)
Công ty Brose c thành lp t nm 1908, hin ang là công ty gia ình ln th 4 trên th gii trong ngành công
nghip ô tô, cung cp các thành phn và h thng c, in, in t và cm bin. Vi hn 25.000 nhân viên, công ty
Brose ã có mt ti 65 a im 24 quc gia trên toàn th gii. Doanh thu nm 2020 ca công ty là 5,1 t Euro.
Website công ty: https://www.brose.com/de-en/
Phát biu ti bui làm vic, ông Phm Trng Sn, Trng ban Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công
nghip à Nng (Ban Qun lý) ã chào ón oàn và gii thiu thông tin u t n nhà u t, c bit là các chính sách u
ãi u t hp dn khi u t vào Khu công ngh cao à Nng. ng thi, Ban Qun lý cng ã nh hng và hng dn s b bc
u các th tc u t, cam kt s to iu kin h tr tt nht cho nhà u t trin khai d án ti thành ph à Nng, Vit Nam.
Brose cho bit Công ty ang d kin u t xây dng Nhà máy sn xut các thit b in t ti Vit Nam. Brose ánh giá
cao v c s h tng ca thành ph à Nng vi sân bay, cng bin, logistics phc v các nhà u t, c bit là v trí thun
li ca Khu công ngh cao à Nng cng nh cnh quan, h tng k thut ph tr. Thay mt nhà u t, ông Jörg
Krämer, Phó Ch tch iu hành Nhân s và Nhà máy Châu Âu cho bit s nghiên cu phng án u t hiu qu
nht vào thành ph à Nng./.
Ban Qun lý
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