
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư Mời 
Hội Thảo Máy May Công Nghiệp 

Thế hệ mới 2017 

 



 

 

 

Thời gian (Sáng) Nội dung 

8:30 – 9:00 Đón khách 

9:00 – 9:10 Phát biểu khai mạc 

9:10 – 10:10 Giới thiệu tập đoàn Brother  
Giải  thích  hệ thống đẩy điện tử DFF 
Giới thiệu máy mới S-7250-A 
Hệ thống IoT 

10:10 – 10:40 Trình bày về kim may Organ 

10:40 – 11:00 Giải lao 

11:00 – 12:00 Giới thiệu công ty Pegasus, thế hệ máy 
mới giúp tăng năng suất và hiệu quả lao 
động 

12:00 – 13:00 Buffet trưa 

 

Thời gian (Chiều) Nội dung 

13:00 – 13:30  Máy lập trình, máy bọ Brother 

13:30 – 14:00 Trình bày về kim may Organ 

14:00 – 14:30 Hệ thống quản lý thành phẩm ICS từ 
Pegasus 

14:30 – 16:00 Thử máy 

 

 

THƯ MỜI 
Nhằm tri ân sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian 

qua, Công ty TNHH Brother International (Việt  a    à   ng 

ty TNHH Pegasus (Việt Nam) trân trọng kính mời Quý khách 

hàng đến tham dự buổi Hội thảo máy may công nghiệp – 

Thế hệ mới  2017. 

Đến với buổi hội thảo, Qúy khách sẽ được cung cấp những 

giải pháp về máy móc và hệ thống quản lý mới nhất nhằm 

tăng năng suất đáng kể. 

Buổi hội thảo được tổ chức vào lúc: 

          8:30  vào hai ngày 6/10 và 7/10/2017 

          Tại: Khách sạn Đệ Nhất – Nhà hàng Hoa Sứ II 

          Địa Chỉ: 18 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM 

          Điện thoại: 0167 6969 710 

 

 

Brother Pegasus 
 
 

 

Giám đốc 
Ko Oiwa 

Giám đốc 
Takashi Yamashita 

 

Lưu ý: Nội dung chương trình Hội thảo ngày 6/10 và 7/10 là 

giống nhau. Qúy khách có thể  chọn lựa ngày tham dự phù hợp. 

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Ông/Bà! 

LỊCH TRÌNH 


