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Trung Tâm Truyền Thông Điện Toán Digital Media Center
Lò Nuôi Dưỡng có thêm ba Kinh Doanh Mới đến Cư Ngụ
Lò Nuôi Dưỡng Kinh Doanh còn có thêm Chỗ cho các Công Ty Mới

(Santa Ana)—Lò nuôi dưỡng kinh doanh (Business Incubator) thuộc Trung Tâm Truyền Thông
Điện Toán Digital Media Center (DMC) của khu-học-chánh Rancho Santiago Community
College vừa mới có thêm ba công ty mới đến cư ngụ tại cơ sở Santa Ana facility. Những công ty
cư ngụ mới là CouponEx, một công ty với độc quyền chế tạo hệ thống thẻ để thay thế coupon in
trên trang giấy; DesiYou, một trang nhà (online portal) cung cấp nội dung giải trí cho cộng đồng
Nam Á; và MelRoK Corporation, một công ty tạo dựng hệ thống quản lý năng lượng cho những
xí nghiệp cũng như tư gia. Bây giờ với thêm ba công ty này, DMC có cả thảy là bảy công ty
truyền thông điện toán cư ngụ tại Trung Tâm Truyền Thông Điện Toán Digital Media Center.
Lò Nuôi Dưỡng Kinh Doanh DMC (The DMC Business Incubator), là một chương trình
phát triển kinh tế tùy thuộc khu-học-chánh Rancho Santiago Community College District, với
không gian làm việc linh động có thể đáp ứng nhu cầu cho 10 đến 12 công ty truyền thông điện
toán mới xuất hiện để thuê mướn văn phòng có bàn ghế sẵn, hệ thống internet high-speed
network infrastructure, wireless Ethernet, phòng họp, phòng họp riêng cho các lãnh đạo cao cấp
và phòng nghỉ giải lao, tất cả với giá thuê tương đối rẽ. Những dịch vụ trợ giúp cho kinh doanh
bao gồm dịch vụ cố vấn trực tiếp miễn phí, trong các đề tài pháp lý, kỷ nghệ, bán hàng, an ninh
trên mạng (Cyber security), và chiến lược tiếp thị; khai thác những nguồn tài trợ và các liên hệ
kinh doanh; hội thảo hàng tháng cho cấp lãnh đạo CEO; và những cơ hội học vấn tại hiện trường.
Đặc biệt được tổ chức bởi khu-học-chánh, Trung Tâm DMC cho phép các kinh doanh có
liên hệ mật thiết với nhau và với các chương trình giáo dục của Trường Đại Học Santa Ana
College như nghệ thuật truyền thông điện toán, truyền hình television và video, kinh doanh và
nhạc vi tính (digital music). Các công ty cư ngụ có thể dùng tài năng và viễn kiến của sinh viên
để hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh mới chớm rộ của họ.
“Mục đích của chúng tôi là thu hút những công ty chất lượng với những sản phẩm hoặc
dịch vụ đặc biệt trong các lãnh vực kỷ nghệ mới, tạo nên cơ hội cạnh tranh thuận lợi nhưng không

đối khắc với những công ty hiện tại đang cư ngụ và cũng được nuôi dưỡng,” ông Gustavo
Chamorro, Giám Đốc DMC phát biểu. “Chúng tôi khuyến khích các công ty có thao thúc, hãy
xem qua điều kiện gia nhập requirements và liên lạc với chúng tôi.”
Để có thêm tin tức, hãy gọi (714) 241-5836 hoặc truy cập www.dmc-works.com.
Tin tức về Digital Media Center
Trung Tâm Truyền Thông Điện Toán - The Digital Media Center (DMC), là một chương trình
phát triển kinh tế tùy thuộc Khu-Học-Chánh Rancho Santiago Community College District
(RSCCD) và trung tâm giáo dục của trường đại học Santa Ana College (SAC),phối hợp kỷ nghệ,
kinh doanh và giáo dục trong một nhà. The DMC đã được thành lập nhờ quĩ tài trợ $1.6 triệu đô
của Bộ Thương Mại U.S. Department of Commerce qua sự điều hành của WRJ Group, xữ dụng
đất được thành phố City of Santa Ana công hiến và quĩ tài trợ Đạo Luật Measure E. Trung Tâm
DMC chuyên thực hiện chương trình và tổ chức hội luận do RSCCD – phối hợp để hỗ trợ cho
công ty và Trường trong lãnh vực truyền thông tin học nghệ thuật, TV/video và kinh doanh.
Tin tức về CouponEx
CouponEx đã triển khai được một hệ thống đặc quyền hoàn toàn biến đổi chương trình giảm giá
tiền bằng coupon với một giải pháp không hao tốn trang giấy. Với một tấm thẻ giảm giá hoàn vũ,
CouponEx cung cấp chương trình giảm giá tiền tức khắc cho giới tiêu dùng, giải quyết vấn đề
hao tốn cho các nhà sản xuất bởi vì tránh được tình trạng gian lận coupon in trên trang giấy, và
hứa hẹn sẽ gia tăng lượng khách hàng cho các cửa tiệm bán lẻ. Công ty hữu nghị - mội trường
này hiện có bảy nhân viên và đang thực nghiệm một chương trình mới với các cửa tiệm bán lẻ tại
San Francisco.
Tin tức về DesiYou
DesiYou là một nhà đại lý bán trên mạng internet những phim Indian video và phát hành qua
Web sites, đối tác điện thoại di động mobile partners, và search engines. DesiYou với sự cộng tác
của các danh hài, tài tử, TV networks, phim trường và các tổ chức cộng đồng để tạo dựng video
phát hành trên toàn thế giới trong ba năm qua. DesiYou cũng cung cấp trang nhà Web site
www.desiyou.com để tạo thế lực cho cộng đồng người Nam Á và tạo dựng chương trình giải trí
và xây dựng cộng đồng.
About MelRoK Corporation
MelRoK Corporation đang tạo dựng hệ thống quản lý năng lượng để giúp cho các tòa nhà trở
nên tiện lợi hơn về năng lượng. Các sản phẩm của công ty này sẽ giúp loại bỏ những phạm phí
về năng lượng, nhận diện những phí phạm và giúp cho giới tiêu dùng thích nghi với môi trường
mới tiện ích hơn. Giới tiêu dùng sẽ có thể theo dõi và điều khiển sự tiêu dùng năng lượng của họ
từ bất cứ địa điểm nào qua hệ thống trực diện an toàn trên web (secure web-enabled interface.)
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