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XIN VUI LÒNG PHỔ BIẾN NGAY

Tổ chức Institute for Women Entrepreneurs giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ
hăng hái bắt tay vào việc ngay tức khắc trong năm 2011
(Tin từ Santa Ana)—Bản thăm dò chủ các cơ sở kinh doanh do Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ thực hiện
vào năm 2007 cho thấy phụ nữ trên nước Mỹ làm chủ 7.8 triệu cơ sở kinh doanh, là một sự tăng vọt so
với 6.5 triệu vào năm 2002. Những cơ sở kinh doanh này chiếm 28.7 phần trăm tất cả các cơ sở kinh
doanh tại Hoa Kỳ và đạt doanh thu 1.2 nghìn tỷ đô-la. Tiểu bang California nằm trong danh sách những
tiểu bang đứng đầu về con số những công ty do phụ nữ làm chủ. Vào năm 2007 hạt Orange có 93,406 cơ
sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, đứng hạng sáu trong tất cả các hạt trên toàn quốc.
Để bảo đảm các cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ thành công trong năm 2011, tổ chức hỗ trợ
phụ nữ làm kinh doanh mang tên Institute for Women Entrepreneurs (viết tắt là IWE) loan báo những
dịch vụ cung cấp miễn phí hoặc với giá rẻ cho giới kinh doanh, gồm dịch vụ cố vấn kinh doanh cho riêng
từng cá nhân và các buổi hướng dẫn kinh doanh, tất cả hoàn toàn miễn phí. Những chuyên viên cố vấn
kinh doanh thuộc tổ chức IWE đang bắt đầu lấy hẹn cho năm 2011. Sau đây là giới thiệu sơ khả năng
chuyên môn mà chủ các cơ sở kinh doanh tại địa phương có thể tham khảo hoàn toàn miễn phí:


JJ Richa: Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành kỹ thuật, ông JJ Richa là một người
kinh doanh luôn có nhiều ý tưởng mới. Ông sẽ san sẻ chuyên môn cho khách của IWE về
việc lập kế hoạch kinh doanh. Ông hiện là giám đốc quản lý công ty Trenchant Ventures,
LLC, là một công ty chuyên góp vốn đầu tư vào các cơ sở kinh doanh tư nhân, tập trung vào
việc mua và tổ chức lại những cơ sở kinh doanh thua lỗ. Ông từng phụ trách thành lập nhiều
công ty, trong đó có công ty TransBoundaries Corporation, là công ty chuyên cung cấp kỹ
thuật cho ngành cung cấp tiện nghi cho khách hàng (như khách sạn, nhà hàng, du lịch); công
ty UniquelySpecial.com, là công ty buôn bán điện tử trực tuyến dành cho khách mua hàng lạ,
đặc biệt; và công ty Ultimate Computer Systems, Inc., là công ty sản xuất nhu liệu điện toán.



Joe Kibbe: Ông Joe Kibbe là một nhà chuyên viên tài chính của những công ty lớn. Với
kinh nghiệm thực tế hơn 25 năm trong ngành quản lý tài khóa, ông sẽ giúp khách của IWE
chú ý vào việc giảm chi phí kinh doanh một cách có chiến lược và cải tiến kết quả kinh doanh
một cách có phương pháp. Khách hàng của ông bao gồm các công ty Verizon Wireless,

Westinghouse Digital Electronics, Hitachi, và Foundation 9 Entertainment.


Vanessa Besack: Bà Vanessa Besack là một người viết sách, một nhà diễn thuyết, và là một
chuyên viên cung cấp dịch vụ về quan hệ với công chúng, tiếp thị và quan hệ với giới truyền
thông với phương cách rất thực tế. Chuyên môn của bà là giúp các công ty được nhiều người
biết đến hơn và duy trì được tiếng tăm. Với kinh nhiệm nhiều năm là một nhà chiến lược về
quan hệ với công chúng và tiếp thị, cũng như là một nhà báo, bà giúp khách của IWE gia tăng
kết quả kinh doanh qua việc làm cho nhiều người biết đến các sản phẩm và dịch vụ của họ.



Eydie Stumpf: Eydie Stumpf là một cố vấn về ngành truyền thông xã hội và là một chuyên
viên về tiếp thị bằng thư điện tử, chuyên hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh cách thiết lập
các mối quan hệ với những doanh nhân khác qua mạng trực tuyến. Khi sử dụng các phương
tiện truyền thông xã hội, khách của IWE sẽ tìm ra những cách để nhiều người biết đến cơ sở
kinh doanh của mình hơn và tạo được những mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng.

Cô Kari Caldwell Irwin, giám đốc của tổ chức IWE cho biết: “Chúng tôi khuyến khích chủ của
những cơ sở kinh doanh nào mà xem năm mới sắp đến là một dịp tốt để khởi động lại cơ sở kinh doanh
của mình thì hãy tìm hiểu về tổ chức Institute for Women Entrepreneurs. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là sẽ
tạo cho những người phụ nữ làm kinh doanh—và cả những người nam giới làm kinh doanh—những dịp
được tiếp xúc với những người cố vấn kinh doanh đầy kinh nghiệm và những buổi hướng dẫn kinh doanh
nhằm giúp họ tăng thêm doanh thu.”
Những buổi hướng dẫn sắp đến của tổ chức IWE gồm có:


The Power of LinkedIn (Sức mạnh của mạng LinkedIn)—Thứ Tư ngày 19 tháng Giêng
năm 2011, từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối



Search Engine Optimization (Tối ưu hóa dụng cụ tìm kiếm)—Thứ Ba ngày 25 tháng
Giêng năm 2011, từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối



Blogging Bootcamp (Khóa huấn luyện thực hiện tập san cá nhân trực tuyến) (3 phần)—
Các buổi thứ Tư ngày 9, 16 và 23 tháng Hai, từ 8 giờ 30 sáng đến 11 giờ sáng.

Tổ chức IWE tọa lạc tại số 2323 N. Broadway, thành phố Santa Ana, CA 92706. Muốn biết thêm
chi tiết, xin vui lòng liên lạc số điện thoại (714) 480-7455 hoặc ghé thăm trang mạng www.ociwe.org.
Đôi điều về tổ chức Institute for Women Entrepreneurs
Tổ chức Institute for Women Entrepreneurs (viết tắt là IWE), là một chương trình phát triển kinh tế do tổ chức
Rancho Santiago Community College District Foundation lập ra nhằm mở rộng việc huấn luyện và cố vấn kinh
doanh hầu giúp phụ nữ thành lập, phát triển và mở rộng cơ sở kinh doanh của mình. Tổ chức IWE hỗ trợ các cơ sở
kinh doanh tại địa phương qua các dịch vụ cố vấn kinh doanh cho riêng từng cá nhân, những buổi hướng dẫn quan
trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của những người phụ nữ làm kinh doanh, và các cơ hội thiếp lập các mối quan hệ
trong kinh doanh. Tổ chức IWE phục vụ nhu cầu của những phụ nữ làm kinh doanh nhưng cũng sẵn sàng chào đón
những người nam giới làm kinh doanh. Tổ chức IWE được tài trợ một phần qua thỏa thuận hợp tác với Bộ Tiểu
Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration).
###

