
I. Thông tin chung
Tên công ty:  

Địa chỉ: 

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại:

Email: 

II. Thông tin chi tiết
Lĩnh vực hoạt động:

Dịch vụ tiêu chuẩn                Danh sách đối tác liên lạc

quan tâm:                            Tìm Mã hệ thống phân loại ngành công nghiệp Bắc Mỹ

                                          Xác định tài liệu bắt buộc cho xuất, nhập khẩu

                                          Phân tích SWOT và đối thủ cạnh tranh

                                          Hướng dẫn hậu cần vận chuyển

                                          Đào tạo với chuyên gia

                                          Dịch vụ dịch thuật

                                          Dịch vụ thông dịch (chưa bao gồm phí di chuyển)

                                          Quảng cáo trên ấn phẩm của Noble Network

                                          Truy cập vào bản tin mới nhất của Noble Network

                                          Trung tâm giáo dục Noble Network

Dịch vụ nâng cao                 Giới thiệu công ty

quan tâm:                            Hỗ trợ giao dịch                                           

Đơn đăng ký thành viên

Noble Network JSC.

Tầng 2, Tòa nhà 25T2, Số 5, Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Lien.He@NobleNetwork.vn



Kèm theo đó là $65 (hoặc 1.500.000 VND) (Chưa bao gồm VAT) làm phí đăng ký. Phí này không được
hoàn lại trong trường hợp thành viên hủy bỏ đăng ký hoặc gia hạn dịch vụ.

* Thông tin kèm theo:
- Phương thức thanh toán (chỉ dành cho công ty Việt Nam): Chuyển khoản
- Thông tin tài khoản ngân hàng của Noble Network:
   + Tên tài khoản: CT CPTVQLDT NOBLE NETWORK
   + Số tài khoản (VND): 19135720864014
   + Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank)
   + Địa chỉ Ngân hàng thụ hưởng: 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng,   Hà Nội, Việt Nam

- Đối với các công ty Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thanh toán nội địa Hoa Kỳ.

- Khoản thanh toán dự kiến   sẽ được chi trả trong vòng 10 ngày kể từ khi Đơn đăng ký được nộp.

Bằng cách ký vào đơn đăng ký này, Tôi - đại diện cho                                                             (tên công

ty) chấp nhận tư cách thành viên và đồng ý tuân theo các chính sách của Noble Network JSC. Tôi hiểu

rằng tư cách thành viên không hợp lệ cho đến khi được sự chấp thuận của giám đốc Noble Network JSC.
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Chữ ký: Ngày:


