Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và hướng tới Lễ kỷ niệm Ngày phòng
chống hàng giả, hàng nhái (29/11) Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt
Nam (VATAP) tổ chức chương trình bình chọn và tôn vinh danh hiệu “Thương hiệu, Sản
phẩm, Dịch vụ hàng Đầu Việt Nam” và "Gương mặt doanh nhân tiêu biểu" - 2017.
Chương trình sẽ là sự kiện quan trọng Để quảng bá thương hiệu Việt, Đồng thời là cầu nối Để các
doanh nghiệp hoạt Động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại giới thiệu Đến
người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Qua Đó nâng cao hiệu quả hoạt Động cho các
doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong nước. Đây còn là dịp giao lưu giữa các doanh nhân, doanh
nghiệp Để cùng nhau trao Đổi kinh nghiệm, tạo sự Đoàn kết vì sự phát triển bền vững của cộng
Đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Chương trình sẽ lựa chọn và công bố thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín hàng Đầu của các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh Đạt chất lượng cao Đáp ứng như cầu thị hiếu của
người tiêu dùng trong cả nước.
Ban Tổ chức sẽ tiến hành khảo sát và xét chọn vào tháng 7/2016. Lễ vinh danh “Thương hiệu;
Sản phẩm, Dịch vụ hàng Đầu Việt Nam- 2017” Được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội và truyền hình trực tiếp vào tháng 10 năm 2017.
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