VỀ CHÚNG TÔI
Thành lập vào năm 2020, BiziVietnam là tổ
chức phi lợi nhuận về Văn hóa và Ngôn ngữ
Việt Nam đầu tiên ở Phần Lan. Chúng tôi
mong muốn tăng thêm sự gắn kết văn hoá
giữa Phần Lan và Việt Nam thông qua
quảng bá và chia sẻ ngôn ngữ, văn hoá, ẩm
thực và du lịch Việt Nam tới người Phần Lan
và người nước ngoài tại Phần Lan
Các giá trị quan trọng nhất của chúng tôi là
định hướng nhân đạo, vị tha, thanh liêm và
tôn trọng sự đa dạng. Những giá trị trên
được lấy cảm hứng từ tầm nhìn của UNESCO
về việc bảo tồn ngôn ngữ: “Với tất cả hàm ý đa
mặt về danh tính, giao tiếp, hội nhập xã hội, giáo dục
và phát triển, cũng như tầm quan trọng chiến lược
cho con người và thế giới” để vươn tới giáo dục
chất lượng cao, tăng cường hợp tác, duy trì
di sản văn hóa, và xây dựng xã hội tri thức và
phát triển bền vững
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Chúng tôi muốn nỗ lực hết mình để nâng cao vị
thế văn hóa Việt Nam, tăng cường kết nối và
củng cố dấu ấn văn hóa Việt Nam ở người dân
địa phương, quốc tế và người Việt tại Phần Lan;
cùng với thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa Phần Lan
và Việt Nam

SỨ MỆNH

TẦM ẢNH HƯỞNG

Quảng bá và chia sẻ ngôn ngữ, văn hoá, ẩm
thực và du lịch Việt Nam tới người Phần Lan
và người nước ngoài tại phần Lan
Tạo môi trường văn hoá thuần Việt Nam và
các hoạt động cho cộng đồng người Việt
Nam tại Phần Lan

Tăng cường kết nối văn hoá

Xúc tiến các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa
Phần Lan và Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG
Chúng tôi hướng tới cộng đồng người Việt
Nam, người Phần Lan, và người nước ngoài tại
Phần Lan, các công ty và tổ chức ở Phần Lan
mong muốn tìm hiểu về ngôn ngữ Việt Nam
cũng như văn hóa và tập tục kinh doanh của
Việt Nam và tham gia các sự kiện của chúng
tôi tổ chức cho cộng đồng và dành riêng cho
các công ty.

Chúng tôi tăng cường kết nối
văn hoá và tạo ra những tầm
ảnh hưởng có giá trị của cộng
đồng người Việt Nam trong xã
hội Phần Lan

CHƯƠNG TRÌNH

ẨM THỰC
Dạy nấu ăn
Hội ẩm thực

VĂN HOÁ
Ngày văn hoá
Sự kiện tháng
CLB sở thích

NGÔN NGỮ
Dạy tiếng Việt
cho trẻ em,
người nước
ngoài, công ty

THƯƠNG MẠI
Đoàn tham quan
Dịch vụ tư vấn

Tạo hoạt động cho
người Việt Nam,
đặc biệt là tạo điều
kiện cho trẻ em
sống ở Phần Lan
tìm hiểu về văn
hóa, ngôn ngữ, và
kết nối với nhau

Cung cấp kiến thức
về Việt Nam, bao
gồm ngôn ngữ, môi
trường kinh doanh
và văn hóa cho các
công ty Phần Lan

Quảng bá hình
ảnh của Việt Nam
ở Phần Lan, đồng
thời thúc đẩy tình
hữu nghị và hợp
tác giữa hai quốc
gia

Tạo thêm đóng
góp có giá trị vào
xã hội Phần Lan từ
cộng đồng Việt
Nam
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