THÔNG CÁO BÁO CHÍ GIỚI THIỆU VỀ HỘI CHỢ PHỤ NỮ SÁNG TẠO 2017
Viết bởi Administrator

Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017 do Hội LHPN tổ chức gắn với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm
nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần và khả
năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai, phát triển
kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.

Năm trong chuỗi các sự kiện 77 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ sáng
tạo năm 2017, Hội chợ Phụ nữ sáng tạo năm 2017 được tổ chức trong 03 ngày, từ 15 đến
17/10/2017 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Với thông điệp “Hãy là người tiêu dùng thông minh – Lựa chọn sử dụng sản phẩm thân thiện với
môi trường là bảo vệ sức khỏe của bạn và góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu!”,
Hội chợ sẽ giới thiệu các đặc sản, nông sản sạch đến từ các tỉnh/thành miền bắc (Bắc Giang,
Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Bình,Vĩnh Phúc, Hà Nội…) do
các hội viên phụ nữ từ các địa phương sản xuất. Hội chợ cũng sẽ có các gian hàng giới thiệu
các loại mắm, nước sốt, kim chi, mỹ phẩm của Hàn Quốc. Ngoài ra, hội chợ cũng giới thiệu cho
người tiêu dùng những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và gia đình từ các
công trình nghiên cứu khoa học của hội viên Hội Nữ Trí Thức Việt Nam và các sản phẩm gia
dụng, thời trang.

Đây cũng sẽ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã trợ giúp, kết nối, tạo cơ hội xúc tiến thương
mại, tìm kiếm thị trường và ý tưởng khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nữ.

Để biết thêm thông tin chi tiết tham gia chương trình Hội chợ, vui lòng liên hệ:

Chị Phạm Thị Thanh - Điện thoại: 0989 196 871. Email: phamthithanhcwd@gmail.com

Chị Phan Minh Thu - Điện thoại: 0989 992 759. Email: phanthucwd@gmail.com
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