AVM Vietnam hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm, đánh giá và sáng tạo giá trị. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên
sâu về hỗ trợ đầu tư và kinh doanh như tư vấn kinh doanh, mua bán sáp nhập, xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư
cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên khắp Việt nam.
Về xúc tiến đầu tư: Từ năm 2009, AVM Vietnam, cùng với Báo Đầu tư là nhà đồng tổ chức Diễn đàn M&A Vietnam
(www.mavietnamforum.com), sự kiện thường niên lớn nhất trong năm tại Việt nam về Mua bán sáp nhập và Kết nối
đầu tư tại Việt Nam.
Về dịch vụ tư vấn & thẩm định giá: AVM Vietnam bao gồm các tổ chức tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu
tư, với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu thị trường Việt nam:
•

•

•

AVM Vietnam hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam trong các chiến lược mua lại hoặc lựa chọn đối tác
chiến lược. Các hỗ trợ này không chỉ bao gồm việc kết nối thương vụ mà còn tập trung vào các
phương án và giải pháp tái cấu trúc hậu M&A.
BTCVALUE là công ty được Bộ tài chính cấp phép hành nghề và chuyên sâu trong dịch vụ thẩm
định giá và dịch vụ tài sản tại Việt nam. Thế mạnh của BTCVALUE là thẩm định giá mỏ, công ty và
thương hiệu. Từ năm 2019, Trung tâm định giá thương hiệu BRANDVALUE được thành lập với
chức năng định giá và xếp hạng thương hiệu cho các doanh nghiệp.
CMAC gồm Công ty đào tạo CMAC và Viện nghiên cứu Đầu tư và Mua bán sáp nhập (Institute
for Corporate Investment, Merger and Acquisition thực hiện các nghiên cứu và đào tạo về chiến lược
M&A.
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AVM Vietnam supports investors in finding, assessing and creating values. We provide professional services on
investment and businesses including consultations on mergers and acquisitions (M&A), investment promotion and
investor relations (IR) for corporates and investors all over Vietnam.
❖

Investment promotion: Since 2009, AVM Vietnam, in partnership with Vietnam Investment Review, coorganises M&A Vietnam Forums (www.mavietnamforum.com), the biggest annual event in Vietnam on
Mergers & Acquisitions and investment promotion in Vietnam.

❖

Advisory services: AVM Vietnam consists of various professional consulting organizations with experts who
are well- experienced and knowledgeable about the market in Vietnam:
•
AVM supports Vietnamese corporations in developing acquisition strategies or selection of strategic
partners. Our support is not limited to deals connections but extended to developing post-merger
restructuring measures and strategies.
•
BTCVALUE specializes in valuation services in Vietnam, granted license by the Ministry of Finance.
BTCvalue is leading firm in mining valuation, corporate and brand valuation
•
CMAC includes CMAC Training and Institute for Corporate investment, Merger and Acquisition
bring the international knowledge on strategies, management, merger and acquisition to Vietnamese
investor and businessmen.
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