Công sở Phát triển Doanh Nghiệp Nhỏ
Chúng tôi là cơ quan giúp bạn khởi đầu một doanh nghiệp nhỏ ở Tây Úc
Trong hơn 30 năm qua, Công sở Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ (SBDC) đã giúp đỡ mọi người bắt đầu và
phát triển các doanh nghiệp nhỏ của họ ở Tây Úc.
Là sở hữu chủ một doanh nghiệp của riêng bạn có thể là lý thú, nhưng đồng thời cũng có nhiều thử
thách. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn những gì bạn cần làm, và cách thức thế nào để làm điều đó.
Nhân viên tư vấn của chúng tôi với kiến thức lành nghề và các thuyết trình viên có thể cung cấp thông
tin thực tiễn về cách thành lập và phát triển một doanh nghiệp nhỏ thành công, có lời và sôi nổi.

Dịch vụ tư vấn kinh doanh
Dịch vụ tư vấn của chúng tôi miễn phí, có tính cách bảo mật, và bao gồm các chủ đề như:
• cơ cấu kinh doanh 					• cho thuê mặt bằng thương mại
• lập kế hoạch kinh doanh				• quản lý tài chính và thuế
• nghiên cứu thị trường				• tiếp thị
• giấy phép kinh doanh và các chứng từ khác
• quản lý và giải quyết tranh chấp kinh doanh

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các khía cạnh của việc bắt đầu và phát triển doanh nghiệp
Cùng với việc tư vấn kinh doanh miễn phí, chúng tôi cũng cũng có thể tư vấn về mua hoặc bán doanh
nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hoá và giải quyết tranh chấp kinh doanh với doanh nghiệp khác hoặc
một cơ quan của chính phủ.

Hãy đến và nói chuyện với chúng tôi
Chúng tôi là cơ quan duy nhất của chính phủ Tây Úc dành cho việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ phát
triển và lớn mạnh.
Nếu bạn muốn đích thân đến gặp chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí không cần hẹn từ
8.30 sáng đến 4:30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Địa chỉ cơ quan của Chúng tôi là Lầu 2, 140 William
Street, Perth (phía trên Trạm Tàu điện ngầm Perth, ngỏ vào ở đường Murray Street).
Các tư vấn kinh doanh giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của bạn và
cung cấp một loạt thông tin miễn phí và các tờ thông tin để bạn mang về nhà. Chúng tôi cũng có
thông tin chi tiết về mọi lĩnh vực công nghiệp để bạn nghiên cứu thị trường.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Điện thoại: 13 12 49
Email: info@smallbusiness.wa.gov.au

Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi
số 13 14 50 để yêu cầu thông dịch viên. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí.
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