
IRVINE  SA GATEWAY
 Irvine, California Soft-Landing Package

80+
na eksperto sa Irvine Gateway

15
unibersidad at kolehiyo

900+
na mga kumpanya ng teknolohiya

sa Irvine

65
sentro ng STEM R&D sa UCI

485 

na mga kumpanya ng agham-
buhay (life science) sa Irvine

40
CRO sa Irvine

“Nagsimula ang Forte Medical sa isang misyon sa Irvine. Umaasa kami na hindi lang namin mahahanap 
ang sigasig para sa aming trabaho, pero maging ang suporta, mga kontak, at paraan sa paglulunsad ng 

HealthTech sa U.S. Hindi kami nabigo. Sa nakalipas na 18 buwan, bumuo kami ng napakahalagang 
joint venture sa isang negosyo sa Irvine na magpapabagong-anyo sa aming inaalok at nakahanap 

ng mahahalagang pagkakataon na nagpapahiwatig ng tiyak na tagumpay sa U.S. Ang Gateway team 
ng Chamber sa Irvine ay hindi napapagod, may kaalaman sa hinaharap at mababait. Ano pa ang aming 

mahihiling sa isang ka-partner na suporta sa negosyo sa U.S.?”

- Giovanna Forte, CEO, Forte Medical

Nagalugad ko ang iba pang ecosystem bago ko pinili ang Irvine bilang himpilan para sa pagpapalawak ng 
kumpanya sa U.S. Bago ang Irvine, wala pa akong nakilalang iba pang ecosystem na may napakaraming lider 

ng negosyo at propesyonal na kusang-loob na nagsisikap para tumulong, magbigay ng payo, sumuporta, 
at magsignpost para sa outsider. Ang team ng Chamber ang lakas ng negosyong ito. Mula sa simula, inayos 

at pinadali nila ang mga pagpapakilala na nagbigay sa akin ng kaalaman at pang-unawa sa kung ano 
ang kinakailangan upang maitatag at mapalago ang aming kumpanya dito. Sila ang aking mga tagapayo, 

kasamahan, at kaibigan. Nakagawa na kami ng mga lokal na pakikipagsosyo at nakapagsimula nang 
gumawa ng mga kampanya sa pagbebenta at pagpapakilala sa merkado. Hindi ko na ako nakakaramdam 
bilang outsider ngunit bilang bahagi ng ecosystem na tumutulong sa mga small-to-medium na negosyo na 

manirahan at lumago sa Irvine.”

- Nehal Thakore, Direktor ng Business Development, oneclick
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KONTAKIN SINA::



Ang pagpapalawak ng iyong negosyo sa ibang 
merkado ay isang matalinong hakbang. 
  

Ipinapakilala ng Irvine ang lahat ng inaalok nito. 

Nais ng Greater Invine Chamber sa Kalakhang Irvine na makinabang ka mula sa ekonomiya 
ng Irvine, sa sigla ng ating mga sektor ng agham-buhay at teknolohiya, at sa imahinasyon at 
determinasyon na nagpapasigla sa ating innovation ecosystem. 

Gawing gateway sa tagumpay ang pagpapalawak sa Irvine. 

Sa pagkikipagtulungan sa kahanga-hangang network ng mga pampubliko at pribadong 
kumpanya at organisasyon, ang Greater Irvine Chamber ay handang mag-alok sa mga 
kwalipikadong kumpanya na isang resource-rich package na mayaman sa mapagkukunan ng 
mga insentibo sa paggawa at mga benepisyo sa paglipat.

Ang aming mga eksperto sa paksa at kumpanya ay magagamit upang tulungan kang mag-
navigate sa bagong merkado. Maaari mong asahan ang hindi bababa sa isa o dalawang oras 
na libreng (pro-bono) konsultasyon upang matulungan ka sa mga nangungunang isyu na 
mahalaga sa tuluy-tuloy na pagpapalawak. 

Sa pagkakaroon ng presensya sa Irvine, maaari mong mapakinabangan ang mga pagkakataon 
at ang pagkakaiba-iba ng mga lahi at pinagmulan (diversity) ng mga tao sa Southern California 
at maging bahagi ng ika-5 sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo — California.
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• Mga Komunikasyon at Teknolohiya
• Kalakalan at Pamumuhunan  
• Mga Buwis
• Mga VISA  
• Ligal
• Mga Human Resource
• Pagpapasahod, Mga Benepisyo, 
Pangangalaga sa Kalusugan
• Transportasyon
• Mga Logistic

• Regulasyon
• Mga Utility
•  Mga Permit at Proseso ng Lungsod at 

County  
•  Angel & Venture Capital Networks  
•  Pag-akit ng Talento at Pagpapaunlad 

ng Kasanayan ng Manggagawa
•  Mga Koneksyon sa Kolehiyo at 

Unibersidad
• Pananaliksik at Pagpapaunlad

• Reimbursement at Payor Landscape 
•  Foreign Country Consulate & Trade 

Introductions
•  Mga kontak sa CRO at CMO
•  Tulong sa Pagkuha ng Kasosyo at 

Customer
•  Paggamit ng Serbisyo ng Bangko
•  Mga Opsyon na HUB o Co-Work
•  Tulong para sa Commercial Real Estate
• Mga Ospital

PAGKADALUBHASA

Handa kamingikonekta ka sa libre at iniangkop na konsultasyon, tulong, at kadalubhasaan:

• Mga Gastos sa Paggawa
•  Mga Ulat sa Competitive Labor, Sahod 

at Suweldo
•  Mga Forecast at Profile ng Ekonomiya 

sa Irvine, Orange County at California

•  Residential Housing at Commercial 
Real Estate 

• Edukasyon
• Mga Ulat sa Sektor ng Merkado

• Mga Regulasyong Pangkalikasan
• Mga Plano sa Imprastraktura at 
Pamumuhunan

EKONOMIYA

Handa kamingmagbigay sa iyo ng libre at iniangkop na datos at mga ulat:

•  Paano Magnegosyo sa Southern 
California

• Transitional Family Support
• CA Driver’s License Assistance 
• Maramihang Wika at Pagsasalin

• Global Company Support na 
Networkng Suporta sa Pandaigdigang 
Kompanya 
• Mga Konseho ng Negosyo
• Business Councils
•  International-American  

Chamber Coalition

• Suporta sa Sektor ng Industriya
•  Mga Pagpapakilala sa Mga Paaralan 

at Kapitbahayan
•  Mga Opsyon sa Pabahay at Tulong sa 

Real Estate Assistance

PAKIKIPAG-UGNAYAN

Ipinagmamalaki namingipaabot sa iyo ang mga benepisyo ng aming mga network sa 
Chamber at pakikipagtulungan nito

EKSPLORASYON

Handa kamingtulungan ka sa iyong paggalugad at pagsusuri sa pamamagitan ng pag-
aayos ng:
•  Pansamantalang espasyo sa opisina - 

complimentary o sa pinababang renta 
• Mga serbisyong suporta ng 
administrative office
 

•  Abot-kaya, pangmatagalang 
pananatili sa mga hotel accomodation
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