
IRVINE GATEWAY
Irvine, Gói Hạ Cánh Mềm của California

80+
Chuyên Gia Irvine Gateway

15
trường đại học và cao đẳng

900+
công ty công nghệ ở Irvine

65
trung tâm R&D STEM tại UCI

485 

công ty khoa học đời sống ở 
Irvine

40
CRO ở Irvine

“Forte Medical đã bắt tay vào thực hiện một sứ mệnh cho Irvine với hy vọng rằng chúng tôi sẽ không 
chỉ tìm thấy sự nhiệt tình cho công việc của mình mà còn cả sự hỗ trợ, liên hệ và đường hướng đưa 

Công Nghệ Y Tế vào Hoa Kỳ. Chúng tôi vẫn chưa từng nản lòng. Trong 18 tháng qua, chúng tôi đã 
thành lập một liên doanh cực kỳ quan trọng với một doanh nghiệp tại Irvine nhằm sẽ chuyển đổi 

đề nghị của chúng tôi và tìm thấy những cơ hội có giá trị dẫn đến thành công rõ ràng ở Hoa Kỳ. Đội 
ngũ của Chamber’s Irvine Gateway vẫn không hề mệt mỏi, thông minh và tốt bụng. Chúng tôi có thể 

yêu cầu gì hơn nữa ở một đối tác hỗ trợ doanh nghiệp của Hoa Kỳ?”
- Giovanna Forte, Giám Đốc Điều Hành, Forte Medical

“Tôi đã khám phá các hệ sinh thái khác trước khi lựa chọn Irvine làm cơ sở để mở rộng công ty tại Hoa 
Kỳ. Trước Irvine, tôi chưa gặp được bất cứ hệ sinh thái nào khác có nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

và chuyên gia luôn tình nguyện hỗ trợ, tư vấn, trợ giúp và chỉ dẫn cho một người ngoài thực sự tận tình 
như vậy. Đội ngũ Phòng Thương Mại chính là trụ cột của doanh nghiệp này. Ngay từ ngày đầu tiên, họ 

đã tổ chức và tạo điều kiện cho các buổi giới thiệu nhằm trang bị cho tôi kiến thức và hiểu biết về những 
gì cần thiết để thành lập và phát triển công ty của chúng tôi tại đây. Họ là cố vấn, đồng nghiệp đồng thời 

là bạn bè của tôi. Chúng tôi đã tạo lập các mối quan hệ đối tác địa phương cũng như bắt đầu thiết lập 
các chiến dịch tiếp thị và bán hàng. Tôi không còn cảm thấy là người ngoài cuộc mà đã trở thành một 

phần của hệ sinh thái giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác ổn định và phát triển ở Irvine”.
- Nehal Thakore, Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh, oneclick
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Mở rộng doanh nghiệp của quý vị sang một 
thị trường khác là một bước đi thông minh. 
  

Giới thiệu tất cả những gì Irvine cung cấp. 

Greater Irvine Chamber luôn mong muốn quý vị được hưởng lợi từ sức mạnh của nền kinh tế 
Irvine, sức sống của các lĩnh vực khoa học công nghệ đời sống, cũng như trí tưởng tượng và quyết 
tâm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới của chúng ta. 

Biến việc mở rộng Irvine thành cổng kết nối dẫn đến thành công. 

Phối hợp với một mạng lưới ấn tượng gồm các công ty và tổ chức công lẫn tư nhân, Greater Irvine 
Chamber luôn sẵn sàng cung cấp cho các công ty đủ điều kiện một gói các ưu đãi ra quyết định và 
lợi ích chuyển đổi với các nguồn lực hỗ trợ phong phú.

Các chuyên gia theo chủ đề và các công ty của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị định hướng khi 
bước vào một thị trường mới. Quý vị có thể tin tưởng với thời gian tư vấn chuyên nghiệp ít nhất từ 
một đến hai giờ sẽ giúp quý vị giải quyết các vấn đề hàng đầu có ý nghĩa thiết yếu đối với việc mở 
rộng suôn sẻ.

Với sự hiện diện tại Irvine, quý vị có thể tận dụng các cơ hội và sự đa dạng của Nam California và 
trở thành một phần của nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới – California.

GreaterIrvineChamber.com

• Giao Tiếp & Công Nghệy
• Thương Mại & Đầu Tư  
• Thuế
• VISA  
• Pháp Chế
• Nhân Sự
• Bảng Lương, Phúc Lợi, Chăm Sóc Sức 
Khỏe
• Vận Chuyển
• Hậu Cần
• Quy Định Quản Lý

• Tiện Ích
•  Giấy Phép & Quy Trình của Thành Phố & 

Quận 
•  Các Mạng Lưới Angel & Venture Capital 
•  Thu Hút Nhân Tài & Phát Triển Lực Lượng 

Lao Động
•  Liên Kết Cao Đẳng & Đại Học
• Nghiên Cứu & Phát Triển
• Hoàn Trả & Tổng Quan về Người Thanh 
Toán 
•  Lãnh Sự Quán Nước Ngoài & Giới Thiệu 

Thương Mại
•  Liên Hệ CRO & CMO
•  Hỗ Trợ Thu Hút Đối Tác & Khách Hàng
•  Ngân Hàng
•  Tùy Chọn HUB hoặc Co-Work
•  Hỗ Trợ Bất Động Sản Thương Mại
• Bệnh Viện
• Không Gian Phòng Thí Nghiệm

CHUYÊN MÔN

Chúng tôi sẵn sàng kết nối quý vị với dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và chuyên môn theo yêu cầu miễn phí:

• Chi Phí Nhân Công
•  Báo Cáo Lao Động Cạnh Tranh, Thù Lao 

và Tiền Lương

•  Hồ Sơ & Dự Báo Kinh Tế của Irvine, Quận 
Cam & California

•  Nhà Ở Dân Dụng & Bất Động Sản Thương 
Mại 

• Giáo Dục
• Báo Cáo Thị Trường Ngành
• Quy Định Về Môi Trường
• Kế Hoạch & Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng

TÍNH KINH TẾ

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho quý vị các dữ liệu và báo cáo tùy chỉnh miễn phí:

•  Cách Hoạt Động Kinh Doanh Ở Nam 
California

• Trợ Giúp về Giấy Phép Lái Xe của CA 
nhằm Hỗ Trợ Gia Đình Chuyển Tiếp  
• Nhiều Ngôn Ngữ & Bản Dịch

• Mạng Lưới Giám Đốc Điều Hành
• Mạng Lưới Hỗ Trợ Công Ty Toàn Cầu 
• Các Hội Đồng Kinh Doanh
• Liên Minh Phòng Thương Mại Quốc Tế-Mỹ
•  Hỗ Trợ Lĩnh Vực Công Nghiệp

• Giới Thiệu đến Trường Học & Khu Vực 
Lân Cận
•  Lựa Chọn Nhà Ở & Hỗ Trợ Bất Động Sản

GẮN KẾT
Chúng tôi tự hào mang đến cho quý vị những lợi ích của mạng lưới Phòng Thương Mại và sự hợp tác 
của chúng tôi:

KHÁM PHÁ

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc khám phá và đánh giá bằng cách sắp xếp:
•  Không gian văn phòng tạm thời - miễn phí 

hoặc giảm giá cho thuê 
• Các dịch vụ hỗ trợ văn phòng hành chính
 

•  Phòng khách sạn giá cả phải chăng, lưu 
trú dài hạn
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