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Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại khuôn viên Trường Đại học Võ Trường Toản đã diễn ra
hoạt động học tập và đánh giá học phần kỹ năng của sinh viên khối ngành kinh tế. Sự kiện diễn
ra trong hai ngày 30/05/2015 và 31/05/2015 với nhiều gian hàng kinh doanh đa dạng và phong
phú về sản phẩm, dịch vụ.

  

  

Các sinh viên kinh tế tích cực chuẩn bị cho gian hàng
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Các sinh viên kinh tế tất bật chuẩn bị kỹ càng từ khâu trang trí gian hàng đến phần thuyết trình
về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của mình đến các thành viên Ban giám khảo. Hơn 300 gian
hàng được bố trí tại các khu Hành chính, khu Lý thuyết, khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ
với những chủ đề đa dạng như thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục, y tế…
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  Một trong những gian hàng của sinh viên sau khi hoàn thành  Những sản phẩm, dịch vụ đều nhằm đem lại cho khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất, hoànthiện nhất. Tuy vẫn còn nhiều trở ngại về thời tiết nhưng hoạt động của sinh viên kinh tế nóiriêng và sinh viên Đại học Võ Trường Toản đã diễn ra tốt đẹp và đạt được các yêu cầu do bantổ chức đề ra.  
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  Tác phẩm " Trường Đại học Võ Trường Toản" được làm tỉ mỉ và đầy sáng tạo từ nguyên liệugạo  
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  Tác phẩm dưa khắc chữ nghệ thuật của sinh viên  Góp phần cho sự thành công của sự kiện trên, ngoài sự nỗ lực của sinh viên kinh tế còn có sựcổ vũ, động viên và giúp đỡ từ phía gia đình, bạn bè; đặc biệt là công tác tổ chức chu đáo củacán bộ, giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản.  Sinh viên Nguyễn Thị Trúc Mai  Lớp Đại học Dược  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

