
VIỆT NAM 2022
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

THƯ MỜI

NGÀY   THỨ TƯ 23 THÁNG MƯỜI MỘT 2022
GIỜ  10:00 SÁNG – 11:00 TRƯA (GIỜ HÀ NỘI, VIỆT NAM) 

(11:00 trưa theo giờ Perth, 2:00 chiều theo giờ Sydney)

ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRÊN ZOOM trình bày và phiên 
dịch đồng thời bằng tiếng Việt/tiếng Anh

PHÍ THAM DỰ   MIỄN PHÍ 

AEGIC và ngành công nghiệp ngũ cốc Úc cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và 
giáo dục cho tất cả người tiêu dùng ngũ cốc Úc. 

Đối tượng nên đăng ký tham gia 

Thông tin này sẽ có lợi cho các nhân viên kỹ thuật, thu mua và quản lý làm việc trong các công ty xay bột, lĩnh vực 
sản xuất thực phẩm (công ty sản xuất mì, tiệm bánh), tiếp thị và kinh doanh ngũ cốc cũng như các tổ chức nghiên cứu.

Trân trọng kính mời quý vị tham dự

Định lượng chi phí thực của các lô lúa mì để 
tối ưu hóa giá trị cho các nhà máy bột mì
Do Trung tâm Cải tiến Ngũ cốc Xuất khẩu Úc (AEGIC) cùng Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) chủ trì.

ĐĂNG KÝ NGAY

Để biết thêm thông tin về hội thảo trực tuyến này, vui lòng liên hệ:  
AEGIC – Danielle Whitfield   E:  danielle.whitfield@aegic.org.au  

Quý vị có đang xay xát loại lúa mì tốt nhất cho doanh nghiệp của mình không?

Lúa mì chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất bột mì. Như vậy, việc lựa chọn lúa mì có tác 
động lớn đến tình hình tài chính của nhà máy bột mì. 

Hội thảo trực tuyến này sẽ giải thích cách đưa ra lựa chọn lúa mì tốt nhất để đáp ứng các 
yêu cầu cho mục đích sử dụng cuối cùng của quý vị bằng cách định lượng đúng giá trị tài 
chính của các lô lúa mì. Việc này có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mỗi năm.

Chúng tôi sẽ giải thích để quý vị hiểu là việc lựa chọn lúa mì chất lượng cao, chẳng hạn như 
lúa mì của Úc, thực sự có thể giúp tiết kiệm đáng kể như thế nào so với việc xay xát những 
loại lúa mì chất lượng thấp giá rẻ hơn, dù chi phí cho mỗi tấn lúa mì thô chất lượng cao đôi 
khi có cao hơn. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aJfOhd92Que0wf5vfHF32A
danielle.whitfield@aegic.org.au


VIETNAM 2022
WEBINAR

INVITATION

For more information about this webinar please contact:  

AEGIC – Danielle Whitfield   E:  danielle.whitfield@aegic.org.au

Who should register 

This information would be beneficial for technical, procurement and management staff employed in flour 
milling companies, food manufacturing sector (noodle making companies, bakeries), marketing and grain 
trading as well as research organisations.

REGISTER NOW

AEGIC is committed to providing technical support, training and education to all users 
of Australian grain. 

Are you milling the best wheat for your business?
Wheat accounts for about 80% of flour production costs. This means wheat selection 
has a major impact on a flour mill’s financial position. 

This webinar will explain how to make the best wheat selections for your end-use 
requirements by correctly quantifying the financial value of wheat lots. This can result in 
significant savings every year.

We will explain how choosing high quality wheat, such as Australian wheat, though 
sometimes more expensive per tonne of raw wheat purchased, can actually result in 
significant savings when compared to milling cheaper low-quality wheats. 

You are cordially invited to attend the

Quantifying the true cost of wheat lots 
to optimise value for flour mills  webinar
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

DATE  WEDNESDAY 23 NOVEMBER 2022
TIME 10.00–11.00AM  (HANOI, VIETNAM TIME) 

(11am–12pm Perth time, 2pm–3pm Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous interpretation in 
Vietnamese/English

COST   FREE 

danielle.whitfield@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aJfOhd92Que0wf5vfHF32A

