
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SÁNG TẠO VIỆT 

--------------------------------- 

Số: 38/ TB/VSA-2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   ----------o0o---------- 

      Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 
 

 

 

THÔNG BÁO 
 

Kính gửi:  -  Các trung tâm trực thuộc Soroban Việt Nam 

- Các đơn vị đối tác 

(V/v Thông báo phí chuyển nhượng bản quyền) 

    

       Soroban Việt Nam là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nhận chuyển giao bản quyền chương trình 

“Phát triển tư duy Soroban” từ đối tác Singapore. Cho đến thời điểm hiện tại, Soroban Việt Nam đã 

triển khai được hàng chục trung tâm trực thuộc và trên 30 đơn vị đại lý trên toàn quốc. Nhằm mở rộng 

và phát triển cho chương trình, chúng tôi kính mời đại diện quý khách là các doanh nghiệp trong nước 

có chức năng và khả năng làm đại lý.  

       Để có cơ sở xác lập đối với các đối tác, Soroban Việt Nam trân trọng thông báo phí chuyển nhượng 

bản quyền được áp dụng từ ngày 01/01/2018 như sau: 

       - Đối với phạm vi toàn tỉnh, phí chuyển nhượng bản quyền là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi 

triệu) 

       - Đối với thành phố trực thuộc tỉnh, phí chuyển nhượng là: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) 

       -  Đối với phạm vi một huyện, phí chuyển nhượng là: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) 

       -  Đối với trung tâm thuộc các thành phố trực thuộc TW, phí chuyển nhượng bản quyền là: 

80.000.000đ/ 1 trung tâm. 

       Xin lưu ý các đại lý đã ký kết trước ngày 1/1/2018 phí bản quyền và phí gia hạn không thay đổi  

       Trên đây là mức phí chuyển nhượng bản quyền được Soroban Việt Nam áp dụng trong toàn quốc. 

Các tổ chức, pháp nhân, cá nhân có nhu cầu làm đại lý đối với chương trình của chúng tôi. Xin mời quý 

vị hãy tham khảo và liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể và có cơ hội trở thành đại lý 

chính thức trong hệ thống giáo dục của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Trần 

Xuân Thủy – Điện thoại: 0915693088. 

        

          Xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác!   
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