Thưa Quý Khách,
BCLC Global là một công ty chuyên đầu tư, phát triển và quản lý, được tạo ra với mục tiêu thành lập các
công ty đầu tư từ nước ngoài và các doanh nghiệp mới tại vùng Bắc Virginia và Washington DC. BCLC
Global là công ty độc nhất chuyên cung cấp các gói dịch vụ toàn diện để giúp quý vị mang công việc kinh
doanh đến Mỹ hoặc thành lập các công ty tại Mỹ, bởi chúng tôi có mạng lưới giao thiệp vững chắc với các
nhà đối tác, công ty xây dựng phát triển, các hãng kinh doanh, các chuyên viên thâm niên trong các lĩnh
vực tài chính (CFA), kế toán (CPA), bất động sản, marketing, quản lý kinh doanh, tất cả đều làm việc nhằm
duy trì sự thịnh vượng của quý vị và các thế hệ con cháu.
Tại BCLC Global, chúng tôi giúp quý vị giảm bớt những gánh nặng và lo âu bằng cách cung cấp mọi dịch vụ
mà quý vị cần để giải quyết những vấn đề phức tạp mà quý vị gặp phải. Với mạng lưới quen biết rộng lớn,
cùng với cách tiếp cận toàn diện trong dịch vụ khách hàng, chúng tôi tin rằng BCLC Global có thể giúp quý
vị phát triển kế hoạch kế thừa cho con cháu thông qua sự làm việc đối tác của quý vị với chúng tôi.
BCLC Global được lập ra nhằm phục vụ những quý khách hàng quan tâm đến việc đầu tư tại Mỹ. Nhiệm
vụ của chúng tôi là trợ giúp quý vị trong các quyết định đầu tư quan trọng, chẳng hạn như đầu tư trực
tiếp EB-5, đầu tư xin thẻ xanh diện L-1, đầu tư bất động sản để ở hoặc cho thuê, các dịch vụ pháp lý,
marketing và thuế vụ, v.v…
BCLC Global là một khối những nhà lãnh đạo và CEOs với các lĩnh vực chuyên môn đa dạng, song có cùng
mục tiêu chung trong việc mang các nhà đầu tư Việt Nam, các doanh nghiệp mới đến vùng Bắc Virginia và
Washington DC. Chúng tôi là một nhóm các giám đốc và quản lý thâm niên đến từ nhiều ngành nghề khác
nhau, từ luật sư, doanh nhân, nhà ngoại giao, nhà khởi nghiệp, những người lãnh đạo cộng đồng, chuyên
viên bất động sản, chuyên viên phân tích đầu tư, các nhà giáo dục… tất cả làm việc cùng nhau để mang
đến sự thành công của khách hàng.
Chương trình của chúng tôi đáp ứng nhiều tầng lớp khách hàng ở Việt Nam với những mục tiêu khác
nhau. Nếu quý vị là người sở hữu doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ, dịch vụ đối tác
chiến lược và đầu tư của chúng tôi sẽ giúp quý vị khởi nghiệp hoặc đa dạng hoá danh mục đầu tư ở Mỹ.
Nếu quý vị là một nhà đầu tư thuần tuý đang tìm kiếm việc đầu tư trực tiếp với BCLC Global thì chiến lược
quản lý đầu tư tiên phong do BCLC Global thực hiện sẽ phù hợp với mục tiêu của quý vị.
Khách hàng của chương trình đầu tư vào BCLC Global sẽ nhận được những lợi ích đặc biệt mà bất cứ
chương trình đầu tư nào khác đều không có. Tại BCLC Global, niềm tin vào triết lý “Đông gặp Tây” cũng sẽ
giúp chúng tôi đưa ra những tầm nhìn khác biệt, và đưa đến cho quý vị nhiều lợi thế cạnh tranh bền vững
hơn. BCLC Global từ lúc thành lập đến giờ luôn hoạt động dựa trên tiêu chí: sự thành công của khách
hàng là sự thành công của chúng tôi.
Chúng tôi hân hạnh và mong chờ đón tiếp quý vị đến với BCLC Global.
Trân trọng,

David Montanari
President & CEO of BCLC Global
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