TRẦN THỊ HƯƠNG
Sáng lập và điều hành - Tư vấn đầu tư Rachel và Đại lý IP
SĐT: (84) 904 302 076
Email: huong.tran@rachelfirm.com

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Kỹ năng hòa giải: Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả Luân Đôn
o Chứng chỉ WIPO về Sở hữu trí tuệ, WIPO
o Chương trình Luật sư thương mại quốc tế, Học viện tư pháp Việt Nam
o Cử nhân Luật Kinh tế và Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o
o
o
o

Thương mại và Dịch vụ
Sở hữu trí tuệ
Đầu tư
M&A

THÀNH VIÊN
o Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o
o
o
o
o

2017 - Hiện tại: Người sáng lập, Đối tác quản lý Tư vấn đầu tư Rachel và Đại lý IP
2015 - 2017: Luật sư chung / Giám đốc pháp lý, POPS WORLDWIDE.
2005 - 2015: Giám khảo thương hiệu cao cấp, Văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia.
2002 - 2005: Tư vấn pháp lý, Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh (BSS).
Hương đã có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Luật kinh
doanh (quân đoàn, hợp đồng, đầu tư, M & A và hiện tại Hương là Nhà sáng lập, Đối tác
quản lý của Rachel Investment Consulting và Đại lý sở hữu trí tuệ.
o Cách tiếp cận hòa giải của Hương chủ yếu dựa trên việc xây dựng mối quan hệ. Đối với
cô, dường như rất khó để một hòa giải viên có thể làm việc hiệu quả nhất với mọi người
về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống và doanh nghiệp của họ mà không tập trung
vào việc thiết lập mối quan hệ và tôn trọng lẫn nhau. Chuẩn bị với các bên có thể rất
quan trọng. Kiên nhẫn để cho phép các bên đi đến kết luận của họ về những gì sẽ làm

việc và những gì sẽ không. Sự kiên trì để đảm bảo rằng tất cả các tuyến đường đã được
theo dõi trước khi kết thúc các cuộc thảo luận.
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