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Thông tinjà cpn dUông
ngân nhât dé toi dich
HaiLy

N

hin bê ngoài, J.P
Eglinger tré bon so
vai tuô'i 32, nhung
tuô'i tac se châng nôi lên dirgc
dieu gi nêu nguoi nôi chuyên
biét rang anh dâ cô thâm niên
tâm nàm à Viêt Nam. "Toi dên
Hà Nôi lân dâu tien nâm 1992
chi vôi iroc mong tim hiéu vè
mành dât ma truxyc dây ông bà
nôi toi dâ tùng kinh doanh
thành công" - Eglinger bôc
bach. Chàng Irai trè vùa tôt
nghiêp Dai hoc Ngoai thuong
à Phâp (École Supérieure de
Commerce) lao ngay vào hoc
tiêng Viêt tai trung tâm tiêng Viêt
cùa truông Dai hoc Ngoai ngû
Hà Nôi. Anh dà séng, làn Ion
nhu mot sinh viên ban xûr thuc
thu va dac biêt chî nôi tiêng Viêt
trong moi giao tiêp. Kêt quà là
bây già Eglinger nôi tiêng Viêt
nhu nguôi Hà Nôi. Tiêng Viêt
cùa anh hoàn hào dên nôi nêu
chi nghe qua diên thoai, không
it nguoi se lâm tuông anh là
nguoi Viêt chinh công, chu dâu
biêt dô là mot nguoi Phâp sinh
ra va Ion lên à Lyon.
"VI sao anh lai chon mot
công viêc kinh doanh mang
nhiêu hôi hitâng bâo chi dên
vây, hay anh cûng dâ tùng là
mot nhà bâo?" - Eglinger
không cuôi, anh lang le roi
khôi chiêc ghê salon, di vê phia
chiéc ti-vi kê àgôc tiêm cà-phê
trên lâu hai cùa Press Club, tàt
tnrôc khi trâ loi câu hôi cùa Em
Sovannara, Tô'ng bien tâp ta
Sakarach Thmei Newspaper à
Phnom Penh. "Toi dâ cô kinh
nghiêm ba nâm làm à bô phân

chinh tri (Service Politique) cùa
Dai su quân Phâp tai Hà Nôi,
chuyên doc tât câ câc loai bâo
Viêt Nam. Dô là mot công viêc
ly thù, nhung dôi hôi tinh kiên
tri. Toi chon công viêc bien nay,
mot phân cùng vi le dô, song
quan trong bon là toi nhân thây
cô rat nhièu thông tin bô' ich
trên bâo chi Viêt Nam dâ không
dirgc chuyê'n tai dên câc nhà
kinh doanh nuac ngoài. Ho,
hoac gâp nhung trâ ngai vê
ngôn ngû, hoâc không cô dû
thôi gian de' doc, de' lua chon
nhung thông tin cân thiét".
Vietnam Data Bank ra dôi,
sau khi nhân duoc giây phép cùa
Nhà nuôc, dirai hinh thùc lien
doanh vôi Press Club (truc thuôc
Hôi Nhà bâo Viêt Nam) vào

thâng 1 -99. Dû ban tin chua dû
ngày thâng thôi nôi, nhung
Eglinger dâ cô toi 33 khâch
hàng thuông xuyên, chu yêu là
câc van phông dai diên, câc dai
sûr quân, công ty cô von dâu tu
nuoc ngoài cùa Phâp va mot sô
nuée khâc. Ho dât mua dai han
ban tin cùa Vietnam Data Bank
vôi giâ tu 45 dên 250 USD/
thâng. Ban tin bâng tiêng Phâp
do mot nhôm gom bon nguoi
làm va Eglinger dang chuân bi
ra thêm ban tiêng Anh. Anh hy
vong sau khi tuyén thêm duoc
nhân viên, sô phât hành cùa ban
tin se tâng nhanh chông.
Mot ngày làm viêc binh
thuông cùa Eglinger bâo già
cûng bât dâu bâng viêc doc bâo
tiêng Viêt. Anh là nguoi chon

tin bai, dich ra tiêng Phâp, tiêng
Anh va chuan bi cho viêc in
an. "Toi cô toàn quyên chon
lua nhung tin nie ma toi cho là
quan trong dôi vôi doanh nhân
nuâc ngoài à dây. Thuô-ng
thuông toi tâp trung vào tin tûc
kinh te, xâ hôi. Tin chinh tri,
toi chi chon va dich khi cô
nhung chu truông, chinh sâch
Ion, cô tac dông dên hoat dông
kinh te - xâ hôi, duoc ban hành"
- Anh nôi thông thâ. "Nhung
doanh nghiêp cô ngành nghê
khâc nhau, ho chi quan tâm
dên tin tûc lien quan dên tïnh
vue ho hoat dông, làm thé nào
ta ban tin cùa anh cô thêthôa
mon tât câ nhung nhu câu
dô? ". "Tât nhiên moi công ty
cân nhung thông tin chuyên
ngành, nhung cô loai thông tin
chung cân thiêt cho moi doanh
nghiêp"- Eglinger quay han
sang dôi diên vai nhà bâo
Campuchia, hai ban tay anh
dan xen vào nhau - "Toi dâ
thây mot sô truông hop doanh
nhân phuong Tây sang Viêt
Nam tim ça hôi làm an, ho
muôn dâu tu. Nhung ho dâ làm
gi? Hàng thâng trôi ho à trong
khâch san, thâm viêng thành
phô, dên câc nhà hàng, quân
an. Khi ra di, ho nôi rang kinh
doanh à Viêt Nam là không thé.
Tât nhiên dô là mot kêt luân
vôi vàng va thiêu thuc te,
nhung su thuc là ho dâ không
cô thông tin. Mot doanh nghiêp
muôn tim kiêm loi nhuân à Viêt
Nam cân phâi biét rat rô moi
truômg kinh doanh tai dây.
Thông tin là con duong ngan
nhât va tôt nhât de di dên dich
hiê'u biêt dô".
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Thôi gian cho: tu 48 -120 giô (Tùy thuôc vào M mây va dung
ludng: 650mAh (siêu mông) hay: 950mAh (Standard)
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