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Chương trình đào tạo G7 Expert/Professional – Tổ 
chức bởi Idealliance SEA & Korea tại Hà Nội, Việt 
Nam  
 
Chương trình đào tạo G7® đăng cai bởi Công ty Cổ phần In ấn và Bao bì giấy Goldsun 

tọa lạc tại Bắc Ninh (gần thủ đô Hà Nội). Thầy Ron Ellis, chuyên gia đào tạo G7 Expert 

sẽ hướng dẫn khóa học trong 4 ngày với nội dung trọng điểm tập trung về các ứng 

dụng của G7 vào phương pháp in Kỹ thuật số cũng như tích hợp, duy trì, kiểm soát 

quá trình in của tất cả phương pháp in các ứng dụng in thử. Học viên sẽ được thực 

hành bao quát, thực nghiệm thực tế, thảo luận, hỗ trợ để đạt chứng nhận G7 Expert.  

 
Đơn vị đăng cai Công ty cổ phần In ấn và Bao bì giấy Goldsun đã đạt được 
chứng nhận cho Hệ thống In Offset tờ rời (Colorspace) của Idealliance 
 
Các học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức cực kỳ chuyên sâu về lý thuyết màu, 
phương pháp G7, các tiêu chuẩn ISO, các cách kiểm soát quá trình in cũng như cân 
bằng màu sắc giữa phương pháp in thử và in thật nhằm đạt được màu sắc tương 
đồng, dung sai yêu cầu và đặc biệt là giữ chất lượng màu sắc ổn định cho các lần in 
tiếp theo cho các thương hiệu và các công ty mua hàng in theo chuẩn G7. Trở thành 
G7 Expert và G7 Professional có nghĩa là các cá nhân này sẽ được cấp chứng chỉ 
và được cấp phép bởi Idealliance cũng như đã chứng tỏ được khả năng chỉ đạo quá 
trình sản xuất in theo các chuẩn quốc tế để cân bằng màu sắc giữa in thử và in thật 
cho các phương pháp in, mực in hay chất liệu in bất kỳ. G7 Expert và Professional 
được dạy và chứng nhận trong việc giảm chi phí sản xuất rõ rệt, đẩy nhanh tiến độ 
sản phẩm ra thị trường, giảm phế phẩm trong quá trình sản xuất tăng độ ổn định về 
màu sắc bất kể chất liệu in hay số lượng in, màu sắc ổn định giúp duy trì hình ảnh 
thương hiệu và các yêu cầu đặt ra cho quá trình sản xuất in. Thị trường in toàn cầu 
đang được vận hành theo các tiêu chuẩn và khi các tiêu chuẩn được đưa ra thì hiệu 
quả hoạt động sản xuất tổng thể tăng lên nổi bật và độ đồng nhất trong sản xuất là sự 
khác biệt.    
Tham dự khóa học G7 tại Hà Nội và đạt được chứng chỉ để phục vụ chuỗi cung 
ứng In của bạn. 
 



 
Ron Ellis 
Cố vấn Ron Ellis  
Giảng viên G7 Expert & BrandQ  
Chủ tịch hội đồng In và Màu sắc  
Idealliance   
 

  

Thông tin Chương trình đào tạo G7 
Tổng quan về chương trình chứng nhận G7 
Tại sao các nhà in chọn G7 
G7 dành cho các Thương hiệu, các công ty mua hàng in  
và Các công ty thiết kế sáng tạo   
Truy cập G7 website để biết thêm thông tin 
về chương trình.     
 
Đơn vị đăng cai 
Công ty cổ phần In ấn và Bao bì giấy Goldsun   
Lô H12, Khu công nghiệp Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ 
Bắc Ninh, Việt Nam 
 
Bản đồ và chỉ đường 
Thông tin chỉ dẫn có tại đây 

 
Training Schedule 
G7 Training Course Outline 
Monday to Wednesday: 8:30am - 5pm 
Thursday: 8:30am - 3pm 
Laptops are welcome but not necessary. 
 
Các lựa chọn đăng ký (Đăng nhập để đăng ký) 

• G7 Expert - $1,500 
• G7 Professional - $1,000 

  

 
G7 là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật in quốc tế hàng đầu ngành in cho mục tiêu đạt hiển 
thị màu sắc tương đồng cho mọi phương pháp in, G7 hiện đang được đưa vào 
tiêu chuẩn ISO 12647-2.   
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:   
Won-Gyung Kim 
Quản lý chương trình cấp chứng nhận của Idealliance SEA & Korea  
+82 (2) 2026-5123 
hjahn@idealliancekorea.org 
 
*Lịch học có thể thay đổi. Nội dung và thứ tự của khóa học có thể thay đổi. 
Thời gian học: 
Từ ngày 9/09/2019 – 12/09/2019 
Địa điểm: 
Công ty cổ phần In ấn và Bao bì giấy Goldsun  
Lô H12, Khu công nghiệp Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ 
Bắc Ninh, Việt Nam  


