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Ms. Huangyi Chen 
 

 

Huangyi Chen is the End Use Marketing Manager for Dow Packaging & Specialty 

Plastics (P&SP), a business unit of The Dow Chemical Company. In her role, 

Huangyi is responsible for developing new markets and applications to fuel business 

growth with brand owners and plastic convertors across the packaging industry with 

a focus on seafood packaging. 

Huangyi’s work in seafood packaging began in 2015 when she started with the 

company as a member of the Dow’s Marketing Development Program where she 

went through in depth marketing training, completed various marketing studies in 

Asia Pacific. In 2017, Huangyi led the successful launch of Dow’s INNATE™ 

Precision Packaging Resins for seafood packaging in Vietnam with top local seafood 

producers. 

Huangyi holds a bachelor’s degree in Business Management from Singapore 

Management University with a double major in Marketing and Strategy and is 

currently based in Singapore. 

 

Huangyi Chen là Giám đốc Marketing của bộ phận Dow Packaging & Specialty 

Plastics (P&SP), một đơn vị kinh doanh của công ty Dow Chemical Company. Bà 

chịu trách nhiệm phát triển các thị trường mới và các ứng dụng để thúc đẩy tăng 

trưởng kinh doanh với các công ty thương hiệu trong toàn ngành bao bì, trong đó tập 

trung lĩnh vực bao bì hải sản. 

Bà Huangyi công tác trong lĩnh vực đóng gói hải sản vào năm 2015. Thời điểm này, 

bà công tác tại công ty là thành viên của Chương trình Phát triển Marketing của 

Dow. Tại đây, bà đã được đào tạo về marketing chuyên sâu, hoàn thành nhiều khóa 

học khác nhau về marketing ở châu Á Thái Bình Dương. Năm 2017, Huangyi đã chủ 

trì giới thiệu thành công bao bì INNATE™ Precision Packaging Resins của Dow để 

đóng gói hải sản ở Việt Nam với các nhà sản xuất thủy sản hàng đầu Việt Nam. 

Huangyi nhận bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Quản lý Singapore với 

chuyên ngành về Marketing và Chiến lược. 


