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Tiền thân là một cửa hàng dịch vụ tin học với tổng nhân sự chỉ khoảng 4–5 người,
công ty NSP, tên gọi đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công ty
TNHH Thương mại–Dịch vụ Tin học Nhân Sinh Phúc, được thành lập ngày 20 tháng 3
năm 1999, với mong muốn trở thành một trong những công ty hàng đầu chuyên
cung cấp sản phẩm và dịch vụ hạ tầng mạng máy tính, đặc biệt là hạ tầng hệ thống
cáp cấu trúc.

  

  

Tháng 3/2014 có thể xem là một  trong những cột mốc quan trọng khi đánh dấu
việc kết thúc chặng đường 15 năm hình  thành và phát triển đầu tiên, cũng như mở
ra chặng đường 15 năm phát triển tiếp  theo của NSP. Để kỷ niệm cho sự kiện trọng
đại này, khá nhiều hoạt động hấp dẫn  sẽ được công ty NSP tổ chức cho khách hàng
cũng như cho cộng đồng trong năm  2014. Có thể kể đến một số hoạt động tiêu
biểu như sau:

    
    -  Chuỗi chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng & đối  tác được
tổ chức trong tháng 3/2014. Chi tiết xem tại đây.   
    -  Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập được tổ chức vào ngày 20/3/2014.  
    -  Chương trình đào tạo miễn phí khóa học “Lắp đặt hệ thống cáp cấu  trúc”
dành cho sinh viên chuyên ngành Mạng Máy tính & Viễn thông của các  trường đại
học trong phạm vi Tp. HCM. Chương trình được tổ chức từ 11/2013 tới cuối  năm
2014.   
    -  Cuộc thi ảnh “Công nghệ & Cuộc sống” lần 2 nhằm tôn vinh những  đóng góp
của khoa học công nghệ, đặc biệt là CNTT đối với cuộc sống của con người.  Cuộc
thi dự kiến được tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12/2014.   
    -  Giải bóng đá cúp NSP mở rộng dự kiến được tổ chức vào tháng  6/2014.  

  

Mọi thông tin liên quan tới công  ty và những chương trình liên quan tới sự kiện kỷ
niệm 15 năm thành lập của NSP  có thể tham khảo tại đây.
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