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Ngày 20/03/2014 vừa qua, Công ty TNHH TM-DV Nhân Sinh Phúc (NSP) nhiệt liệt
chào mừng ngày kỷ niệm 15  năm thành lập (20/03/1999 – 20/03/2014). Đây là cột
mốc quan trọng đánh dấu kết  thúc chặng đường 15 năm hình thành và phát triển
đầu tiên, đồng thời mở ra hành  trình mới đầy khó khăn và thách thức cho NSP. Lễ
kỷ niệm được tổ chức vào 17:30  tại khách sạn New World – Quận 1, TP.HCM với sự
tham gia của toàn thể cán bộ  công nhân viên công ty NSP, khách hàng cùng đại
diện các đối tác của NSP.

  

Sự kiện trên ngoài mục đích kỷ niệm  15 năm thành lập & phát triển còn là dịp để
NSP tri ân cho tất cả các khách  hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong suốt thời
gian vừa qua. Cũng trong sự  kiện, NSP rất vui mừng nhận được kỷ niệm chương do
TE Connectivity trao tặng  cho mối quan hệ đối tác bền vững giữa TE & NSP.

  

Ngày 20/03/1999, công ty NSP được  thành lập với 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. Tiền thân là một cửa hàng dịch  vụ tin học với tổng nhân sự chỉ khoảng 4–5
người, đến nay, NSP đã từng bước khẳng  định thương hiệu và vị trí của mình trên
thị trường CNTT, trở thành một trong  những nhà phân phối thiết bị mạng uy tín
nhất tại Việt Nam.

  

Ngày 28/02/2014 vừa qua, công ty  TNHH TM-DV Nhân Sinh Phúc vinh dự đón nhận
giấy khen của UBND TP. Hồ Chí Minh  vì những thành tích xuất sắc trong công tác
xây dựng và phát triển ngành CNTT  trong năm 2013 và những năm trước, góp phần
tích cực trong phong trào thi đua của  thành phố. Diễn ra ngay trước ngày kỷ niệm
15 năm thành lập và phát triển của  công ty, vinh dự này chính là sự khích lệ tinh
thần vô cùng ý nghĩa đối với  NSP. Đây là thành quả NSP đạt được sau 15 năm kiên
trì theo đuổi sứ mạng cập nhật  những tiêu chuẩn, công nghệ, sản phẩm và giải
pháp mới tiên tiến trên thế giới,  đưa vào ứng dụng và phổ biến tại thị trường Việt
Nam.

  

Một số hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm:
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Ông Lâm Tấn Hiền - Giám đốc Công ty NSP phát biểu tại buổi lễ  

  Đại diện TE Connectivity trao kỷ niệm chương cho NSP  

  Đại diện Hội Tin học Thành phố trao tặng bằng khen cho NSP  

  

    Xem thêm các hình ảnh khác tại đây
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