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Ngày 20/3/2015, công ty TNHH TM-DV Tin học Nhân Sinh Phúc (NSP) tổ chức buổi
tiệc kỷ niệm 16 năm thành lập công ty dành cho toàn thể nhân viên cùng với các
khách hàng thân thiết. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM Center– 8
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp. HCM. Ngoài mục đích kỷ niệm 16 năm thành lập,
sự kiện lần này còn là dịp để NSP thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với
"những người bạn"– những khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng công ty từ
những ngày đầu thành lập đến nay. Chính sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng
đã giúp NSP đạt được những thành công nhất định trong quá khứ, hiện tại và tương
lai.

  

  

Ông Phạm Trung Hiếu - Phó giám đốc công ty NSP - Phát biểu tại buổi lễ

  

Nhân sự kiện lần này, NSP chính thức công bố việc hợp tác với tập  đoàn ABB – một
trong những tập đoàn điện và công nghệ tự động lớn nhất trên thế giới có trụ sở
chính tại Zurich Thụy Sĩ
. Qua đó, NSP sẽ chính thức trở thành đối tác phân phối  các sản phẩm bộ lưu điện
(UPS) thương hiệu ABB tại thị trường Việt Nam  từ năm 2015.
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Ông Nguyễn Hàng - Quản lý ngành hàng Biến tần hạ thế tập đoàn ABB - trao chứng
nhận cho công ty NSP

  

  

Tập thể nhân viên NSP chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
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