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Hội nghị được tổ chức thường niên nhằm mục đích cung cấp & cập nhật thông tin về
những giải pháp & mục tiêu mới của FNET. Đồng thời sự kiện này cũng là nơi công
nhận đóng góp của các đối tác trong sự phát triển của FNET trong năm.

  

Hội nghị năm nay được tổ chức tại Việt nam với sự tham gia của các đối tác đến từ
khu vực Asean, Đài Loan & Hong Kong

  

Năm nay, hội nghị thường niên của FNET được tổ chức tại Việt nam với sự tham gia
của các đối tác đến từ khu vực Asean, Đài Loan & Hong Kong. Sự kiện có sự góp mặt
của ông  Joseph Soo, phó tổng giám đốc phụ trách thị trường Châu Á Thái Bình
Dương & các chuyên gia của FNET trong khu vực.

  

Điểm khác biệt của hội nghị năm nay chính là việc thay vì để các chuyên gia của
FNET thuyết trình thì tất cả đối tác được mời tham dự vào một khóa học thực tế
trong quy trình bán hàng của Fluke Networks để cùng chia sẽ kinh nghiệm. “Sự tăng
trưởng của các bạn chính là chìa khóa chủ yếu trong thành công của tất cả chúng
ta” ông Joseph Soo phát biểu tại hội nghị.

  

Ngoài ra, vào ngày 23/3 các đối tác sẽ được tham gia vào một chương trình
teambuilding tập trận tại Củ Chi. Mục đích của chương trình chính là tạo sự hứng
khởi & đoàn kết giữa các đối tác trong khu vực nhằm tạo thành một tập thể vững
mạnh hỗ trợ sự phát triển của FNET.

  

Fluke Networks là công ty số 1 thế giới về các giải pháp đo kiểm và chứng nhận hệ
thống cáp, kiểm tra & quản lý hiệu suất mạng, giám sát, phân tích và xử lý sự cố
trong hệ thống mạng.
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Đại diện của FNET chụp hình lưu niệm cùng các đối tác trong khu vực

  

Kỷ niệm chương cho các đối tác xuất sắc trong khu vực
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