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Vừa qua, chương trình ‘Gala gặp nhau cuối năm 2018’ do Hội Điện tử Tin học tỉnh
Bắc Ninh tổ chức diễn ra vào ngày 30-11-2018. Chương trình là nơi mở ra sân chơi
cho những doanh nghiệp, tổ chức cũng như các cá nhân yêu thích CNTT tại Bắc
Ninh và các tỉnh khu vực phía Bắc. Công ty Nhân Sinh Phúc (NSP) hân hạnh là nhà
tài trợ vàng cho sự kiện quan trọng này.

  

  

Tham dự sự kiện lần này NSP mang đến các giải pháp kết nối cáp mới nhất & hệ
thống quản lý thông minh imVision của CommScope, thiết bị đo kiểm cáp Fluke, giải
pháp bộ lưu điện Fredton, tủ rack Vietrack,…

  

  

Đại diện NSP chia sẻ các giải pháp công nghệ

  

Gala cuối năm 2018 diễn ra hết sức thành công. Sụ kiên quy tụ những cơ quan, hiệp
hội, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố cùng các hội, hiệp hội
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cùng hàng trăm quan khách và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tin
học & Điện tử.

  

  

Đại diện NSP cùng các doanh nghiệp nhận https://viagrageneriquefr24.co
m  bằng khen là doanh nghiệp
có thành tích tiêu biểu trong việc đóng góp cho Hội Điện tử Tin học tỉnh
Bắc Ninh

  

Bên cạnh những đóng góp cho Hội Điện tử Tin học tỉnh Bắc Ninh NSP còn tự hào vì
có chuyên gia trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi tay nghề
Quốc gia, ASEAN và Thế giới từ năm 2014 đến nay.

    

Đại diện NSP cùng các doanh nghiệp nhận bằng khen là doanh nghiệp có
thành tích tiêu biểu trong việc đóng góp cho Hội Điện tử Tin học tỉnh Bắc
Ninh
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