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Ra mắt Website mới tại địa chỉ www.runsystem.net

Website mới chính thức ra mắt vào ngày 17/7/2017 tại địa chỉ 
www.runsystem.net. Website mới có ưu điểm vượt trội hơn về mặt giao 
diện theo xu hướng web phẳng hiện đại được xây dựng trên nền tảng 
wordpress với bộ quản trị đa năng. Chuyên nghiệp – Sinh động – Tiện 
ích là những tiêu chí hướng đến khi xây dựng website mới. Hy vọng 
phiên bản mới của website sẽ mang lại sự thuận tiện và thân thiện cho 
người dùng. 

Hội thảo Infinity Tech (lần thứ 3)

Ngày 29/6/2017, Hội thảo Infinity Tech (lần thứ 3) với nhiều nội dung 
thú vị xoay quanh các chủ đề Web, IOT và Unity Casual Game đã 
diễn ra thành công tại hội trường tầng 4 Mipec Tower (Hà Nội). Đây là 
sự kiện do GMO-Z.com RUNSYSTEM, GMO Vietnam Lab Center và 
AI&T phối hợp tổ chức hàng quý dành cho những bạn trẻ yêu thích 
công nghệ, đam mê khám phá và ham học hỏi. 

HOT NEWS

Sau khi Kaizen thắt chặt 
quy trình và chất lượng 
đào tạo, Training 
Center tổng kết khóa 
học Shokyo lớp Start 1 
và 3 có 56,25% thành 
viên đạt và đảm bảo 
nắm chắc kiến thức tại 
trình độ được đánh giá. 

Z.com Team cùng sự 
kiện mở màn cuộc thi 
Runners's Color đã tạo 
được ấn tượng sâu sắc 
trong lòng Runners với 
hình ảnh những chàng 
trai cô gái tràn đầy 
nhiệt huyết.

Ngày 11/7 vừa qua tại 
Birthday Party of July, 
Chi nhánh Hồ Chí Minh 
hân hoan chúc mừng 
các bạn có sinh nhật 
tháng 7 và trao giải 
thưởng Thanks card 
cho các bạn tích cực.

Chi nhánh Đà Nẵng lần 
đầu tiên tiếp nhận thực 
tập sinh nghiên cứu tìm 
hiểu công việc của 
tiếng Nhật trong ngành 
CNTT – hứa hẹn sẽ 
mang đến  một làn gió 
mới đến chi nhánh Đà 
Nẵng.

Anh Ngô Văn Tẩu đã 
có chuyến "công du" 
đến chi nhánh Tokyo và 
trao giải thưởng cống 
hiến dành cho những 
nhân viên gắn bó lâu 
năm cùng công ty.

TIN TỨC

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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Comming UpEvent
Z.com sẽ có các hoạt động đồng 
hành với Đội tuyển Bóng đá Quốc gia 
Việt Nam ở mùa giải AFC U23 (ngày 
19,21,23/7/2017) tại SVĐ Thống Nhất 
(HCM) và trận giao hữu với đội tuyển 
K.League All Stars (29/7/2017) tại SVĐ 
Mỹ Đình (HN).

FC GMO-Z.com RUNSYSTEM HCM tham 
gia giải bóng đá The ICT Friendship 
Company 2017

GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tham gia 
Hội thảo 4G do Hiệp hội Internet tổ 
chức vào ngày 27/7/2017 tại khách 
sạn JW Mariott.

Cuộc thi Runners's Color tiếp tục với  sự 
kiện dự thi của Liên quân Back Office 
và khối các nhóm hỗ trợ tổ chức vào 
tuần cuối cùng của tháng 7/2017.

Smile’s
Star

OF MONTH
QUOTE

"Cho dù bận rộn thế nào đi nữa thì 1 ngày cũng 1 
lần cười vui.
Cho dù công việc có khó khăn đến mấy cũng nên 
thử tìm 1 niềm vui nào đó.
Cho dù buồi sáng có tất bật đến đâu chăng nữa 
thì vẫn chào đồng nghiệp bằng nụ cười khỏe 
mạnh.
Đối với khách hàng, hãy cùng mang lại những nụ 
cười bất ngờ cho họ.
Mỗi ngày hãy cười ít nhất 1 lần..."

   _Trích Ngô Văn Tẩu_

CONFESSION BOX

Giá mà có cái quầy bar trong văn phòng để cho 
anh em thư giãn lúc căng thẳng thì thích nhỉ :v

Em Lan Đỗ VNLab ơi, mau ra Hà Nội chơi để anh 
em mình có dịp hàn huyên nhé (Anh zai hà nội 
mong nhớ em đã lâu) 

Người vượt kế hoạch doanh số 4 tháng 
liên tiếp!

Người luôn dẫn đầu bảng đăng ký doanh 
số cho đến thời điểm hiện tại!

“Bóng hồng” xinh đẹp được tôn vinh Best 
Runner 4 May 2017!

Hãy cùng tìm hiểu cô ấy là ai nhé!

Cô ấy có “bí kíp” gì để đạt được những 
thành tích xuất sắc đến vậy?

Với Du Du, “bí kíp” nằm ngay trong phong 
cách sống, suy nghĩ và làm việc hàng 
ngày. Du Du luôn tâm niệm bản thân cần 
lạc quan, không khuất phục trước khó 
khăn và luôn tin tưởng vào chính bản 
thân mình, luôn tạo sự thoải mái cho bản 
thân mỗi khi thức dậy. Du Du lựa chọn 
công việc theo ý thích của bản thân để 
tạo sự thích thú, đam mê trong công việc. 
Mục tiêu trong thời gian tới của Du Du là: 
“Không ngừng hoàn thiện bản thân, đặt 
ra những hành động cụ thể để đi đến 
mục tiêu sớm nhất.” 

Lý lịch trích chéo:

Lê Ngọc Dung
Nickname: Du Du

Sale Executive

 Bộ phận: Tenten & Z.com Group,

Nhận diện: Xinh, tươi, cười duyên 
chết người, “sặc” mùi dân sale.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.


