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TIN BÃO GIẬT

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Ngô Văn Tẩu – Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM, ông Makoto Yamada – Phụ trách 
Kinh Doanh khu vực Tập đoàn GMO Internet, ông Vũ Phi Long – Tổng Giám đốc MobiFone Global, ông Ngô Thanh 
Hiệp – Trưởng phòng Kinh doanh MobiFone Global cùng các thành viên là trưởng dự án liên quan của hai bên.

Theo thỏa thuận, GMO-Z.com RUNSYSTEM với kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung ứng giải pháp công nghệ 
Cloud và dịch vụ trên nền tảng Internet và MobiFone Global là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực đường truyền Internet tại 
Việt Nam sẽ hợp tác xây dựng dịch vụ Enterprise Cloud tiên tiến, ưu việt dưới thương hiệu của MobiFone Global. Bên 
cạnh đó, hai bên cũng sẽ nghiên cứu và cho ra đời giải pháp phân tích dữ liệu Video Camera AI công nghệ caop-
phục vụ cho vấn đề bảo mật, marketing, quản lý siêu thị, chuỗi bán hàng,… Ngoài ra, hai bên cũng đã đi đến thỏa 
thuận trong việc kinh doanh chéo dịch vụ hiện tại.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Văn Tẩu – Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM rất tin tưởng vào thành công của sự 
hợp tác giữa hai đơn vị: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với quy mô, năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, việc hợp tác này sẽ giúp GMO-Z.com RUNSYSTEM và MobiFone Global phát huy tối đa những ưu thế và đảm 
bảo sự phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của cả hai bên nhằm đem đến những giải 
pháp ưu việt nhất tới khách hàng trong thời gian tới.” Lễ ký kết hợp đồng hợp tác là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác 
bền vững, lâu dài giữa GMO-Z.com RUNSYSTEM và MobiFone Global, phù hợp với xu thế phổ biến trên thế giới trong 
giai đoạn mới để phát huy thế mạnh của hai đơn vị khi xây dựng phát triển dịch vụ trên cùng một nền tảng hạ tầng 
kỹ thuật, và trên hết là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngày 20/02/2019, tại Hà Nội, GMO-Z.com RUNSYSTEM và MobiFone Global đã ký thoả thuận hợp tác toàn 
diện trong việc triển khai xây dựng dịch vụ công nghệ Cloud cao cấp tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu 
phát triển của các doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

GMO-Z.com RUNSYSTEM và MobiFone Global ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng
dịch vụ Cloud cao cấp tại Việt Nam
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Hãy cùng phóng viên Smile Express điểm lại những hoạt động chào mừng  8/3 tại các chi nhánh để xem các chàng 
coder của chúng ta "lãng mạn" như thế nào nhé!

Chi nhánh Hồ Chí Minh với Đà Nẵng cũng đâu chịu 
thua kém cạnh gì. Trong bầu không khí thân mật ấm 
cúng, những đóa hoa tươi thắm và những món quà 
nhỏ xinh đã được trao đến tận tay các chị em cùng với 
những tiết mục văn nghệ hấp dẫn làm các cô gái sung 
sướng cười tít mắt hạnh phúc quá chừng!

Tại đầu cầu trụ sở Hà Nội, các chị đẹp đã được chiêu 
đãi bữa tiệc “You’re Beautiful. It’s true!” với biết bao bất 
ngờ thú vị! Một dàn “gấu” cao to, ngọt ngào, thơm 
phức đợi đón các chị từ cửa. Mỗi chị 1 “gấu” không lo 
mất phần. Một siêu thị quà tặng tự chọn với bao nhiêu 
món quà, sẵn sàng phục vụ các chị từ đầu đến chân, từ 
trong ra ngoài không thiếu cái chi. Một dải ngân hà với 
hàng sa số vì sao lóng lánh lung linh đang đợi các chị 
đến ngắm nhìn, checkin, chụp ảnh tự sướng mà khoe 
với thiên hạ. Các cô nàng còn được tham gia vào các 
trò chơi vui hết cỡ với quà tặng may mắn chỉ dành riêng 
cho các chị đẹp. Chưa kể, để làm các chị vui, những 
chàng trai còn mời hẳn một “boy band” hải ngoại, kèm 
thêm vài “cô người mẫu” bốc lửa, chân dài cả thước từ 
khắp các quốc gia trên thế giới nữa: Việt Nam, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ… đủ cả. 

Sướng ai mà bằng được các chị đẹp nữa! Chúc các chị 
em luôn xinh tươi, trẻ trung hồn nhiên và hạnh phúc bên 
người thương của mình. Mong rằng không chỉ ngày 8/3 
mà tất cả các ngày trong năm đều là những ngày rực rỡ 
nhất với nhiều nụ cười và nhiều niềm vui với các chị đẹp.
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Vào mỗi dịp 8/3 ngày Quốc Tế Phụ Nữ, đây được coi là một ngày đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ, một 
ngày để cả thế giới tôn vinh phái đẹp. Đây còn là ngày để cánh mày râu của nhà RUN thể hiện sự ga lăng, 
lịch lãm của mình nữa.

Bữa tiệc 8/3 cực chất của dân IT rộn ràng khắp mọi miền
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Vào ngày 22/02/2019, Ban Lãnh đạo công ty đã trao giải thưởng cho 
2 cá nhân xuất sắc của BrSE team Hà Nội: Anh Lăng Văn Tùng – BrSE 
hiệu quả nhất 2018 và anh Nguyễn Hoàng Long – BrSE tiến bộ nhất 
2018. Buổi trao giải được diễn ra dưới sự chứng kiến và điều hành của 
anh Lê Quang Trung (Thành viên BGĐ), anh Trần Tuấn Nam (Thành viên 
BGĐ) và các thành viên của BrSE Team. Đây là một thành quả xứng 
đáng cho công sức của các thành viên team BrSE nói chung và chủ 
nhân của 2 giải thưởng trên nói riêng. Xin chúc mừng các anh và đồng 
thời cũng chúc cho BrSE team sẽ ngày càng lớn mạnh, mang lại nhiều 
thành công tốt đẹp nhất cho công ty. 

GMO-Z.com RUNSYSTEM tham gia Vietnam IT Day 2019

Hé lộ chủ nhân giải thưởng BrSE Hà Nội xuất sắc 2018

Vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã tham dự ngày hội Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam IT Day 2019) do 
VINASA tổ chức tại Nhật Bản. Chuỗi sự kiện được diễn ra ở 4 thành phố lớn của Nhật Bản là Tokyo, Yokohama,O-
saka và Okinawa từ 26/02 đến 01/03/2019. Chúng ta đã có cơ hội được gặp gỡ, trình bày các giải pháp liên 
quan đến các công nghệ mới như IoT, AI, đến các doanh nghiệp Nhật Bản và lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm 
của các diễn giả đến từ các doanh nghiệp IT đầu ngành ở Việt Nam. Đồng thời, tại sự kiện năm nay, anh Nguyễn 
Tấn Minh, Phó Giám đốc công ty đã có phần trình bày giới thiệu về sản phẩm Smart OCR – Phần mềm cho nhận 
dạng chữ viết và trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh chuyển đổi sang chữ  tiếng Việt và tiếng Nhật nhờ ứng 
dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Phần chia sẻ đã nhận được đông đảo sự quan tâm của các khách mời cũng như các 
đơn vị đăng ký tham dự.

360   SMILE

3

Số ra tháng 03/2019



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

Số ra tháng 03/2019

Ngày 20/02/2019, đoàn khách Nhật Bản gồm các sinh viên của 
trường Đại học Waseda và sinh viên Master trường Đại học 
Công nghiệp Tokyo đã đến tham quan, giao lưu tại trụ sở Công 
ty GMO-Z.com RUNSYSTEM. Chuyến tham quan này là một phần 
trong khóa học Asia And IT tại Việt Nam do trường Đại học 
Waseda Nhật Bản tổ chức. Đồng thời, đây cũng là khóa học nơi 
anh Nguyễn Tấn Minh (Phó Giám đốc Công ty) đã tham gia góp 
phần giảng dạy trong 6 năm liên tiếp. Anh Nguyễn Tấn Minh, đại 
diện Công ty, đã tận tình đón tiếp và giới thiệu về các hoạt 
động kinh doanh, tóm tắt quá trình hình thành và phát triển hơn 
13 năm qua của công ty. Với tinh thần quan sát, học hỏi, sự 
quan tâm về tình hình thị trường Việt Nam cũng như tìm hiểu về 
cơ hội làm việc tại Việt Nam, các bạn sinh viên rất hăng hái đưa 
ra nhiều câu hỏi thú vị.

Sau thời gian dài làm việc tại Hà Nội, giữa tháng 2 vừa rồi, 
thầy giáo Masaru Horigome đã “vi vu” tới chi nhánh Đà Nẵng 
trong niềm vui của các Runner tại đây. Không chỉ đem đến 
những bài học tiếng Nhật vô cùng thú vị mà thầy còn giúp 
các Runner tìm hiểu thêm về văn hóa, con người Nhật Bản, 
cách làm việc trong môi trường công ty Nhật khi bạn chưa 
biết nhiều vốn ngoại ngữ… Chuyến công du lần này với mục 
đích thúc đẩy không khí, phong trào học tiếng Nhật ở toàn 
công ty, không chỉ riêng ở Hà Nội mà còn tới tất cả các 
Runner ở những chi nhánh khác. Hy vọng rằng sau chuyến đi 
lần này của thầy Masaru Horigome, các Runner Đà Nẵng sẽ 
có thêm động lực để học tiếng Nhật thật đỉnh!

GMO-Z.com RUNSYSTEM đón tiếp đoàn sinh viên 
trường Waseda University và Tokyo Institute of 
Technology 

Chi nhánh Đà Nẵng mừng đón thầy giáo Masaru Horigome

Ngày 21/02/2019, các Runner tại văn phòng Hà Nội đã cùng nhau học 
hỏi những bài học thú vị về một dự án của nhóm BSD Smart. Dự án 
mang tên “OEKaki” – Ứng dụng vẽ tranh và tô màu, áp dụng công 
nghệ AR, VR, 3D nhằm làm phong phú cảm hứng và trí tưởng tượng 
của trẻ em. Anh Ngô Hoàng Thành – Đại diện nhóm dự án đã chia sẻ 
những kinh nghiệm xung quanh quá trình vận hành dự án của team. 
Vốn là ứng dụng vẽ tranh nên quá trình triển khải OEKaki bao gồm 
nhiều bước phức tạp liên quan đến xử lý ảnh khi tô màu và hiển thị 
tranh tô màu với góc nhìn 3D đòi hỏi khả năng cũng như kiến thức 
chuyên môn của các thành viên. Chắc chắn rằng các Runner cũng 
đã có những bài học, kinh nghiệm cho bản thân mình sau buổi chia sẻ 
ngày hôm đó.

Runner hào hứng với ứng dụng Seminar OEKaki
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Mypham.net là chuyên trang cung cấp các thông tin 
về mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sắc 
đẹp cũng như các kinh nghiệm làm đẹp dành cho tất 
cả mọi người, đặc biệt là phái đẹp. Kể từ khi được ra 
mắt cho đến nay, Mypham.net đã trở thành cuốn 
“cẩm nang làm đẹp” nhận được sự ủng hộ của đông 
đảo chị em.

Bắt đầu khởi chạy từ tháng 10/2017, Mypham.net được 
tiếp quản bởi Internet Media Group cùng với sự trợ lực 
của các thành viên thuộc BSD: Project Manager là chị 
Đinh Thị Xuân Quỳnh, các dev: Hoàng Văn Quân, Trần 
Hữu Thọ và Phạm Văn Long cùng thuộc Ruby team 
(BSD), Designer: Nguyễn Thị Hương Quế, Quản trị web-
site: Lại Phương Anh và Phụ trách Marketing: Trần Thị 
Quỳnh Hoa cùng một số thành viên khác. Sau hơn 3 
tháng ròng rã, ngày 04/01/2018 website chính thức 
được ra mắt và bước đầu được công chúng đón nhận 
tích cực.

Là một tín đồ làm đẹp, chị Đinh Thị Xuân Quỳnh – PM 
của dự án chia sẻ rằng, cả team mong muốn tạo ra 
một website tin cậy, nơi thành viên chia sẻ những bí 
quyết làm đẹp và những đánh giá khách quan, chân 
thực nhất của bản thân, giúp các thành viên khác có 
thể lựa chọn mỹ phẩm, nơi chăm sóc sắc đẹp phù hợp 
với bản thân mình cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn 
trong việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp.

Mypham.net tích hợp rất nhiều chức năng tiện lợi cho 
người dùng: 
- Xếp hạng các thương hiệu mỹ phẩm, xếp hạng các 
dòng sản phẩm. 
- Xếp hạng mỹ phẩm theo loại da, độ tuổi, từ khóa cập 
nhật theo thời gian thực. 
- Xếp hạng các thẩm mỹ viện. 
- Chuyên mục Hỏi-đáp để các thành viên thoải mái 
trao đổi những kinh nghiệm của bản thân cũng như nhờ 
cộng đồng giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng 
nhất. những bài viết và video chuyên sâu về vấn đề làm 
đẹp,… 
Bên cạnh đó, thành viên Mypham.net còn có thể nhận 
được những thông tin nóng hổi nhất về các thương 
hiệu mà mình ưa thích như: thông tin khuyến mại, thông 
tin về sản phẩm mới, thông tin phát mẫu dùng thử,…

Để “trình làng” được website làm đẹp hữu ích và biến 
nó trở thành một người bạn tin cậy của chị em phụ nữ 
là một điều không dễ dàng gì. Trong quá trình thực hiện 
dự án, khó khăn lớn nhất là việc tìm kiếm dữ liệu của tất 
cả các sản phẩm mỹ phẩm thuộc các thương hiệu trên 
thế giới. Có hàng nghìn, hàng vạn các sản phẩm xuất 
hiện trên thị trường, hơn nữa lại được cải tiến và thay đổi 
mẫu mã thường xuyên nên nhóm phải cập nhật những 
mẫu mới nhất hiện đang lưu hành. Đặc biệt là mảng mỹ 
phẩm Hàn Quốc – “thiên đường mỹ phẩm” với rất nhiều 
thương hiệu, sản phẩm được ra mắt hàng ngày, và đặc 
trưng của các thương hiệu Hàn Quốc là họ thay đổi 
mẫu mã, bao bì liên tục nên website cũng phải cập 
nhật dữ liệu thường xuyên.

Hơn nữa, do đặc thù là website dành cho phái nữ mà 
coder lại 100% là nam nên có thể một số phần các 
chàng coder của chúng ta hoàn toàn “mù mờ”, không 
hiểu rõ chức năng hay yêu cầu mà đội Marketing mong 
muốn. Khó khăn chồng khó khăn nhưng team dự án 
Mypham.net luôn “đồng tâm hiệp lực” giải quyết dứt 
điểm từng vấn đề phát sinh trong quá trình chạy dự án. 
Cả team cũng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu 
đó là thay vì chat qua các công cụ trò chuyện trực 
tuyến thì việc đến tận nơi và thảo luận face-to-face sẽ 
hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Việc này 
còn tăng sự tương tác giữa các thành viên và giảm 
thiểu tối đa các xung đột có thể xảy ra khi làm việc 
nhóm. Mypham.net có thể được coi là một dự án hợp 
tác thành công giữa Internet Media Group và BSD, một 
trái ngọt xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi 
của cả team. 

Chúc cho chị Đinh Thị Xuân Quỳnh sẽ cùng với “team 
nhà” sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển thêm nhiều dự 
án xuất sắc trong tương lai.
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Dự án chuyện chưa kể

Mypham.net - Website review “tất tần tật” về mỹ phẩm 
và các dụng cụ làm đẹp cho chị em

PM: Đinh Thị Xuân Quỳnh
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LuanDT: Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. 
Ngoài công việc thì mình thích nuôi chó, phượt 
một mình, eSport và đọc sách kĩ năng sống. 

LuanDT: Chào các độc giả của SMILE EXPRESS, mình tên là Đặng 
Thành Luân, sinh năm 1991, hiện đang là Leader của PHP team 
Chi nhánh Đà Nẵng. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đât võ Bình 
Định nên cái tính gan lì chắc cũng từ đó mà ra :D Mình đã có thời 
gian năm học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh, sau đó đến tháng 
6/2015 thì xin chuyển về Đà Nẵng để tiếp tục công việc và gắn 
bó với đại gia đình Đà Nẵng đến bây giờ.

LuanDT: Khó khăn nhất có lẽ là giai đoạn mình 
từ 1 dev Mobile chuyển sang làm PHP. Để có 
thể trở thành Leader của PHP team như hiện 
giờ thì mình đã gặp không ít những trở ngại. Tuy 
nhiên, may mắn là mình nhận được sự giúp ủng 
hộ mọi người và sự tin tưởng, tín nhiệm của 
lãnh đạo nên mọi khó khăn cũng dần trở nên 
thuận lợi hơn rồi. 

LuanDT: Bây giờ khi ở vị trí mới thì mục tiêu của 
mình không còn là của cá nhân nữa mà nó 
gắn liền với mục tiêu của team và của công 
ty. Mình sẽ luôn bám sát mục tiêu đã đề ra với 
Chi nhánh, trau dồi thêm kĩ năng quản lý và 
chia sẻ kiến thức với mọi người.

LuanDT: Quan điểm của mình là “Team đồng sức, đồng lòng việc 
gì cũng thành công”. Thực ra chúng ta mất 1/3 thời gian của 1 
ngày cho công việc, và đồng nghiệp như người thân của của 
mình, vì vậy trong năm 2019 này mình muốn nhắc đến từ “ĐOÀN 
KẾT”. Bọn mình đã lên một loạt các kế hoạch đào tạo, chuẩn bị 
các “vũ khí” bí mật, cũng như các kế hoạch offline nhằm lên dây 
cót tinh thần cho anh em cũng đang ở chế độ chờ, tất cả nhằm 
sẵn sàng cho một năm 2019 thật rực rỡ.

LuanDT: Đúng là giai đoạn đó cũng khá áp lực đối với mình cũng 
như toàn thể team PHP. Song cũng may mắn là tinh thần làm việc 
của toàn team khá tốt. Các anh em đều nhiệt tình, nỗ lực và 
trách nhiệm với công việc nên bản thân mình cũng được “lên 
dây cót” và cùng hợp sức với mọi người để hoàn thành dự án 
đúng hạn. Đối với mình deadline giống như 1 lời hứa vậy. Một khi 
mình trễ thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác. Đó là lí do 
mình và cả team luôn suy nghĩ OT là trách nhiệm đối với công 
việc.

Nhiệt tình, “lầy lội” và có sở thích đặc biệt là “thích gái xinh” – Đó là 
những mô tả “chân thực” của các đồng nghiệp khi nhắc đến Đặng 
Thành Luân – Leader PHP team của Chi nhánh Đà Nẵng. “Lầy lội” là 
thế nhưng trong công việc, Thành Luân đã cho thấy bản lĩnh cũng như 
sự tập trung cao độ của mình trong việc tiếp nhận và xử lý các công 
việc được giao và đã trở thành một trong những nhân sự tiêu biểu của 
chi nhánh Đà Nẵng. 
Mời Runners cùng Phóng viên của SMILE EXPRESS có buổi trò chuyện 
với Đặng Thành Luân để hiểu hơn về con người thú vị này nhé!

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

Đặng Thành Luân - Chàng trai “ồn ào” tích cực  của Chi nhánh Đà Nẵng 

1. Chào Luân, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân
mình và mối “lương duyên” với GMO-Z.com RUNSYSTEM 
Chi nhánh Đà Nẵng chứ?

4. Trong quá trình làm việc tại 
GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng bạn có gặp 
khó khăn hay thuận lợi gì không? 

5. Vậy mục tiêu phát triển bản thân của bạn
trong tương lai như thế nào?

6. Là một người thân thiện, nhiệt tình trong
công việc cũng như các cuộc chơi, vậy bạn
có thể chia sẻ một chút về sở thích của mình
sau những giờ làm việc căng thẳng?

2. Năm vừa qua, bạn cùng PHP team vinh dự giành được giải 
thưởng cao quý TOP 3 BEST PROJECT 2018 với CSone Project. 
Sang năm 2019, bạn có chuẩn bị gì cho bản thân hay “lên 
tinh thần” cho thành viên của team mình gặt hái được nhiều 
thành công hơn nữa?

3. Trong công việc, không thể tránh khỏi những thời điểm
bạn cùng các thành viên PHP team thường xuyên phải OT
để đảm bảo tiến độ dự án. Giai đoạn đó liệu bạn cảm thấy
chán nản hay mệt mỏi không? Điều gì đã giúp bạn vượt 
qua khoảng thời gian khó khăn ấy?

Cảm ơn Đặng Thành Luân về những chia sẻ 
hết sức thú vị. Chúc Thành Luân sẽ thực hiện 
được những kế hoạch của bản thân và cùng 
PHP team tiếp tục gặt hái thành công trong 
2019!
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Anh Mai Tiến Hòa (BIS): Nếu được làm phụ nữ trong 1 ngày, mình sẽ 
làm những công việc mà vợ mình hay làm để hiểu cảm giác của cô ấy.

Anh Nguyễn Anh Đoàn (IID): Mình sẽ thử MANG BẦU vì mọi người 
thường nói phụ nữ mang bầu rất khổ. Mình muốn thử cảm giác ấy! 

Anh Nguyễn Văn Thịnh (Comm): Nếu trở thành phụ nữ, mình sẽ thử 
khám phá xem WC nữ có khác gì so với WC nam hay không, hehe.

Anh Đặng Thành Trung (BSD): Nếu có điều đấy xảy ra, mình sẽ 
chuyển giới thành đàn ông vì làm phụ nữ tốn nhiều tiền lắm, vừa tiền 
mỹ phẩm lại quần áo. Số tiền đấy thà để chơi game còn sướng hơn!

Anh Trần Cao Quý (VNLAB): Mình sẽ ngủ cho hết 1 ngày vì làm phụ nữ khổ lắm, 
có lẽ ngủ là cách an toàn nhất để sau 1 ngày mình sẽ trở lại thành đàn ông.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (IID): Ngày 8/3 chúc tất cả 
các chị em trong công ty mạnh khỏe, mọi việc đều 
thành công và xinh đẹp.

Anh Bùi Thành Luân (IID): Chúc các chị em không 
cần trang điểm quá nhiều mà vẫn xinh như avatar.

Anh Ngọc Thanh (BSD): Chúc các chị em ngày càng 
xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, yêu chồng thương con 
nhiều hơn. 

Anh Nguyễn Thanh Sơn (IID): Nhân dịp 8/3, chúc 
các chị em có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh 
phúc. Chúc chị em luôn hoàn thành tốt công việc của 
mình cũng như là đóng góp cho GMO-Z.com nhiều  
thành công trong công việc. 

Anh Trịnh Nhật Anh (BSD): Chúc các chị em trong 
công ty luôn xinh đẹp như mình, khỏe manh như mình, 
vui tính như mình và hoàn hảo như mình nhé hihi  

Trả lời cho câu hỏi trên có rất nhiều comment bá đạo! Vậy những Runner khác ơi, nếu được trở thành phụ nữ trong 
vòng 1 ngày thì các anh sẽ làm gì?

Đến hẹn lại lên! Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, không biết các anh Run có những lời chúc nào dành tặng cho 
các chị em nhỉ?

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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VÒNG QUANH NHÀ RUN

Ngày đặc biệt dành riêng cho các chị em phụ nữ đã đến. Chắc hẳn, cánh mày râu
sẽ thầm ghen tị, canh cánh trong lòng vì phận nam nhi không có ngày dành riêng
cho họ. Vậy thử xem nếu như trở thành phụ nữ trong 1 ngày thì họ sẽ làm gì?

Nếu được làm phụ nữ trong 1 ngày, Runners nam sẽ làm gì?

LỜI MUỐN NÓI

Anh Ngô Văn Tẩu (BOD):
Chúc mừng 8/3
Anh nào đã đến Gờ Mờ (GMO)
Ra về hãy nhớ đến em nụ cười
IT con gái rạng ngời
Girl nào cũng đẹp, vạn người cười xinh
Anh đi sẽ nhớ bóng hình
Tâm còn để đó thân hình rời xa
Oh, chúc chị em Run na (Runner)
Smile luôn giữ, không già, trẻ lâu.
ARIGATOU
(Ghép các chữ cái đầu tiên của từng dòng thơ) 
dịch sang tiếng Việt là Cảm ơn – Đây chính là thông
điệp mà anh muốn gửi đến tất cả các chị em.
Cảm ơn các chị em đã luôn đồng hành, hỗ trợ và
là động lực cho anh em đến văn phòng mỗi ngày.

Happy
Women’s 
Day
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HÓT HÒN HỌT – Chuỗi sự kiện kỷ niệm sinh nhật GMO-Z.com RUNSYSTEM 14 tuổi sắp tới rồi đây. Sự kiện được mong 
ngóng nhất trong năm, một chuỗi các sự kiện đặc sắc và đầy tính bất ngờ sắp đổ bộ trong tháng 4 tới để chào đón 
tuổi mới, sinh nhật lần thứ 14 của gia đình nhà RUN. Các Runner của chúng ta sắp được chiêu đãi những gì? Câu 
trả lời đang ở phía trước. Hãy cùng đếm ngược nhé!

LOA LOA LOA – Chương trình S-Radio, kênh phát thanh giải trí 
dành riêng cho gia đình RUN dự kiến sẽ lên sóng vào chiều 
thứ 6 hàng tuần. Các Runner sẽ được cập nhật tin tức nóng 
hổi trong tuần, chia sẻ, tâm sự những điều thầm kín và yêu 
cầu những ca khúc thân thương gửi tặng đến một người 
đặc biệt nào đó! Hãy nói lên, chúng tôi sẽ "chuyển lời" giúp 
bạn!

Câu trả lời là: Thông điệp mà GMO-Z.com RUNSYSTEM 
hướng đến trong năm 2019 là “Professinal”.

Phần thưởng trị giá 50.000 đồng sẽ được gửi đến bạn 
vào một sự kiện đặc biệt trong tháng 3 này nhé!

02 Runners có câu trả lời đúng nhất và gửi sớm nhất sẽ có cơ hội nhận phần quà tiền mặt trị giá 50.000 đồng.

KẾT QUẢ KỲ TRƯỚC
Đáp án cho câu hỏi: 
Bạn hãy cho biết thông điệp mà GMO-Z.com RUNSYSTEM hướng đến trong năm 2019 là gì?

Xin chúc mừng Phạm Mỹ Linh (HR) có đáp án đúng và chính xác nhất đã gửi về Hòm thư pr@runsystem.net

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Bạn hãy cho biết sắp tới GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ bao nhiêu?

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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SẮP TỚI CÓ GÌ HOT?

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Chuỗi sự kiện kỷ niệm sinh nhật GMO-Z.com RUNSYSTEM 14 tuổi

S-Radio chuẩn bị lên sóng số đầu tiên

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM
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