GHP Far East và kỷ niệm 9 năm thành lập CVPM Quang Trung
Vào ngày 26/03/2010, công ty GHP Far East đã tới tham dự và chúc mừng 9 năm thành lập
của Công Viên Phần Mềm Quang Trung.
Sau 9 năm hoạt động, giờ đây CVPM Quang Trung đã trở thành trung tâm gia công phần mềm lớn
nhất tại Việt Nam. Hiện tại, có trên 100 doanh nghiệp và trung tâm đào tạo đang hoạt động trong
khuôn viên của Quang Trung. Ông Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông, ông Lê Mạnh Hà – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, đại
diện của các công ty, trung tâm đào tạo và báo chí đã tới tham dự và chúc mừng những thành quả
mà CVPM Quang Trung đã đạt được trong những năm vừa qua.
GHP Far East là một trong số những công ty đã gắn bó lâu dài với CVPM Quang Trung. Như mọi
năm, kỷ niệm chương 'Enterprise of the Year' được trao tặng cho một số công ty có những thành
tích nổi bật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước. GHP Far East vinh dự
được là một trong số 12 công ty được nhận kỷ niệm chương của năm nay.
Trong năm 2009, GHP Far East đã đạt được một sự lớn mạnh vững chắc về doanh thu (41%), số
lượng khách hàng, các dự án cũng như nguồn nhân lực (30%). Những thành quả đạt được trong
năm vừa qua – năm liên tiếp của quá trình khủng hoảng kinh tế toàn cầu – là sự nỗ lực làm việc và
sáng tạo không ngừng của tập thể quản lý và nhân viên của công ty GHP Far East.
(Nguồn: GHP Far East)
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