http://bizgbi.com/news/pdf/173-Thong-diep-cua-Chu-tich.pdf
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Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển các doanh nghiệp thông qua việc mở rộng, nhận
diện nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì các nhân tài. Nếu được đào tạo chuyên sâu,
lãnh đạo tốt, có sự tư vấn và chỉ dẫn của các chuyên gia tư vấn chuyên ngành, cùng với với
sự nỗ lực các doanh nghiệp nhất định sẽ thành công và phát triển.

Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không được tiếp cận với các nguồn lực hoặc kỹ năng cần thiết để trở
thành tổ chức thành công. G-BI với mục đích cung cấp các nguồn lực cho các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân
quan tâm dưới hình thức cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên ngành, giải pháp thị trường và đại diện các công ty, nhân sự
chất lượng cao, đào tạo nâng cao các kỹ năng quản trị và kỹ thuật, và tổ chức các sự kiện và truyền thông quốc tế.
Bắt đầu hoạt động đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và là kết quả của sự ấp ủ các ý tưởng sau gần
10 năm của các nhà sáng lập, Công ty CP Tri thức quốc tế G-BI là một tổ chức hoạt động trên nền tảng chi thức hoạt
động tại Việt Nam với các đối tác trên thế giới. G-BI áp dụng chiến lược Đại dương xanh tập chung vào chất lượng, dịch
vụ, và xã hội hóa học tập dựa trên mạng lưới tri thức thực hành và sự đổi mới. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng G-BI
trở thành một công ty tư vấn chuyên ngành hàng đầu và cho thuê các dịch vụ cũng như sẽ trở thành một trường quản lý
công nghệ trực tuyến đầu tiên của Việt Nam hoạt động trên quy mô toàn cầu hội tụ 3 yếu tố: Thực tiến- Học thuật – Xã
hội nhằm cung cấp các giải pháp hoàn thảo cho sự phát triển của các tổ chức cũng như mỗi cá nhân.
Tất cả các thành viên đại gia đình G-BI cùng cam kết cung cấp cho các quý khách hàng sự hài lòng về các sản phẩm và
dịch vụ chất lượng cao được các nhà quản lý và chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm quốc tế đem lại nhằm nâng cao
hiệu lực và hiệu quả của các doanh nghiệp và các cá nhân với mục tiêu phát triển xã hội và đất nước.
Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các Quý vị!
TS. Roberto C.Licup Sr
Chủ tịch
G-BI Inc.

page 1 / 1

