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TMA là Top 10 doanh nghiệp
xuất khẩu phần mềm, Fintech và AI & IoT
Tối qua 14/12/2020, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ công bố và vinh
danh Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020. TMA vinh dự được xướng tên ở ba hạng mục:

Top 10
doanh nghiệp
xuất khẩu
phần mềm

Top 10
doanh nghiệp
Fintech

Top 10
doanh nghiệp
AI & ToT

Luôn nỗ lực tiên phong trong công tác thúc đẩy phát triển công nghệ số cho Việt Nam, TMA rất tự hào khi lọt
top 10 các lĩnh vực này. Công ty mong muốn các nhóm sẽ có thêm nhiều giải pháp mới để TMA có thể tham
gia thêm nhiều hạng mục trong các năm tới.
Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam tiền thân là chương trình Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt
Nam do VINASA tổ chức thường niên từ năm 2014 nhằm vinh danh các doanh nghiệp có uy tín và năng lực
trong lĩnh vực CNTT.
Quy trình đánh giá top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020 trải qua 3 vòng bao gồm: sơ tuyển hồ sơ; thuyết
trình, thẩm định thực tế và bình chọn chung tuyển. Hội đồng đánh giá là các chuyên gia trong lĩnh vực công
nghệ, tài chính, nhân sự, Startup, phóng viên chuyên ngành uy tín hàng đầu Việt Nam.
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TMA Innovation tham gia triển lãm Sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VSIF) 2020
Ngày 17-19/12/2020 vừa qua, TMA Innovation
cùng công ty giải pháp kỹ thuật Indruino đã
góp mặt tại Triển lãm Quốc tế Máy móc - Thiết
bị công nghiệp (VIMAF) & Triển lãm Sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VSIF) 2020. Đây
là sự kiện do Sở Công thương, Trung tâm Phát
triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM phối hợp Hiệp
hội Máy móc Công nghiệp Hàn Quốc (KOAMI),
Coex Việt Nam và Hội doanh nghiệp Cơ khí Điện TP.HCM tổ chức.
Đến với triển lãm lần này, TMA Innovation mang đến các sản phẩm công nghệ phục vụ cho sản xuất như:
• Phần mềm Quản lý thông minh: Tích hợp và phân tích dữ liệu sản xuất, quản lý thiết bị từ xa
• Thiết bị thông minh: Tối ưu hóa hoạt động thiết bị, bảo trì thông minh

• Kiểm soát thông minh: Camera đa năng, chấm công, đo thân nhiệt, báo cháy…
• Robot công nghiệp Indruino-TMA

Gian hàng của TMA thu hút rất đông
khách tham quan và mời TMA đến
thăm các nhà máy và khu công nghiệp
để khảo sát và triển khai giải pháp.
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TMA và KPMG tư vấn dịch vụ Innovation cho
tập đoàn Mai Linh
Ngày 16/12 vừa qua, TMA-KPMG và tập đoàn Mai Linh đã tổ chức buổi Innovation workshop tại thư viện TMA,
Lab 6.
Trong buổi workshop này, TMA và KPMG đã tư vấn và áp dụng dịch vụ Innovation cho Mai Linh, giúp Mai Linh
áp dụng các công nghệ mới để tăng trải nghiệm người dùng taxi tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao chất
lượng dịch vụ. Team Fintech TMA cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng thanh toán trên mobile.
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University Activities – Dec 2020

TIP trở thành “điểm nóng” tuyển dụng
trong tháng 12
Với khao khát phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Bình Định, tại Công viên Sáng tạo TMA Bình Định
(TMA Innovation Park – TIP) và TMA Tp.HCM trong tháng 12/2020 cũng đã triển khai nhiều hoạt động để
quảng bá, thu hút nhân tài.
Kể từ ngày 29/12/2020, Chương trình tuyển dụng TIP Fresher Recruitment Program 2021 đã chính thức mở
đăng ký với mục đích tuyển dụng 200 kỹ sư CNTT cho Công viên Sáng tạo TMA Bình Định. Đây là chương
trình tuyển dụng quy mô lớn đầu tiên với mục tiêu thu hút nhân tài CNTT về làm việc và đóng góp cho chính
quê hương của mình. Chương trình tuyển dụng có nhiều điểm thu hút sinh viên Tp.HCM và miền Trung về làm
việc tại TIP như: không yêu cầu kinh nghiệm, nhiều khóa đào tạo nội bộ cùng cơ hội làm việc với khách hàng
lớn trên thế giới.
Trước đó, trong ngày 23/12/2020, TMA đã trao 5 suất học bổng cho sinh viên ngành Khoa học dữ liệu - Khoa
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, Trường ĐH Công nghệ Thông tin Tp.HCM. Với sự cố gắng không ngừng và
tinh thần ham học hỏi, TMA tin chắc rằng những suất học bổng này sẽ tiếp thêm vào ngọn lửa đam mê Khoa
học dữ liệu của các bạn, từ đó, thôi thúc các bạn cống hiến cho quê hương.

Cùng ngày, tại Tp.Huế, TMA đã Tổ chức buổi “Tọa đàm và tuyển dụng: Công viên Sáng tạo TMA Bình Định &
Sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao” tại ĐH Khoa học Huế. Đến với chương trình, các bạn sinh
viên đã được nghe chia sẻ về cơ hội, thách thức của ngành Khoa học dữ liệu, về khao khát phát triển nguồn
nhân lực công nghệ cao của TMA. Hơn thế nữa, TMA cũng dành hơn 1.000 cơ hội việc làm tại TP. Hồ Chí Minh
và tỉnh Bình Định cùng 200 cơ hội thực tập nghề nghiệp cho sinh viên với các khoa: Công nghệ thông tin;
Toán; Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu.
Tại Bình Định, cũng với mục đích tư vấn và định hướng nghề Khoa học dữ liệu, Anh Hiền Phạm – Senior
Director và Trinh Đồng – Data Sicence team đã tiếp đón gần 40 bạn học sinh chuyên Tin trường chuyên Lê
Quý Đôn - Bình Định đến tham quan. Các bạn học sinh đã được tham quan Công viên Sáng tạo TMA Bình
Định và “mục sở thị” các dự án về Khoa học dữ liệu trong công ty. Với một nền tảng vững chắc tại trường
THPT hàng đầu Bình Định, TMA tin rằng các bạn học sinh chắc chắn sẽ trở thành một Data Scientist tài năng
trong tương lai!

Quay trở lại với Tp.HCM, TMA cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động như:
Anh Đông Phạm - Senior
Manager tại TMA Solutions đã có
buổi chia sẻ về chủ đề “Vai trò và
kinh nghiệm thực tế của người
Tester/Quality Control trong dự
án phần mềm” với các bạn sinh
viên Khoa CNTT - ĐH Khoa học
Tự Nhiên vào ngày 17/12/2020.
Buổi hội thảo đã diễn ra trong
không khí sôi động nhưng cũng
không kém phần thân mật với
những chia sẻ thực tế từ chính
“Người trong nghề”

Trong buổi định hướng nghề
nghiệp cho tân sinh viên Khóa
2020 của Khoa CNTT – ĐH Giao
thông Vận tại Tp.HCM vào ngày
37/12, anh Thế Đồng đã tham
gia chia sẻ về môi trường làm
việc thực tế, các yêu cầu và nhu
cầu tuyển dụng ngành CNTT để
định hướng cho các bạn sinh viên
khóa mới, giúp các bạn có sự
chuẩn bị kỹ càng ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường.

Ngày 30/12, TMA cũng đã “chốt
sổ” hoạt động của năm 2019 với
Ngày hội việc làm tại ĐH Quốc
Tế cùng nhiệu vị trí tuyển dụng
hấp dẫn. Với sức nóng của mình,
gian hàng của TMA đã thu hút
nhiều sinh viên tới tham quan và
tìm hiểu.
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Upskills tổng kết nhiều khóa học quan trọng
trong tháng 12
Tháng 12, Upskills tổng kết nhiều khóa học quan trọng và trao bằng cho các học viên xuất sắc. Bên cạnh đó,
các lớp học online vẫn được tổ chức đều đặn. Các khóa thực tập, fresher mới đang chào đón ứng viên, chuẩn
bị cho những “hành trình mới” đầy thú vị.

1. Các khóa học online tháng 12:
Hot trend

• Selenium with Python
• How to Design Usable Mobile Products and Services
• Computer Systems Security
• SQL Query Optimization and Tuning
• UX Design for Mobile Developers by Google

Soft skills

• Business English- Networking
• Removing Barriers to Change

Leadership & Management
• Business Analytics for Decision Making
• Communicating Business Analytics Results

Foreign Languages

• Pronunciation- Weak Forms in English
• Grammar- Adverbs in English
• Daily Communication- Lifestyle
• Speak Like a Native Speaker - Better Ways to Ask and Answer “How are you?”
• Learning English by Breaking News- Airbus unveils plans for zero-emission planes
• Business English for Project Management- Performance Appraisals

2. Các khóa học technical tiếp tục được tổ chức trực tuyến qua Zoom nhằm đáp

ứng nhu cầu đào tạo của dự án cũng như để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Việc tổ chức học trực tuyến
qua Zoom giúp học viên linh hoạt sắp xếp được thời gian và địa điểm học tập.

3. Lễ tổng kết khóa học
Management training – 2020

4. Lễ tổng kết khóa học
PSD – Khóa 2 2020

Ngày 28/12 vừa qua, lễ tổng kết khóa học
Management training năm 2020 đã diễn ra tại Hall
A, lab 6 với sự hiện diện của các anh, chị BOD và
đông đảo học viên. Đây là khóa học quen thuộc
cho PM candidate. Sau 18 buổi học, kết hợp giữa
lý thuyết và thực hành với sự cố vấn từ các advisor
là các anh, chị director, các học viên đã giải quyết
được nhiều tính huống trong quản lý dự án và
quản lý nhân sự, “bỏ túi” nhiều kinh nghiệm để áp
dụng cho việc quản lý dự án sau này.

Đây là khóa học dành cho SE level trở lên, khóa
đã khai giảng khóa 2 của năm 2020 vào ngày 15/9
với sự tham gia của 43 học viên. Sau 3 tháng “khổ
luyện”, những học viên xuất sắc nhận đã được
nhận chứng chỉ từ công ty. Tham gia khóa học này,
học viên được trang bị kiến thức, phương pháp và
các công cụ phổ biến để họ có thể thực hiện vai
trò của mình một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và
độc lập, đặc biệt là trong các nhóm dự án Agile.

5. Khai giảng khóa thực tập mới – Khóa 31

Khóa thực tập 31 của TMA đã được khai giảng vào ngày 28/12 vừa qua. Trong khóa này, các bạn sinh viên sẽ
được tham gia trải nghiệm ở các dự án:
• Business Application
• Big Data, Data Science, AI, ML, IoT
• Automation, Telecom & Network Testing
• Embedded System
• Business & Marketing
• UX UI Design
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia thực tập trước Tết, hồ sơ vẫn được xét duyệt
đến hết ngày 15/1. Hồ sơ gồm CV và bảng điểm mới nhất nộp về intern@tma.com.vn

6. Chương trình tuyển dụng fresher Q4:

Quý 4 vừa qua, các DGs phản hồi rất tích cực về chất lượng ứng viên được đào tạo từ chương trình TFT. Phát
huy những thế mạnh hiện có, TFT tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho dự án trong
Q1-2021. Tham gia TFT, các ứng viên được:
• Đào tạo trước khi vào dự án
• Hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo
• Cơ hội làm việc tại nước ngoài
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Yêu cầu:
• Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ngành IT
• Không cần kinh nghiệm làm việc
- Hồ sơ gồm CV và bảng điểm nộp về training@tma.com.vn
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2. DG4
Nhân dịp cuối năm, team dev của Accedian EMS đã
tổ chức ăn tất niên để gặp mặt tất cả thành viên và
tổng kết năm cũ, đón năm mới thật sum vầy.

Không khí Giáng sinh,
năm mới rộn ràng khắp các nhóm

Sau khi GA thành công, team Agim8 + Embrionix đã
cùng nhau ăn mừng, “tiện thể” đón Giáng sinh bên
nhau thật ấm áp.
Hòa trong không khí Giáng sinh tưng bừng của mọi
nhà, team Accedian EMS đã thay áo mới cho phòng
làm việc với thật nhiều đèn, châu lung linh.

Tháng 12 vừa qua, những gam màu ấm nóng, lung linh của cây thông, ánh đèn và những món quà ý
nghĩa đã khiến không khí làm việc cuối năm tại TMA thêm vui tươi, rộn ràng. Ngoài ra, một số DC đã
tổ chức các giải thể thao nội bộ để “tống cựu nghinh tân” thật vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Những giây phút tuyệt vời bên đồng nghiệp đã giúp các thành viên khép lại một năm thật trọn vẹn.
Hãy cùng chiêm ngưỡng không khí Giáng sinh, năm mới tại các DC, Dept khắp các lab.
Năm 2020 với nhiều biến động đã sắp trôi qua, nhường chỗ cho một năm 2021 với nhiều hy vọng
mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với TMA. Chúc các bạn cùng gia đình một năm mới an lành,
hạnh phúc và nhiều thành công mới.

1. DG1
Những ngày cuối năm của DC3 và DC13 trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ấm áp. Những kiểu
ảnh noel tập thể, hay những trò chơi in-door team building sôi động, kết lại một năm nhiều biến cố nhưng
luôn tràn ngập tiếng cười

3. DG5
Sau thời gian chuẩn bị
hết sức kỹ lưỡng, giải đấu
DG5 Futsal Super Cup
2020-2021 đã chính thức
được diễn ra vào ngày
9/12/2020 tại SVD CR7
trong CVPM Quang Trung.
Dự án Biostats nhân dịp
hoàn thành demo cho
khách hàng và nhận
feedback tốt đã có buổi
buffet no thả ga tại Hana
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4. DC1
OPENSIP có lẽ là team chịu khó đầu tư cho Giáng Sinh nhất DC1 với những bộ ảnh tone-sur-tone, concept
chụp ảnh đa dạng và đầy màu sắc. Trông các bạn ấy thật đồng điệu với nhau. Những món quà đáng yêu cũng
được được các thành viên tự tay chuẩn bị để gửi trao nhau yêu thương dịp cuối năm.
Đối với team UC-Conferencing, Giáng Sinh chắc hẳn là tháng các thành viên mong chờ nhất trong năm, vì đây
không chỉ là mùa lễ hội mà còn là tháng có nhiều sinh nhật nhất. Nhóm vẫn duy trì những chương trình hấp
dẫn của những năm trước như là bốc thăm quà Giáng Sinh, những phần quà được chọn lựa kỹ lưỡng, được gói
theo cùng tone màu đỏ trắng. Ngoài ra, sau bữa tiệc nhẹ mừng Giáng Sinh này, cả nhóm còn tổ chức một buổi
Big Party mừng Sinh nhật và mừng Probation của các thành viên.
Với một đội hình toàn trai xinh gái đẹp, những con người năng động đến từ UC-DVIT cũng đã tổ chức Giáng
Sinh linh đình, đặc biệt nhóm có một ý tưởng trang trí Giáng Sinh siêu đáng yêu.
Không ngồi yên, team Devices DVIT cũng đã kịp tổ chức mừng Noel. Các bạn ấy còn đầu tư một chiếc ảnh đẹp
với những lời nhắn gửi vô cùng dễ thương và ý nghĩa.
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Giải Bi lắc DC1 2020
Đây là lần thứ 2 giải Bi Lắc toàn DC1 được tổ chức. Giải đấu lần này thu hút rất nhiều sự quan tâm của các
thành viên DC1 và cũng lần đầu tiên giải được tổ chức với 2 bảng đấu Nam-Nữ và Tổng hợp. Với 13 đội ở
bảng Nam-Nữ, 17 đội bảng Tổng hợp, 30 trận đấu được diễn ra, 2553 lượt xem clip trên fanpage DC1, 4107
lượt truy cập tin tức.
Tổng kết các giải thưởng mùa giải Bi Lắc DC1 2020 như sau:

Bảng Nam – Nữ

Bảng Tổng hợp

Giải Nhất: Khanh Nguyễn – Giàu Lê

Giải Nhất: Thư Ngô – Giàu Lê

Giải Nhì: Phi Phan – Thư Dương

Giải Nhì: Thư Dương – Lan Mai

Giải Ba: Hoàng Phạm – Thảo Trần

Giải Ba : Khanh Nguyễn – Nhân Nguyễn

Giải thưởng sẽ được vinh danh và trao giải tại DC1 Year End Party sắp tới.

Với những gam màu đặc trưng cho ngày Noel, team UC Global Interop thật là nổi bật. Đội hình hùng hậu với
những cô nàng xinh đẹp thế này thì chắc team ngày nào cũng có thật nhiều tinh thần, động lực làm việc.
Team UC-Soft Client cũng đã có một buổi tiệc Giáng Sinh ấm cúng tại quán Sườn Cây.

5. TIP
Team Data Science vừa qua đã có một bữa tiệc Giáng sinh sớm. Giữa tiết trời se lạnh này, mọi người có cơ hội
quây quần bên nhau, cùng nhau trang trí cây thông cho bữa tiệc và trao đổi với nhau những món quà đặc sắc
tự mình chuẩn bị.
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Go Green

Để trái cây tươi lâu dịp Tết
27 đến 28 tháng Chạp là thời điểm đẹp nhất để mua và bày mâm ngũ quả ngày Tết. Do bàn
thờ ngày Tết thường xuyên được thắp hương nên hoa quả sẽ nhanh chín, héo nếu không biết
cách lựa chọn, bảo quản trái cây. Vì vậy để có thể giúp mâm ngũ quả ngày Tết tươi lâu, cần
phải biết cách lựa chọn trái cây và bảo quản trái cây trong những ngày Tết này.

1. Chú ý khi chọn trái cây bày mâm ngũ quả

2. Bí quyết để giữ trái cây tươi lâu

Muốn giữ trái cây được tươi lâu thì khâu quan trọng nhất là biết được cách chọn trái cây ngon và
thật tươi.

Dùng vôi để bôi lên cuống bưởi, cam, quýt

Cách chọn cam, bưởi

Nên chọn những quả còn đầy đủ cuống, hình dáng cân đối,
không sâu bệnh. Những quả được xem ngon là những quả có
hình dáng tròn, da bóng, không đốm, không vết sẹo.
Nếu là cam, bưởi nên chọn những quả chín vàng đều trái, tránh
chọn những quả chín ửng không đều vì chúng có khả năng đã bị
chín ép.
Sau khi chọn được cam, bưởi vừa ý nên dùng kéo sắc cắt cuống
dài khoảng 0.5 - 1cm là được, không nên để cuống quá dài sẽ
không được đẹp mắt.

Những quả cam, bưởi, quýt khi được mua về nên cắt bớt
cuống còn khoảng 0.5 – 1cm là chưng vừa đẹp. Dùng một
ít vôi pha loãng vừa phải, bôi lên phần cuống của các loại
quả này sẽ khiến chúng được tươi hơn, không bị rụng cuống
trong suốt những ngày Tết.

Dùng nước cốt chanh để làm tươi quả lê, táo

Trái cây sau khi mua về nhà, các bạn nên dùng khăn giấy
hoặc khăn khô lau thật mềm mại. Không cần rửa lại nước,
vì nếu rửa qua nước nếu không làm khô lại chúng sẽ mau
héo và bị hư sớm.
Một mẹo hay với các loại quả như lê và táo đó chính là
dùng nước cốt chanh làm ướt phần vỏ của 2 loại quả này.
Đảm bảo sau khi chưng Tết chúng vẫn tươi như vừa mua
về nhà vậy.

Cách lựa chuối

Nên chọn những nải to đều, mỡ màng, màu xanh mượt, còn
nguyên núm. Theo tâm linh thì các bạn nên chọn những nải
chuối có quả lẻ sẽ tốt hơn những nải có số quả là số chẵn.
Cách chọn xoài, mãng cầu, đu đủ, hồng
Nên chọn những quả còn xanh, vì nếu chưng lâu trong Tết sẽ bị
chín và nhanh bị thối. Nếu chọn quả chín sẽ rất ảnh hưởng đến
mâm ngũ quả, bởi chỉ chưng được 2 – 3 ngày thì mâm ngũ quả
sẽ không đẹp mắt.

Cách lựa dưa hấu

Các bạn nên chọn những quả khi búng vào thân dưa sẽ có tiếng trầm chắc nịch. Cuống, núm dưa
phải đều, hơi lõm xuống. Tránh chọn những quả có cuống nhỏ chứng tỏ đây là những quả đã chín
khá lâu, không còn tươi. Để lâu sẽ bị đổ ruột.

Dùng muối để giữ dưa hấu tươi lâu

Đối với những loại quả to như dưa hấu và khi mua khó
nhận biết chúng đã chín lâu chưa. Thì biện pháp tốt
nhất đó là dùng một ít muối pha loãng với 2 - 3 lít nước.
Sau đó, ngâm quả dưa hấu trong dung dịch nước muối
khoảng 30 phút. Bước này, sẽ giúp dưa hấu được tươi
lâu hơn, không bị đổ ruột do chín quá.
Bằng những mẹo nhỏ đơn giản bạn có thể giúp mâm
ngũ quả được tươi và đẹp mắt trong những ngày đầu
năm mới.
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5 mẹo mua sắm tiết kiệm dịp Tết
Mua sắm sớm, lập danh sách cần thiết, tra cứu giá bằng công cụ hiện đại... giúp chúng ta chi
tiêu hợp lý dịp Tết.

Mua sớm

Càng gần thời điểm Tết, nhu cầu mua sắm càng lớn. Các sản phẩm theo đó cũng tăng giá. Vì vậy,
những sản phẩm bắt buộc cần sử dụng, người tiêu dùng nên chủ động tìm kiếm và mua sắm sớm
để có mức giá tốt.
Để giúp quá trình mua sắm dễ dàng hơn, các bạn nên liệt kê những món đồ có khuyến mãi, ưu đãi
và thời gian áp dụng.

Lên danh sách

Cuối năm là thời điểm cho nhiều nhu cầu
của gia đình như quà tặng, thực phẩm,
nhu yếu phẩm, giải trí... Nhằm hạn chế tình
trạng bỏ sót hoặc chi tiêu không hợp lý vào
các thứ không cần thiết, người tiêu dùng
cần lên danh sách chi tiết các đồ cần mua
sắm, sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Khi lập
danh sách, các bạn nên đặt câu hỏi “khoản
chi tiêu này có cần thiết cho gia đình hay
không”. Nếu câu trả lời là “không” thì hãy
loại món hàng đó ra khỏi danh sách.

Tranh thủ khuyến mãi

Cuối năm đồng thời là mùa giảm giá của
nhiều thương hiệu, mặt hàng. Nếu tinh ý
và theo dõi sát các chương trình giảm giá,
người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm
30-40% số tiền cần chi cho cùng loại sản
phẩm.

Kiểm tra giá cả thị trường

Một bí quyết dân mua sắm chuyên nghiệp thường sử dụng là kiểm tra giá trên các công cụ so sánh
giá trực tuyến, từ đó tìm ra nơi phân phối có mức giá rẻ nhất.
Đây là bí quyết có thể áp dụng dễ dàng, không hề tốn kém chi phí cũng như công sức.

Cảnh giác giảm giá ảo

Dịp Tết, các siêu thị, cửa hàng tung ra hàng loạt các đợt ưu đãi, khuyến mãi. Theo một chuyên gia
trong lĩnh vực tiêu dùng, một số cửa hàng trục lợi bằng phương thức tăng giá cao, sau đó giảm giá
ảo. Do đó, người tiêu dùng cần thực sự tỉnh táo để phân biệt khuyến mãi thật hay không.
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Danh ngôn tháng 12
“Đến với nhau là một sự khởi đầu.
Giữ được nhau là sự tiến triển.
Làm việc cùng nhau là sự thành công.”

-Henry Ford-

