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ิ เน็ คฯ รับรางวัล “Commercial Market Expansion Award
ซน
2020” จากหัวเว่ย ในงาน Huawei Partner Summit 2020
ปฏิทน
ิ ข่าวและข่าวกิจกรรม Wednesday September 16, 2020 15:34

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--ไออาร์ พลัส
ั าระดับ
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
โลกหลากหลายประเภท รับรางวัล “Commercial Market Expansion Award 2020” ประจําปี 2563 ในงาน
Huawei Thailand Partner Summit 2020 โดยมีคณ
ุ สุธด
ิ า มงคลสุธ ี (ขวา) ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจากคุณอาเบล เติง (ซ ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด นับเป็ นอีกรางวัลแห่งความสําเร็จในปี นของทาง
ี
ซินเน็ คฯ ในการดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์การ
ขยายฐานการตลาดในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์คอมเมอร์เชียล ทีสามารถตอบโจทย์ความต ้องการของลูกค ้าและพาร์ทเนอร์ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมความพร ้อมต่อยอดธุรกิจร่วมกับหัวเว่ยอย่างต่อเนือง ด ้วยการนํ าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่
องค์กรทังภาครัฐ และเอกชน พร ้อมการให ้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร งานจัดขึน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย
กรุงเทพ เมือเร็วๆ นี

Latest Press Release
่ ชืนในหนึงเดียวก ับกลุม
่ ผลิตภ ัณฑ์ทา
ํ ความสะอาดผิว ยูเซอริน
ผิวสะอาดพร้อมชุม
อ ัลตร้าเซ็ นซิทฟ
ี (ไฮยาลูรอน)
่ ชืนในหนึงเดียวกับกลุม
ผิวสะอาดพร ้อมชุม
่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว ยูเซอริน อัลตร ้าเซ็น
ซิทฟ
ี (ไฮยาลูรอน) ไม่วา่ คุณจะมีผวิ แบบไหน สิงทีสําคัญทีสุดคือเรืองของความสะอาด ซึง
นับว่าเป็ นการดูแลผิวขันพืนฐานทีสําคัญทีสุด โดยเฉพาะผู ้ทีมีผวิ อ่อนแอแพ ้ง่าย...
Senju Pharmaceutical และดีเคเอสเอช ขยายความร่วมมือเพือข ับเคลือนการ
เติบโตทางธุรกิจในประเทศไทย
หลังจากความสําเร็จในการขยายตลาดทีประเทศเวียดนาม Senju และ ดีเคเอสเอช ได ้
ประกาศขยายความร่วมมือเพือมอบยารักษาโรคต ้อกระจกแก่ผู ้ป่ วยชาวไทย หน่วยธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช คูค
่ ้าชันนํ าสําหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพใน
ภูมภ
ิ าคเอเชีย และ...
ั “บุฟเฟ่ต์บ ัตรกําน ัลสปา” มาแรงๆ แซงทางโค้ง ทีเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
โปรโมชน
พบกับบัตรกํานัลสปา 90 นาที เพียง 990 บาท พร ้อมโปรฯ สุดแรง ซือ 5 ใบ แถม 1 ใบ!!!
ทีโลตัสสปา โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ สําหรับผู ้ทีเป็ นสาวกในการทําสปาทุกท่าน
สามารถดีไซน์สปาทรีทเม ้นท์ได ้ตามความต ้องการ ไม่วา่ จะเป็ น การนวดอโรม่า การนวดไทย
การขัดผิว...
บีว ัน ไลท์ตงิ มอบรางว ัลพน ักงานดีเด่น
นายอภิชาติ อ่อนน ้อม (กลาง) กรรมการผู ้จัดการบริษัท เอพี สมาร์ท จํากัด ผู ้จัดจําหน่าย
สินค ้าแบรนด์ บีวน
ั ไลท์ตงิ (Bewon Lighting) “สว่างนานไม่กลัวดับ” ผู ้นํ าด ้านสินค ้า LED
สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าในบ ้าน คุณภาพมาตรฐาน มอก....
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ซินเน็ คฯ ร ับรางว ัล “Commercial Market Expansion Award 2020” จากห ัวเว่ย ในงาน
Huawei Partner Summit 2020
Like 0

Share

อีเวนท์

เพียงคุณใช ้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได ้โดยไปที
หน ้า ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี หากติดปั ญหาสามารถ
ติดต่อเราได ้ทีหน ้า ThaiPR.net Fan Page หรืออีเมลหา
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เราที help@thaipr.net ขอบคุณค่ะ

ไออาร์ พลัส — 16 กันยายน 2020 15:34
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNEX
ั าระดับ
ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
โลกหลากหลายประเภท รับรางวัล “Commercial Market
Expansion Award 2020” ประจําปี 2563 ในงาน Huawei
Thailand Partner Summit 2020 โดยมีคณ
ุ สุธด
ิ า มงคลสุธ ี
(ขวา) ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจากคุณอาเบล เติง (ซ ้าย)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด นับเป็ นอีกรางวัลแห่งความสําเร็จในปี นี
ของทาง ซินเน็ คฯ ในการดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์การ
ขยายฐานการตลาดในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์คอมเมอร์เชียล ที
สามารถตอบโจทย์ความต ้องการของลูกค ้าและพาร์ทเนอร์ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมความพร ้อมต่อยอดธุรกิจ
ร่วมกับหัวเว่ยอย่างต่อเนือง ด ้วยการนํ าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
่ งค์กรทังภาครัฐ และเอกชน พร ้อมการให ้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร งานจัดขึน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย
สูอ
กรุงเทพ เมือเร็วๆ นี

ข่าวชินนีเผยแพร่โดย Thai PR
คําค ้น: SYNEX
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ข่าวล่าสุด

สนพ.ชย. และ กฟจ.ชย. ปิ ดโครงการ 1 ตําบล
1 ช่างไฟฟ้ า ประจําปี งบประมาณ 2563
มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม
บริการดูแลผู ้ป่ วยโรคมะเร็งหลังการให ้ยาเคมี
บําบัด – รพ.ผู ้สูงอายุ Chersery Home
โปรโมชัน “บุฟเฟ่ ต์บต
ั รกํานัลสปา” มาแรงๆ
แซงทางโค ้ง ทีเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
เมือ “โรค” เปลียน “โลก” CSR ต ้องปรับ
อย่างไร? ในยุค “New Normal”
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