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V/v: GOLIVE WEBSITE

THÔNG BÁO
Kính gửi :

Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Cảng Phước Long (PIP) xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử
dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua .

Sau một thời gian tập trung phát triển dự án, hệ thống Website mới của khối cảng Gemadept
đã được hoàn thiện với diện mạo hoàn toàn mới so với Website trước đó và chính thức được
đưa vào sử dụng ngày 01/08/2021.
Quý khách hàng vui lòng truy cập vào đường link website mới của PIP như dưới đây :
https://pip.gemadept.com.vn/ho-tro/bang-gia/index.html

Website được thiết kế với giao diện hiện đại, cập nhật nhiều tính năng vượt trội và tương thích
với mọi thiết bị truy cập cả trên máy tính và điện thoại, mang lại trải nghiệm mới mẻ và thân
thiện với người dùng. Đồng thời, giao diện của toàn bộ 8 cảng được đồng nhất với Website Tập
đoàn sẽ tăng tính nhận diện thương hiệu của Gemadept trên tất cả các công cụ tìm kiếm.
Bên cạnh đó, các tin tức liên quan đến những dịch vụ mới, hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng
thiết bị, các sự kiện nổi bật của cảng và chính sách tuyển dụng sẽ liên tục được cập nhật trên
chuyên mục Tin tức và Nhân sự. Cùng với sự hoàn thiện của Website, các kênh truyền thông
khác của Gemadept bao gồm Facebook, LinkedIn và Youtube cũng được phát triển mạnh mẽ.

Mọi thông tin được đăng tải trên các phương tiện này sẽ luôn đồng nhất, kịp thời và đảm bảo
tính chính xác, giúp khách hàng sẽ có thể tìm kiếm và tương tác trực tiếp với Gemadept trên đa
dạng các kênh truyền thông.
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý Khách hàng.
Trân Trọng,

