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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ETEACHER ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 100 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ XUẤT
SẮC CHÂU Á 2020
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2020 – Công ty TNHH Gia sư eTeacher
(“eTeacher”) đón nhận giải thưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc Châu Á 2020
(SME100 Fast Moving Companies Awards 2020 - SME100) trong lĩnh vực Giáo dục, do
Tạp chí kinh doanh hàng đầu châu Á (SME Magazine) trao tặng.
SME100 là Giải thưởng Quốc tế hàng đầu tại khu vực châu Á dành cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ (“SME”). Giải thưởng này tuyển chọn, đánh giá và công nhận các SME dựa trên
các bộ tiêu chí về định lượng và định tính, tập trung tốc độ tăng trưởng và năng lực vận
hành của doanh nghiệp. Để chọn ra các doanh nghiệp xuất sắc, Tạp chí SME không chỉ xem
xét các dữ liệu kinh doanh và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được đề cử, mà còn
phỏng vấn trực tiếp các lãnh đạo để có sự đánh giá và ghi nhận công tâm nhất.
Giải thưởng SME100 được trao tặng đầu tiên năm 2009 và hiện là một trong những giải
thưởng uy tín trong lĩnh vực kinh doanh tại các quốc gia châu Á như Singapore, Malaysia và
Indonesia. Năm 2020 là năm đầu tiên giải thưởng SME100 được tổ chức tại Việt Nam, và
eTeacher đã xuất sắc trở thành một trong 100 doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được vinh
danh tại giải thưởng này.
Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Tổng Giám đốc và Đồng sáng lập của
eTeacher, cho biết: “Giải thưởng SME100 năm 2020 do Tạp chí SME trao tặng là sự ghi
nhận cho những nỗ lực trong hoạt động Giáo dục suốt gần 05 năm qua của eTeacher.
Chúng tôi rất vinh dự khi được trao tặng giải thưởng này và sẽ không ngừng nỗ lực cho
những mục tiêu sắp tới, để đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành Giáo dục tại Việt Nam nói
riêng và châu Á nói chung”.
Trong tương lai gần, eTeacher sẽ không ngừng mở rộng và tiếp tục nâng cao chất lượng
dịch vụ để mang đến sự phục vụ tốt nhất cho quý Phụ huynh và các em học sinh, cũng như
mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các em sinh viên.
Thông tin về Tạp chí SME: SME là Tạp chí hàng đầu Châu Á dành cho các SME. Với
lượng độc giả hơn 100.000 chủ doanh nghiệp và doanh nhân trên khắp Châu Á mỗi tháng,
Tạp Chí SME cũng được phân phối đến các cơ quan, và lãnh đạo chính phủ và cũng như
các lãnh đạo doanh nghiệp lớn như là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích về các vấn đề
và tin tức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SME. Website: https://sme.asia/.

THÔNG TIN THÊM VỀ CÔNG TY TNHH GIA SƯ ETEACHER
Công ty TNHH Gia sư eTeacher được thành lập với tầm nhìn xây dựng một Cộng đồng Gia sư Tài Năng
hàng đầu TP. HCM, nơi quy tụ các em sinh viên xuất sắc thuộc các Trường Đại học lớn. Tính đến năm
2020, eTeacher đã đào tạo hơn 3.000 Gia sư Tài năng và nhận được sự tín nhiệm của hơn 10.000 gia
đình Việt. Về dịch vụ Gia sư, eTeacher mang đến nhiều dịch vụ đa dạng và các giải pháp giáo dục ưu việt:
1. Gia sư Toán: Ôn tập, báo bài và luyện thi môn Toán từ Tiểu học đến THPT, từ chương trình thường
đến chương trình tích hợp. Gia sư Toán là dịch vụ nổi bật được hơn 60% Phụ huynh tại eTeacher tín
nhiệm
2. Gia sư Tiếng Anh: Ôn tập, theo dõi và luyện thi các chương trình Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao,
từ Tiểu học đến THPT, từ chương trình tích hợp đến luyện thi chứng chỉ Quốc tế
3. Gia sư Báo bài và Luyện thi: Ôn tập, theo dõi, báo bài tất cả các môn từ Tiểu học đến THPT. Luyện
thi Học sinh giỏi và các kỳ thi đầu vào: Trường chuyên THCS và THPT, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc
gia,…
4. Dịch vụ đi kèm: Báo cáo chi tiết hằng ngày, dịch vụ tư vấn giáo dục chuyên nghiệp với đội ngũ Quản lý
Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Priority Relationship Managers - PRMs)
Để biết thêm các thông tin về eTeacher, vui lòng truy cập:
Website: www.eteacher.vn | Facebook: www.facebook.com/eteachervietnam
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