EUROWINDOW HOLDING
Bản tin nội bộ tháng 6+7/2022
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Sáng ngày 12/06/2022, sự kiện bốc thăm trúng thưởng lần thứ
hai “Nhận nhà ở ngay – Xế xịn trao tay” tri ân các khách hàng mua
căn hộ Eurowindow River Park đã diễn ra thành công.

Với sự hiện diện của đông đảo cư dân và khách hàng quan tâm
đến dự án, sự kiện “Nhận nhà ở ngay – Xế xịn trao tay” lần hai như
một “minh chứng” cho sức nóng của Eurowindow River Park – dự
án nhà ở chung cư lý tưởng nhất phía đông Hà Nội.
Tại chương trình, BTC đã tìm ra 30 chủ nhân may mắn nhất sở
hữu các phần quà hấp dẫn thuộc kho giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.
Trong đó, khách hàng Mần Thị Vi – cư dân tòa River đã may mắn
trúng giải đặc biệt – một ô tô Honda City trị giá trên 600 triệu
đồng.
Sự thành công của sự kiện “Nhận nhà ở ngay – Xế xịn trao tay”
một lần nữa uy tín của Eurowindow Holding – Nhà phát triển dự án
với trên 15 năm phát triển bền vững, nỗ lực kiến tạo những không
gian sống tiện nghi.
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Sáng 18/06/2022 vừa qua, lễ Kick-off dự án Eurowindow Garden City với chủ đề “Thắp
lửa chiến binh – Bừng sáng doanh số” đã được diễn ra đầy khí thế, cảm hứng và quyết
tâm cao độ tại trung tâm TP. Thanh Hóa.
Cũng tại đây, lễ ký kết Hợp tác phân phối dự án giữa Chủ đầu tư Eurowindow Holding và
các đại lý cũng đã được diễn ra trang trọng, ghi dấu cột mốc đáng nhớ về sự hợp tác
chiến lược giữa đơn vị phát triển và các công ty phân phối BĐS.
Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội như vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo, tiện ích dồi dào, tính
thanh khoản tốt và tiềm năng tăng giá cao, cùng đó là chính sách mua hàng hấp dẫn,
Shop Luxury tại Eurowindow Garden City hiện tại đang là sản phẩm bất động sản ưu việt
cho giới đầu tư tại thị trường Thanh Hóa. Đồng thời, đây cũng chính là dòng sản phẩm hứa
hẹn “thổi bùng” doanh số cho các đại lý và chuyên viên kinh doanh trong thời điểm này.
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GẮN KẾT VƯƠN XA
Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty

(16.3.2007-16.3.2022), Eurowindow Holding đã tổ chức rất nhiều

các chương trình, cuộc thi để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, kết nối
và nâng cao tinh thần đoàn kết của CBNV.
Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, chương trình Team Building với chủ
đề “Gắn kết - Vươn xa” đã diễn ra thành công tại Ninh Bình. Nếu như
ở đợt 1, các chiến binh của EWH được thử thách chơi Teambuilding
dưới cái nắng mùa hè rực rỡ thì ở đợt 2 Ninh Bình chào đón các
thành viên của EWH bằng cơn mưa giải nhiệt tại mảnh đất cố đô.
Nhưng dù là mưa hay nắng thì chúng ta - những thành viên của đại
gia đình EWH vẫn đã có những trải nghiệm ý nghĩa, nhiều niềm vui
và thắm tình đoàn kết. Đó là một EWH nhiệt tình, nhiệt tâm và nhiệt
huyết. Một EWH "Gắn kết - Vươn xa".

Ninh Bình - Tháng 7/2022

Hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh đặc biệt của người EWH
trong chương trình Teambuilding vừa qua:
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Không điều gì là không thể!!
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BÌMISNSHEUROWI
CHỌN ONLINDOWNEOPENCUỘC2022THI

Vòng bình chọn cuộc thi Miss Eurowindow Open 2022 đã chính thức khởi động. Hãy nhanh tay vote cho những "nàng thơ" của chúng ta bằng
cách like/reaction vào ảnh của các cô gái qua fanpage: https://www.facebook.com/eurowindowfamily/

Quy trình - Quy chế HCNS
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Excel nâng cao

Quản lý thời gian

Đào tạo hội nhập

Sử dụng và quản lý phương tiện ô tô văn phòng

Quản lý thời gian

Kiểm soát thanh quyết toán
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KHÁM SỨC KHỎE 2022

Khám nội, khám các chuyên
khoa như tai mũi họng, răng
hàm mặt, mắt, ngoại khoa, da
liễu, phụ khoa (nữ).

Thời gian dự kiến
Tuần cuối tháng 07/2022
hoặc tháng 08/2022
(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau)

Hạng mục bổ sung

Lái xe, bảo vệ, kỹ thuật, kiểm soát dịch
vụ tòa nhà/TTTM

Đối tượng:

Liên hệ:

Tất cả CBNV của EWH và Các CTTV

Phòng HCNS – BP. Thanh toán TL&CĐ

Email:
p.hcns-cb@eurowindow-holding.com

Hạn cuối đăng ký:
17h ngày 16/7/2022

Chuẩn đoán nghiện
có trong nước tiểu

Lưu ý:

Về thanh toán chi phí:
Công ty thanh toán toàn bộ chi phí
khám sức khỏe theo danh mục trên.
CBNV đã đăng ký mà không tham gia
khám sức khỏe thì phải chịu chi phí
cho đơn vị cung cấp.

Khám cận lâm sàng
Siêu âm ổ bụng, tử cung, tuyến giáp, ngực,
khám tiền liệt tuyến; Chụp X quang Tim –
phổi; Xét nghiệm máu (tổng phân tích máu,
Đường máu, mỡ máu, men gan, Chức năng
thận (Ure. Creatinin), Chức năng gan (SGOT,
SGPT), Chức năng mật (Bilirubin TT, Bilirubin
GT, Bilirubin TP);Xét nghiệm tổng phân tích
nước tiểu

NV bếp, bar BP QLTN EOB
Chuẩn đoán nghiện có trong nước
tiểu, Xét nghiệm viêm gan A, Viêm
gan E; Xét nghiệm vi khuẩn Lao;
Ký sinh trùng soi phân
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Sử dụng dịch vụ tại MOVENPICK RESORT VÀ RADISSON BLU (Cam Ranh, Khánh Hòa)
N1

Nhóm Lãnh đạo
Cao cấp và CBNV có 03 tháng liên
tiếp đạt kết quả KPI xuất sắc

N2

Nhóm
Cán bộ lãnh đạo cấp trung

Giảm 100% dịch vụ với Chủ tịch HĐQT EWH, Phó Chủ tịch HĐQT EWH; Chủ
tịch HĐQT và TGĐ EWNT.
Giảm 100% tiền phòng, 50% tiền ăn với: TGĐ EW, Phó TGĐ EWH, Cố vấn cao
cấp của Chủ tịch HĐQT, Chánh văn phòng HĐQT, CBNV có 03 tháng liên tiếp
đạt kết quả KPI xuất sắc.
Các dịch vụ khác hưởng theo chế độ giảm giá của Khu nghỉ dưỡng.

Giảm 55% tiền phòng, 30% tiền ăn với: Phó phòng và tương đương trở lên của
EWH; Trưởng phòng và tương đương trở lên của EW, Đại Siêu Thị, Công ty CP
Đầu tư XD số 1 và các CTTV.
Các dịch vụ khác hưởng theo chế độ giảm giá của Khu nghỉ dưỡng.

N3

Nhóm CBNV còn lại

Giảm 40% tiền phòng, 20% dịch vụ ăn uống và Spa với: Các CBNV của EWH
và các CTTV.
Các dịch vụ khác tính theo giá của Khu nghỉ dưỡng.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản mã số: QD30-EWH ban hành ngày 25/6/2022 tại thư viện Intranet - EWH

CLB THỂ THAO NỘI BỘ
Để khích lệ tinh thần luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe của CBNV

EWH. Trong thời gian tới Phòng HCNS dự kiến sẽ mở thêm 1 CLB dành
cho các chị em trong Công ty (Zumba hoặc Yoga) vào cuối giờ chiều
sau khi thực hiện khảo sát từ nhu cầu thực tế.

Lịch tập dự kiến: 2 buổi/tuần (thứ 3 và thứ 5) từ 17h30 - 18h30.
Thông tin chi tiết về việc mở CLB sẽ được cập nhật trong các thông
báo tiếp theo.
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TỦ SÁCH EWH

"Ta đã SỐNG một cách KHÔN NGOAN chưa?"

Mọi vấn đề của bạn sẽ có một lối thoát và giải pháp riêng biệt, chỉ là nó sẽ xuất
hiện vào thời điểm nào. Bạn sẽ tìm ra “người thầy” của chính mình hoặc “người
thầy” sẽ tự xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.

BP.TTNB TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

