Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin vinh dự
nhận Giải Vàng Đỉnh Cao Chất Lượng Quốc tế

Công nhận Cam kết về chất lượng, dẫn đầu, kỹ thuật và sáng kiến mới, Phòng Khám
Đa Khoa Quốc Tế Yersin của Việt Nam được trao tặng giải thưởng Đỉnh cao Chất
lượng Quốc tế IQS ghi nhận cam kết mạnh mẽ về chất lượng và sự vượt trội. Bà
Nguyễn Thị Hải, giám đốc phát triển thương mại, đại diện Phòng Khám Đa Khoa
Quốc Tế Yersin, nhận giải thưởng tại hội trường khách sạn New York Marriott
Marquis, do chủ tịch tập đoàn BID ông Jose.E Prieto trao tặng. Phòng Khám Đa Khoa
Quốc Tế Yersin coi chất lượng là một trọng điểm quan trọng để không ngừng nâng
cao quản lý và duy trì vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh và cộng đồng
BID & tập đoàn hàng đầu BID cải tiến chất lượng công nghệ trên toàn thế giới
Được thành lập vào năm 1986 bởi một nhóm chuyên gia gồm các kĩ sư, giáo sư và với
sự hợp tác của các doanh nhân ngang hàng ở Mỹ và châu Âu, BID xây dựng nên một
phương thức toàn diện cho QC100, mô hình Quản lý chất lượng toàn diện, cung cấp
cho các nhà điều hành việc quản lý và công cụ kiến thức để thực hiện các chiến lược
phát triển hiệu quả. Phương pháp này được thực hiện ở 179 quốc gia với những thành
công rõ rệt và liên tục được thay đổi phù hợp với thị trường thế giới thay đổi và nhu
cầu của khách hàng để nâng cao văn hoá chất lượng ở cấp quốc gia.
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Để công nhận thanh thế của những công ty thành công và sự cam kết của họ với chất
lương, BID tổ chức hội nghị hàng năm tại những thủ đô kinh tế trọng điểm của châu
Âu như Madrid, Moscow, Frankfurt, London, Paris, Geneva, và New York ở Mỹ, cho
các đại biểu trên khắp thế giới đến tham dự, thảo luận, học hỏi và chia sẻ những chiến
lược để hướng đến chất lượng vượt bậc, đổi mới và sáng tạo trong kinh doanh.
Các vị lãnh đạo quan trọng từ các lĩnh vực kinh doanh khác nhau đến từ các doanh
nghiệp nổi bật được BID lựa chọn để nhận giải thưởng danh giá này ở các thủ đô kinh
tế nói trên. Trong số những người nhận giải trước, có những tổ chức tầm cỡ như,
Alcoa Howmet xếp hạng 130 trên Fotune 500, nhà sản xuất nhôm đứng thứ ba trên thế
giới; Tata Elxsi một trong những tập đoàn lớn và lâu đời nhất của Ấn Độ, với thị
trường chứng khoáng có mức giá bình quân của INR 639 tại công ty chứng khoáng
Bomaby York trong 5 năm qua; Tuner International Middle East được biết như một
quản lý dự án trong tòa tháp Burj Khalifa, tòa tháp cao tầng nhất trên thế giới;
Khrunichev State Research và Production Space Center với 20 năm thành công về
dịch vụ trên thị trường quốc tế.
Cải tiến chất lượng doanh nghiệp.
Các kĩ sư Antonio Martinez và Enrique Llorente, và Tiến sĩ Vật lý, Toán học Alfonso
Casal, cùng với chủ tịch của BID, ông Jose E. Prieto, Hội đồng thường trực phụ trách
trực tiếp việc cải tiến không ngừng của mô hình QC100, với sự cộng tác của đội kĩ sư
cao cấp với kinh nghiệm cho phép TQM (quản lý chất lượng toàn diện) được cập nhật
liên tục.
Đây là phương thức cao cấp cho việc quản lý các mô hình giao tiếp giữa khách hàng,
nhà cung cấp, nhân viên, những người hỗ trợ, các vị tổng giám đốc của các công ty
nhận giải thưởng BID (phương thức kinh doanh sáng tạo), nhằm hướng đến sự hài
lòng khách hàng và nguồn nhân lực. Đồng thời điều này cũng đơn giản hoá sự tiến bộ
của các hệ thống và các quy trình của công ty giúp công ty tập trung vào các lĩnh vực
kinh doanh có tiềm năng lợi nhuận nhất.
Đối với những doanh nghiệp đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9000, Giải thưởng
chất lượng quốc tế BID là chiến lược mở rộng của quản lý chất lượng thông qua mô
hình chuẩn QC100, Mô hình quản lý chất lượng toàn diện BID, được tạo nên như
công cụ sáng tạo cho Các Giám Đốc Chất Lượng.
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Giải thưởng BID là một công cụ cho truyền thông toàn cầu hỗ trợ việc phổ biến công
các nghệ mới nhất liên quan tới văn hóa chất lượng và sự xác nhận.Theo hướng này,
biểu tượng Giải thưởng BID xác nhận thương hiệu doanh nghiệp của những công ty
được nhận Giải thông qua các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, báo chí và truyền hình
cũng như các hội chợ thương mại, những điểm bán hàng, trụ sở, quy mô doanh nghiệp
và phương tiện vận chuyển.
Mô hình QC100 tóm tắt tiêu chuẩn bình bầu giải thưởng BID.
BID tiến hành các phiếu bầu liên tục giữa các công ty bỏ phiếu cho những doanh
nghiệp xuất sắc nhất. Các Giải thường BID (Định hướng sáng tạo kinh doanh quốc tế)
được trao dựa trên việc đạt các tiêu chí của QC100 TQM (Quản lý chất lương toàn
diện QC100). Nội dung của QC100 chính là các tiêu chí cho các nhà kinh doanh nâng
cao các hệ thống và các quy trình. Mô hình QC100 BID của TQM cho phép các doanh
nghiệp củng cố và nâng cao vị trí của họ trên thị trường. Những bước cơ bản để tiến
đến quy chuẩn TQM thành công bao gồm:
* Một tổ chức lấy chất lượng làm mục tiêu vận hành
* Hiểu tâm lý khách hàng.
* Sự hài lòng trong công việc.
* Cải tiến kỹ thuật.
* Hệ thống hiệu quả
* Vị thế xã hội
* Tập trung kinh doanh vào những lĩnh vực có tiềm năng lợi nhuận.

Thông cáo báo chí
BID, New York
Các Giải thưởng chất lượng quốc tế 2015 được trao tăng bởi tổ chức BID vào ngày
25/5/2015 tại hội trường Marriott Marquis New York.
Sự kiện trao giải thưởng cho các doanh nghiệp và những tổ chức từ 53 quốc gia trên
khắp thế giới cho các thành tựu về Chất lượng và Vượt trội được chủ trì bởi ông Jose
E. Prieto, Chủ tịch và CEO của BID, cùng với những cá nhân tiêu biểu từ các doanh
nghiệp trên khắp thế giới và các đoàn ngoại giao.

3

Nhà tài trợ truyền thông chính của Hội nghị Cấp cao Chất lượng Quốc tế là tập đoàn
truyền thông ImarPress, đã tổ chức lễ trao giải. Hơn 26 ấn phẩm tiếng Anh, Pháp, Tây
Ban Nha, Nga, và Bồ Đào Nha đưa tin về những doanh nghiệp và những tổ chức
thành công được trao tặng Giải. Biểu tượng chất lượng và mô hình BID's QC100 được
hiện diện ở 179 nước trên khắp thế giới, tạo một cơ sở vững chắc cho việc thực hiện
các quy chuẩn chất lượng thiết yếu thông qua công nghệ và tư liệu của mô hình quản
lý chất lượng toàn diện này.
Theo ông Jose, những doanh nghiệp được trao Giải là những biểu tượng của sự cam
kết dẫn đầu, công nghệ và sự đổi mới, làm họ trở thành mô hình mẫu cho các doanh
nghiệp khác trong lịnh vực của họ
Từ khắp các Châu âu, Mỹ, châu Phi, châu Á, Thái bình dương, và Trung Đông, những
công ty và tổ chức được trao tặng Giải thưởng Đỉnh Cao Chất lượng Quốc tế cho các
thành tựu và cam kết chất lượng được ghi nhận. Theo truyền thống, các doanh nghiệp
đoạt giải sẽ được BID vinh danh trên tạp chí nổi tiếng của tập đoàn.
Mục đích của phần thưởng IQS 2015 là để công nhận sự cam kết chất lượng của các
doanh nghiệp đoạt giải trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và công nghiệp hàng đầu.
Yedas – Turkey
Thuộc Calik Holding, chuyên gia dẫn đầu trong phân phối và bán dịch vụ điên tử, có 5
triệu khách hàng, và 20.000 nhân viên. Với doanh thu hàng năm 3 tỷ USD, gần đây
đang đầu tư 186 triệu USD với mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong nền
công nghiệp.
Richfield Technologies Limited – Nigeria
Công ty 100% của Nigeria chuyên về truyền thông và cơ khí, có bề dày kinh nghiệm
trong những dự án nội tại cho công cộng và các công ty cá thể, như việc mua sắm
những thiết bị cung cấp nhiên liệu cho máy bay hãng hàng không Nigeria, và thiết lập
một hệ thống học tập điện tử cho một số trường đại học Nigeria.
Al Bader Enterprise – Saudi Arabia
Thành lập năm 1992, công ty hoạt động trên các thị trường, nhà hàng, sản phẩm liên
quan đến thực phẩm, nhanh chóng phát triển thành một lãnh đạo thị trường, với hơn
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120 nhà hàng, nhân viên từ khắp các nước, nhiều chi nhánh ở khu vực Trung Đông.
Với một chuỗi nhà hàng nổi tiếng như Sizzler House, Tako Hut, Cinnabon.
Northern Engineering Works Ltd – Tanzania
Một nhà lãnh đạo thị trường trên mạng lưới viễn thông, có kinh nghiệm lớn trong thiết
lập và duy trì cơ sở hạ tầng di động. Mang đến dịch vụ chất lượng do đội ngũ kĩ sư, kĩ
thuật thành thạo và tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
Saudi Arabian Fertilizer Company – SAFCO – IBB
SAFCO công ty liên doanh giữa chính phủ và dân vào năm 1965, công ty phân bón,
chuyên sản xuất và cung cấp hóa chất phân bón, có vốn gần 890 triệu USD, kinh
doanh phát triển do sở hữu 50% doanh nghiệp phân bón hóa chất nội địa, và 3,87%
vốn cổ phần của doanh nghiệp Arabian industrial Fibers
Cooperativa Regional Dos Cafeicultores De S.S. Do Paraiso – Cooparaiso
Thành lập năm 1960, doanh nghiệp luôn tìm kiếm hiệu quả cao nhất tại các khu vực
và các quốc gia trồng café, những vùng đặc thù có độ cao trung bình 1000 m, nhiệt độ
690o F, lượng mưa khoảng 1600 mm, vùng sản xuất café có diện tích 1.652.850 m2,
sản xuất bình quân hàng năm 3.234.400 triệu bao café.

Kalagadi Manganese
Được ArcelorMittal nắm giữ 50%, Kalahari là 40%, IDC sở hữu 10%, chuyên khai
thác mangan tại Kalahari Basin ở 3 nông trại, cho khoảng 960 triệu tấn quặng mangan.
Chủ tịch công ty Daphne Mashile – Nkosi có thành tựu ấn tượng trong việc chống lại
chế độ apertheid, bênh vực quyền phụ nữ, và tạo việc làm cho hơn 30.000 người khu
vực phía bắc.

Kaspersky Lab
Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh công nghệ thông, là tập đoàn quốc tế
có 33 văn phòng đại diện có mặt tại 30 quốc gia trên khắp 5 châu. Xếp hạng từ qui mô
kinh doanh nhỏ, trung bình đến tổ chức thương mại liên doanh qui mô lớn. Cung cấp
cho 300 triệu khách hàng đến từ 270 công ty trên khắp thế giới những giải pháp bảo
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vệ an toàn. Hiện tại sở hữu 3.000 chuyên gia giỏi, vào năm 2013 đạt doanh thu toàn
cầu là 677 triệu USD.
Siddlratha Engineering Limited – India
Với doanh thu hàng năm hơn 12 triệu USD, tập hợp các kĩ sư điện tử, chuyên gia tư
vấn và những nhà đấu thầu điện tử, thành lập năm 1972, thực hiện những dự án lớn
cho các doanh nghiệp tư nhân như, IOC (công ty liên doanh xăng dầu của Ấn Độ),
những tổ chức công công như NALCO (công ty kinh doanh nhôm trong nước) và
MES (công ty hàng hải của Ấn Độ).
Mellah Avenir Development S.A. – Moroco
Với những khách hàng lớn như Dove Maizena, Knorr, Unilever và Skip. Là công ty
phân phối lớn, vận hành từ năm 1999, tập trung kinh doanh phân phối và phát triển
vận tải, vận chuyển bằng tàu hỏa từ các kho hàng lớn ở Rabat, Marrakech và Tangiers.
MEDIKA Clinic – Russia
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, tập đoàn này có 18 trung tâm y khoa ở Nga, chuyên về
chẩn đoán, điều trị đau, điều trị tại nhà, chăm sóc trước thai sản, y học thẩm mỹ. cung
cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và sử dụng trang thiết
bị y tế tiên tiến.
OJSC “Belaruskali” – Belarus
Một trong những nhà sản xuất phân bón cali lớn nhất, đứng thứ 7 trên thế giới. khối
lượng sản xuất trong năm 2014 tăng 48% so với năm 2013, và hiện tại đạt năng suất là
11 triệu tấn. Như một phần trong chính sách quốc tế, gần đây công ty đã kí kết hợp
đồng quan trọng với Trung Quốc.
Bloem Water – South Africa
Thành lập năm 1992, mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ nước sạch, năng suất cao và
giá cả phù hợp cho tất cả người dân trong mọi làng xã. Dự án Blue Drop cung cấp
nguồn nước chất lượng bằng phương pháp mới dễ thực hiện và tốt cho sức khỏe cộng
đồng.
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Những doanh nghiệp đoạt giải thưởng BID uy tín trước đây:
ICICI Bank – India
Ngân hàng lớn đứng thứ 2 của Ấn Độ, với 3.800 chi nhánh và hơn 11.150 máy ATMs
ở Ấn Độ, ngân hàng ICICI có mặt ở 19 quốc gia, chi nhánh tại UK, Nga, Canada và
Mỹ, Singapore, Bahrain, Hồng Kông, Sri Lanka, Qatar, Dubai.
Al – Ittefaq Steel Products Co. – Saudi Arabia.
Thuộc AL Tuwairqi Holding, đứng thứ 26 trong top 100 trong nước, ngoài ra còn phát
triển ở Trung Đông, Nam Á và châu Âu, là doanh nghiệp thép tư nhân lớn nhất ở
Trung Đông.
Grant Thornton Russian Appraisal – Russia
Một công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu, với 15 thành công, một thành viên của
Grant Thornton International, có mặt trên 125 nước, với tổng doanh thu năm 2014 là
4,7 tỉ USD.
NCR Corporation India Private Limited – India
Công ty công nghệ chuyên về dịch vụ sản phầm công nghệ thông tin, thuộc NCR của
Mỹ, xếp hạng 423 trong Fortune 500. Theo liệt kê NYSE, có 29.300 nhân viên, và
doanh thu năm 2013 vượt mức 6,1 tỉ USD.
Downer EDI Work – New Zealand
Nổi tiếng trong các dịch vụ quản lí cơ khí và cơ sở hạ tầng. Với hơn 20.000 nhân viên
khắp nước Úc, New Zealand, khu vực châu Á Thái Bình Dương, United Kingdom.
Societe des Mines de Morila S.A – Mali
Dự trữ 7,5 triệu ounce khoáng sản ở miền nam Mali trở thành công ty liên doanh giữa
Anglogold Ashanti, Randgold Resources và đất nước Mali, quốc gia sản xuất vàng
đứng thứ 3 châu Phi. Sản xuất trên 5,5 triệu ounces vàng và phân bổ hơn 1,5 tỷ USD
cho nhà nước.
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Vietnamese Oil and Gas Group (Petrovietnam) – Vietnam
Liên doanh kinh tế mạnh của Việt Nam là sự dẫn đầu của tập đoàn xăng dầu trong khu
vực. Với lượng xuất khẩu dầu thô rất lớn, hợp đồng mua bán gas, khai thác dầu mỏ,
chế tác và tinh lọc giá trị cao.

Zeper International
Công ty đa thành viên, sở hữu 130.000 chuyên viên tư vấn có mặt ở hơn 60 quốc gia.
Có nhiều nhà máy ở Thụy Sỹ, Đức, Ý.
NTPC Ltd – India
Là công ty năng lượng lớn nhất Ấn Độ, ước lượng đạt 128.000 MW vào năm 2032.
đang được xếp hạng 424 trong danh sách Forbes 2000.

CBA Kereskedelmi KFT- Hungary
Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm này sở hữu 1.700 cửa hiệu ở Hungary, 3.895
cửa hiệu có mặt ở 7 nước ở châu Âu, 35.000 nhân viên và 150.000 đối tác nhượng
quyền thương mại.

Franklin Electric, - U.S. and Mexico
Với công ty đầu não tại Mỹ, Franklin Electric điều hành hệ thống toàn cầu với nhiều
nhà máy đặt ở châu Âu, Đông Âu, châu Phi, bắc và nam Mỹ và châu Phi. Là một
trong những nhà cung cấp nhiên liệu quan trọng nhất trên thế giới, và là nhà sản xuất
máy móc điện tử cho động cơ dưới nước.

Alcoa, leading the high-tech industry
Alcoa Howmet Gennevilliers, thuộc Alcoa Corporation vận hành các công ty sản xuất
đặt ở 15 thành phố khác nhau trên 4 quốc gia, với doanh thu là 23 tỷ USD.
Alcoa Howmet cung cấp các dịch vụ sơn cao cấp cho hãng hàng không vũ trụ và
ngành công nghiệp năng lượng từ năm 1963. Aloca là nhà sản xuất nhôm lớn đứng
thứ 3 trên thế giới, có doanh thu đạt mức 23 tỷ USD. Là nhà sản xuất nhôm dẫn đầu
thế giới.
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Trụ sở điều hành chính ở Pittsburgh, Pennsylvania. Tại Mỹ, Alcoa điều hành hơn 30
công ty trên khắp thế giới.

Khrunichev State Research and Production Space Center.
Là đối tác hàng đầu cho cơ quan vũ trụ của Nga.
Có khoảng 40.000 nhân công ở Nga và các nước khác. Nhận giải thưởng chất lượng
BID Internatinal Arch của châu Âu. Khrunichev Enterprises là nhà cung cấp chính và
sản xuất cho ngành công nghiệp vũ trụ của nước Nga và các chương trình không gian
quốc tế.
Bên cạnh đó, nó còn là nhà cung cấp chính cho ngành y tế, sản phẩm tiêu dùng và các
ngành công nghiệp khác.
Khrunichev State Research and Production Space Center được chủ tịch Jose.E Prieto
trao giải thưởng BID, tượng trưng sự thành công và những thành tựu kinh doanh về
chất lượng và sự vượt trội.

The BID Quality Award for TATA Elxsi
Giải thưởng BID được trao cho Tata Elxsi của Ấn Độ tại Paris, đại diện nhận giải là
tổng giám đốc của Automotive Division ông Ramanathan Natarajan . Tata Elsxi thuộc
tập đoàn Tata, là một trong các tập đoàn lớn và lâu đời nhất của Ấn Độ, với hơn 100
công ty và hơn 581.000 nhân công trên khắp các châu lục. tổng doanh thu 2014 là
130,27 tỷ USD. Tata Group là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở Mumbai, chuyên kinh
doanh thép, xe hơi, và công nghệ thông tin, truyền thông, năng lượng, trà, và khách
sạn. Với sự vận hành trên hơn 80 quốc gia, tập đoàn này cung cấp sản phẩm và dịch
vụ trên khắp thế giới.
Inter RAO, Russia’s Electricity Giant.
Sergey Dubinin, cựu bộ trưởng bộ tài chính của Nga trong nhiệm kỳ tổng thống
Yeltsin, và chủ tịch của Central State Bank của Nga đại diện nhận giải thưởng BID.
The Unified Energy Sytem là công ty điện lực của Nga, cung cấp 70% năng lượng cho
cả nước, cũng như xuất khẩu sang các nước khác.

Ansaldo Energia
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Nhận giải thưởng BID, rất tự hào được ký kết hợp đồng 100 triệu Euro với Power
Machines, nhà sản suất điện chính cho nước Nga. Sự ký kết này tiếp sức mạnh cho vai
trò dẫn đầu của doanh nghiệp Ý trên thị trường Nga, đây là nơi giúp Ansaldo kí thêm
5 hợp đồng trị giá hơn 300 triệu Euro để cung cấp tua bin khí.
Ansaldo Energia là công ty năng lượng của Ý, có trụ sở ở Genoa, là công ty con của
Finmeccanica, một tập đoàn của Ý, tập đoàn công nghiệp lớn thứ 2, và là tập đoàn
công nghiệp công nghệ cao lớn nhất ở Ý. Mặc dù thành lập vào năm 1853, nhưng đã
gia nhập Finmeccanica vào năm 1993. Nhận giải thưởng BID từ chủ tịch Jose E.
Prieto, vai trò dẫn đầu và thành tựu kinh doanh trên thế giới được công nhận.

Hong Yuen Electronics Ltd.
Từ năm 1977, Hong Yuen Electronics hướng đến mục tiêu chính là trở thành nhà sản
xuất PCB nổi tiếng trên thế giới. Với chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ,
thiết bị, nguồn nhân lực, sự phát triển sản phẩm, quản lý. Nhận giải BID, Hong Yuen
trở thành doanh nghiệp đứng đầu ở Trung Quốc, với diện tích nhà máy là 35.000 feet,
có 1.300 nhân công, mở rộng hoạt động sang Trung Quốc, Mỹ, châu Âu,, Hồng Kông
và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hiện tại, đang tập trung nghiên cứu các phương
pháp sản xuất mới nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường quốc tế.

CH2M HILL, Global services for Project Management.
Với hơn 26.000 nhân công, làm việc tại 170 văn phòng trên 147 quốc gia trên thế giới,
là công ty toàn cầu có trụ sở tại Mỹ. Cung cấp các phương án quản lý tiết kiệm và an
toàn. Hoạt động trong lĩnh vực nước, vận tải, môi trường, năng lượng, thiết bị, cơ sở
hạ tầng. Với đạo đức kinh doanh được đặt lên hàng đầu, doanh nghiệp được xếp hạng
thứ 437 trên Fortune 500, tự hào có khách hàng trong mọi lĩnh vực Procter & Gamble,
Chevron Chemical Company, the U.S. Navy and United Airlines.

Turner Construction International
Tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai được hoàn thành năm 2009, chính thức hoạt động vào
ngày 04/01/2010, cao 828 mét, cao hơn tòa nhà cao tầng cao nhất thế giới trước đây
Taipei Tower ở Đài Loan., ngân sách cho tòa tháp này đạt khoảng 4,1 tỷ USD. Mỗi
năm, vận hành khoảng 1.600 dự án, có 5.000 nhân viên làm việc đến từ khắp các nước
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trên thế giới, 46 văn phòng ở Mỹ. Chuyên về quản lý xây dựng, tư vấn, đấu thầu, bảo
hiểm, quản lý rủi ro. Công ty này đã thực hiện các công trình xây dựng tòa nhà nổi
tiếng của Mỹ như, United Nation Secretariat ở New York, United Airline Terminal 1,
Madison Square Garden, American Stock Exchange, Rose Garden Arena. Là doanh
nghiệp thành công trên toàn thế giới đạt giải thưởng BID cho sự cam kết chất lượng
dịch vụ và sự vượt bật.

JSC Polet Airline
Đạt giải thưởng BID International Quality Crown, là giải thưởng hàng không danh giá
tại Voronezh ở Nga, vận chuyển các dịch vụ hàng hóa và khách nội địa rộng khắp,
giống hãng hàng không vũ trụ và hãng hàng không VIP Business, chủ tịch của Polet
và tổng giám đốc, Anatoly S. Karpov đại diện nhận giải BID.

ArcelorMital
Công ty thép và khai khoáng hàng đầu, hiện diện ở 22 quốc gia trên 4 châu lục, có
khối luo5ng sản xuất hàng năm là 119 triệu tấn, có 232.000 nhân công trên 60 quốc
gia, doanh thu đạt 79,4 triệu USD, sản xuất khối lượng thép thô đạt 91,2 triệu tấn năm
2013, chiếm 6% lượng thép xuất khẩu trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực khai thác, đạt
70,1 triệu tấn quặng sắt, 8,8 triệu tấn than đá, mục tiêu năm 2015 là đặt 84 triệu tấn
quặng sắt. Công ty cũng đang đầu tự 270 triệu USD vào nghiên cứu và phát triển, có
1.400 nhà nghiên cứu làm việc làm toàn thời gian, 11 phòng thí nghiệm trên khắp thế
giới. Được đưa vào sàn chứng khoáng New York với mức giá cao nhất là 45,78 USD,
thấp nhất là 9,28 USD trong 5 năm vừa qua.

Indian Oil Corporation, at the Forefront of Oil Sector.
Indian Oil Corporation (IOC), doanh nghiệp kinh doanh dầu lớn nhất nước, với doanh
thu đạt 85,5 triệu USD. Đạt giải thưởng BID International Star fro Quality Award, xếp
hạng 96 trên Fortune Global 500 List. IOC điều hành hệ thống dầu thô, sản phẩm dầu
mỏ, đường ống dẫn khí đốt với chiều dài 10.899 km . Với dịch vụ chất lượng, sự cam
kết vượt trội và cải tiến giúp IOC trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong nước, và đạt
giải thưởng ISAQ của BID do ông Jose E. Prieto trao tặng, đại diện doanh nghiệp
thành công trên thế giới.

11

Relince Infrastructure Ltd
Doanh nghiệp lớn ở Ấn Độ, đạt giải thưởng Century Quality Era Award.
Là công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ấn Độ, thuộc tập đoàn Reliance, được xếp
trong top 5 các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng ở Ấn Độ, đạt doanh thu 1,1 tỷ
USD năm 2013. Thuộc sở hữu của gia đình Anil Ambani, một trong những quý tộc
giàu có nhất ở Ấn Độ, và là một trong những gia tộc giàu có nhất trên thế giới.

KEPCO Korea Electric Power Corporation
Doanh nghiệp năng lượng điện tầm cỡ quốc tế, xếp hạng 212 trong Fortune Global
500, với 20.000 nhân viên, doanh thu hàng năm đạt 49,1 tỷ USD, trụ sở chính tại
Seoul, với khối lượng tài sản 147,4 tỷ USD. Dong-Jun Kim, GM & CEO ở New York
nhận được phần thưởng International Quality Summit Award.

Dogus Holding
Một trong những doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ
Kỳ, với dự án hiện tại trị giá 3,8 tỷ USD, và tổng trị giá dự án từ lúc khởi đầu trên 12
tỷ USD. Với hơn 18.000 nhân viên, trên 5 triệu khách hàng, với danh mục dầu tư ấn
tượng gồm ngân hàng lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Porshe, Audi và Volkswagen…
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