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Thư ngỏ hạ sang

        Anh chị em Adam Group thân mến,
Khi thứ đánh thức ta dậy mỗi buổi sáng không phải là âm thanh của
tiếng chuông báo thức mà là những vạt nắng chói chang chiếu xuyên
qua khe cửa, ấy là lúc mùa hè đã tới. Hạ sang mang theo bao dự định
và hoài bão, tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành những mục tiêu đã đề
ra.
Vậy là sau 3 tháng, thật vui khi tập san nội bộ Adam News đã chính
thức quay trở lại với một diện mạo mới, trẻ trung hơn, năng động
hơn. Trong số tập san đặc biệt này, với chủ đề “Mùa hè bất tận”, ban
biên tập mong muốn truyền tải tới các Adamers thông điệp: “Đừng lo
lắng về tương lai quá đỗi, hãy dành trọn vẹn giây phút này để hò hẹn với
hôm nay". 
Không chỉ là cầu nối gắn kết Ban lãnh đạo và các nhân sự, Adam
News còn là tư liệu lưu lại những hoạt động, sự kiện công ty. Bên
cạnh đó, đây cũng là nơi để chúng ta chia sẻ tình cảm, nguyện vọng,
câu chuyện đáng nhớ trong công việc và cuộc sống.
“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau” –
Ban biên tập rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các
thành viên trong gia đình Adam bằng các bài viết đóng góp, ý kiến về
nội dung, hình ảnh để tập san ngày càng chuyên nghiệp.
Hy vọng rằng, món ăn tinh thần này sẽ trở thành sợi dây gắn kết, chất
xúc tác để giúp chúng ta lại gần và thấu hiểu nhau hơn. 
Trân trọng!
 
                                                                                      Ban biên tập 
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- Chúng ta thường cố gắng hiểu người khác nhưng
không dành thời gian để hiểu bản thân mình.
- Chúng ta thường giữ lời hứa với người khác nhưng
dễ dàng thất hứa với bản thân
- Chúng ta thường chỉ trích & góp ý muốn người
khác thay đổi nhưng không dám nhìn nhận vào sự
thật phũ phàng sai lầm của bản thân để nhận trách
nhiệm & thay đổi. 
- Chúng ta ăn uống theo sở thích chứ không ăn uống
khoa học.
- Chúng ta sống buông thả chứ không sống có định
hướng.
Dù bạn có là người tài giỏi, biết yêu thương & quan
tâm người khác nhưng nếu bạn ngược đãi bản thân
thì một ngày nào đó bạn lại trở thành gánh nặng cho
người khác mà bạn không hề hay biết. 
Bạn hãy lo cho mình trước, mình tốt rồi mới lo được
cho những người xung quanh, đừng để bản thân
mình trở thành mối lo của người khác.
 _Adam Thiên_

BẠN CÓ 
TIN NHẮN!!

ọc cách yêu thương bản thân
là điều đầu tiên cần phải học
trong sự nghiệp học tập cả
đời. Bởi nếu bạn không biết
cách yêu thương bản thân thì
bạn chẳng thể yêu thương
được ai khác, có chăng cũng
chỉ là tạm thời. Nếu bạn lo
lắng, quan tâm người khác
nhưng bạn ngược đãi với bản
thân mình thì giá trị của bạn
cũng dần mất đi & bạn sẽ là
người đau khổ. 

H
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BẠN CÓ 
TIN NHẮN!!

  Chúng ta thường được dạy phải biết yêu thương và

hy sinh cho người khác, nhưng ít hoặc thậm chí không

được dạy làm cách nào để yêu bản thân mình hơn. 

  Bạn có biết rằng mình rất đặc biệt không? Trên thế

giới này, bạn là duy nhất. Bạn xứng đáng được yêu

thương không chỉ bởi những người thân xung quanh

mà còn bởi người quan trọng nhất cuộc đời bạn -

không ai khác ngoài chính bạn. 

  Bản thân mới là tài sản có tiềm năng sinh lợi vô hạn.

Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư quan trọng và

mang lại lợi nhuận cao nhất. Hãy học cách lắng nghe

tiếng nói bên trong và giữ lời hứa với chính mình.

Quan tâm tới sức khoẻ, nâng cao kiến thức, giá trị bản

thân, bồi đắp tâm hồn, xây dựng các mối quan hệ chất

lượng… . Chú trọng phát triển toàn diện mọi khía cạnh

của bản thân để tạo ra các cơ hội tốt hơn trong cuộc

sống. 

  Khi bạn biết cách xây dựng nền móng vững chắc, bạn

sẽ luôn biết đâu là con đường mình cần đi mỗi khi

cảm thấy lạc lối.

  “Học cách yêu thương bản thân là điều đầu tiên cần

phải học trong sự nghiệp học tập cả đời”. 
                                                                - Admin Lim -
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Dưới sự háo hức, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ nhân
viên trong Tập đoàn, cùng sự cống hiến thi đấu hết
mình, trận đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết
quả chiến thắng thuộc về FC Adam Thái Nguyên. 
Trận giao lưu bóng đá này đã tạo ra một sân chơi lành
mạnh, bổ ích, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe
cho tập thể nhân viên và còn là nơi để hai “đầu cầu”
gắn bó, xích lại gần nhau hơn. Sau trận giao lưu này, hi
vọng hai đơn vị sẽ luôn đoàn kết, giao lưu, gắn bó với
nhau hơn nữa trong sân chơi tinh thần và đặc biệt là
trong công việc. 

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao

Nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần thể dục thể thao, tạo
điều kiện giao lưu học hỏi, tăng cường tính đoàn kết của nhân
sự trong Công ty và kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4,
Quốc tế lao động 1/5, Adam Group đã tổ chức trận Bóng đá
giao hữu giữa hai đội FC Adam Thái Nguyên và FC Adam Hà
Nội lần thứ I năm 2022 vào chiều ngày 03/5/2022 tại Hà Nội. 

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M
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Từ ý tưởng và sự phối hợp chặt chẽ,
nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các
CBNV trong công ty, giải bóng bàn Cup
Adam Group lần thứ I năm 2022 đã
chính thức được tổ chức và khởi tranh
trong 3 ngày 06 - 09/05/2022.

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Tham gia giải đấu lần này có nhiều vận
động viên (VĐV) không chuyên nhưng
vô  cùng tài năng đến từ tất cả các phòng
ban tại khu vực Thái Nguyên. Các VĐV
sẽ thi đấu ở 2 nội dung: Đơn nam và đơn
nữ.
Chung cuộc, giải nhất đã được trao cho 2
VĐV : Lâm Hoàng Lan - Alenda (Đơn
Nữ) và Nguyễn Đức Anh - Vinaone (Đơn
Nam).

Khép lại ba ngày thi đấu rực lửa, Anh Vi
Văn Giang - Trưởng Ban tổ chức Giải
bóng bàn Adam Group cho biết: "Giải thi
đấu đã diễn ra vô cùng  sôi nổi, căng thẳng,
nhiều cung bậc cảm xúc với chất lượng chuyên
môn cao. Cuộc tranh tài đã đáp ứng được
nguyện vọng thi đấu, cọ xát, thắt chặt tình
cảm giữa các thành viên."

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao
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Tiếp nối thành công của Giải Bóng bàn Adam Group, giải
chạy Adam Power, chính thức khởi động vào ngày 28/5. Với
mục tiêu tạo ra các siêu chiến binh trong ngôi nhà Adam
Group, cùng nhau rèn luyện các thói quen tích cực cho sức
khỏe, cụ thể bằng việc chạy bộ mỗi ngày.
Tham gia giải chạy lần này có đông đảo các VĐV từ tất cả
các phòng ban khu vực Thái Nguyên. Cự ly tiêu chuẩn của
giải lần này lên tới 17 km, kéo dài từ trụ sở Công ty (Thái
Nguyên) ra Vòng Trong Gang Thép và ngược lại. 
Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực không ngừng nghỉ, Quang Hoà đến
từ team Bigdo đã cán đích đầu tiên. 

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao Mặc dù là lần đầu tiên tổ
chức, nhưng giải chạy đã
diễn ra thành công tốt đẹp.
Ban tổ chức hy vọng các
thành viên tiếp tục duy trì
hoạt động này, giữ vững
năng lượng nhiệt huyết, sức
bền để chinh phục mục tiêu
cao hơn.

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M
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B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N  H Ữ U  S I N H

LỄ VINH DANH 

batdongsanhuus inh . vn

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Những đóng góp đó
đã tạo bàn đạp cho
các mục tiêu lớn lao
hơn, tiếp thêm sức
mạnh để tập thể cùng
nhau cố gắng hơn
nữa. Đây cũng là cơ
hội để từng thành
viên nhìn lại sự nỗ
lực, cố gắng không
ngừng nghỉ của bản
thân, nâng cao tinh
thần đoàn kết của
công ty.

Adam Group là con
thuyền mà mỗi người
trong đó là gia đình,
thuyền viên, cùng làm
việc, tạo ra động lực để
con thuyền ngày càng
vươn ra biển lớn.
Lễ vinh danh diễn ra mỗi
tháng là nơi gia đình
Adam Group hân hoan
chúc mừng những tập
thể, cá nhân xuất sắc, tiên
tiến và triển vọng.  
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C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Rộn ràng ngày Quốc tế thiếu nhi 
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là
dịp đặc biệt để dành những lời
chúc ý nghĩa, hàng trăm phần
quà đã được gửi đến tất cả Adam
nhí như sự khích lệ trong suốt
thời gian học tập của các em. Tại
văn phòng Thái Nguyên, một
bữa tiệc ngọt đã được các nhân
sự chuẩn bị nhằm tạo sân chơi
thú vị cho các em cùng ba mẹ
tham gia, vui chơi cùng nhau.
Những hoạt động hướng đến các
em nhỏ thể hiện tấm lòng của
Ban lãnh đạo công ty với thông
điệp: “Trẻ em hôm nay, thế giới
ngày mai”.
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ADAM SUMMER 2022

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Từ ngày 22-24/6/2022, đại gia đình
Adam Group đã có chuyến du lịch 3 ngày
2 đêm vô cùng tuyệt vời tại thành phố
biển Hạ Long. Tạm quên đi công việc bộn
bề, mặc cái nắng chói chang giữa hè,
Adamers đã thổi bùng lên năng lượng sôi
động, vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ
trong suốt hành trình.  Với tinh thần “làm
hết sức, chơi hết mình”, hơn 150 nhân sự
của hai đầu cầu Hà Nội – Thái Nguyên đã
“cháy” hết mình trong chuỗi các trò chơi
Team Building gay cấn nhưng không kém
phần hài hước. Chuyến đi thêm phần ý
nghĩa khi trở thành sợi dây gắn kết để các
thành viên lại gần, thấu hiểu nhau hơn.
Hàng loạt các hoạt động, trò chơi không
chỉ đem lại tiếng cười mà còn khiến tinh
thần đồng đội của Adam Group được đẩy
lên cao nhất. 
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Gala Dinner 
 

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Khoác lên mình những bộ vest sang
trọng, những chiếc váy dạ hội rực
rỡ, gần 200 Adamer đã có một đêm
“quẩy” hết mình tại Gala Dinner ở
thành phố Hạ Long. Sau 6 tháng
đầu năm làm việc hăng say, gặt hái
nhiều thành quả lớn, đại gia đình
Adamer tụ họp về đây để có những
phút giây lắng đọng cảm xúc.
Chúng ta cùng nhau nhìn lại con
đường đã qua,  biết ơn tới sự quan
tâm, dìu dắt của ban lãnh đạo, sự hỗ
trợ nhiệt tình của đồng nghiệp.
Chính những điều đó đã tạo nên
một tập thể Adam Group đoàn kết
và vững mạnh.
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ADAM GOT TALENT

 
 

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Đêm chung kết “Adam Got
Talent” với loạt tiết mục được
đầu tư vô cùng chỉnh chu và
chuyên nghiệp đến từ các đội thi
đã khiến cả khán phòng bùng nổ.
8 tiết mục đặc sắc nhất được chọn
lựa kĩ càng đã đem tới cho khán
giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ
vui tươi, yêu đời đến bồi hồi, xúc
động. Các Adamer không chỉ
nghiêm túc trong công việc, giỏi
chuyên môn mà còn có vô vàn tài
lẻ bất ngờ. 

ADAM FASHION SHOW 

Team Alenda + Kaizal

MÚA SON - Team Cando + Vstar

ĐỘC TẤU SÁO - Học viện Royal

 NHẢY RỒI TỚI LUÔN
 Team Conaldo + Kho vận

BEAT BOX: FIRE POWER ADAM
Team Bigdo

MASHUP: NGÀY THÁNG NĂM
Team Fansipan + Adaline

 XINH TƯƠI VIỆT NAM 
Team văn phòng Thái Nguyên
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Adam Building đi vào hoạt động 

Nhằm mang đến một không gian làm
việc khang trang, chuyên nghiệp hơn
cho toàn thể cán bộ nhân viên chi
nhánh Hà Nội, đầu tháng 7/2022,
Công ty Cổ phần Tập đoàn Adam
Group chính thức chuyển địa điểm
làm việc mới tại địa chỉ 95 đường Tô
Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, TP. Hà
Nội.
Toà nhà 9 tầng mang phong cách hiện
đại, sang trọng. Mỗi phòng ban đều
được thiết kế, trang bị cơ sở vật chất
tối tân. 
Văn phòng chi nhánh TP.Hà Nội sẽ
góp phần quảng bá mạnh mẽ năng lực
của công ty cũng như các văn phòng
thành viên.

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M
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Khoảnh khắcấn tượng
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Khoảnh khắcấn tượng
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Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này,
vì sao ư, bởi vì tuyệt đối, cũng không bao giờ bị thất tình.
Nhưng dù sao, cũng nên mạnh mẽ nói ra bạn nhé, biết đâu họ cũng đang
chờ bạn thì sao?
Đấy là trường hợp tốt, còn nếu không, bạn có thêm chị em tốt, anh em
tốt, cũng tốt mà, mạnh dạn lên. Không nói được thì inbox riêng nhé, tớ
nói hộ cho :D

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng mình để chia sẻ.

#AdminMyopic

Chào cậu! 

Cậu bước vào cuộc đời của tớ một cách thật tình cờ dưới mái nhà Adam!
Những dòng tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày dường như đã trở thành một thói
quen khó bỏ. Tớ đã nảy sinh tình cảm với cậu lúc nào không hay, cậu thì
vẫn cứ vô tư như vậy để mặc tớ ôm mộng đơn phương mà không dám dãi
bày. 

Ngày nào cậu không nhắn tin hay khi nghe cậu kể về những cô gái khác, tớ
cảm thấy khó chịu vô cùng. Tớ là như vậy , chỉ cần cậu quan tâm tới bản
thân tớ một chút là tớ lại cho rắng cậu chỉnh là của tớ rồi, tớ ích kỷ lắm
đúng ko? Nhiều khi tớ muốn xoá hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu, như ngày
cậu chưa từng xuất hiện để không cần phải giằng xé giữa đánh đổi mọi thứ
thực tại tớ đang có và bày tỏ hết với cậu. 

Nhưng tớ lại không đủ can đảm để làm điều đó vì tớ biết chắc chắn một
điều rằng cậu không để tâm và rằng chúng ta chẳng khi nào có thể đi xa
hơn mức tình bạn.

#22

LÀM SAO ĐỦ DŨNG CẢM TIẾN TỚI
ĐỂ NẮM BÀN TAY CẬU

19
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"Ngần ấy thời gian yêu anh làm em quên mất rằng mình cũng là con gái". 

Tôi nhận tin nhắn ấy từ em vào một sáng trời nắng tuyệt đẹp. Tôi nhớ thời gian
ban đầu em như một cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui
vẻ. Chẳng hiểu sao lúc cô ấy đến ngông cuồng, ngang ngược vậy mà lúc đi dịu
dàng đến đáng sợ. Tôi đã bị ám ảnh suốt một thời gian dài vì sự dịu dàng ấy. 

Chúng tôi từng cố gắng yêu nhau theo kiểu NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Cả ngày
không nhắn tin cho nhau nhiều, cùng lắm thì vài ba câu qua lại, cuối ngày kết
thúc bằng câu nói yêu em. Có hơi buồn chán và hụt hẫng, nhưng ngày đó tôi
nghĩ rằng tình yêu kiểu trẻ con là luôn kè kè điện thoại nhắn tin cho nhau cả
ngày không biết chán. Trong khi người yêu trưởng thành chỉ cần thể hiện cử chỉ
quan tâm đúng lúc, đúng chỗ để luôn cảm thấy yêu thương đong đầy. 

Có lẽ, tùy từng trường hợp. Có phải con gái càng dịu dàng thì càng trưởng
thành? Trưởng thành đến mức cái gì cũng tự làm được, dịu dàng đến mức
không một ai biết họ tổn thương. Vậy đấy, cứ thế là tôi mất em. Thật sự, sống
trên đời chỉ cần biết yêu một lần là đủ, có người trải qua hàng trăm cuộc tình,
nhưng thực chất, họ có biết yêu là gì đâu...

Mình tin rằng sự tan vỡ của mối tình này không phải là lỗi của ai cả. Chỉ
là trong thời điểm đó, cách yêu bạn lựa chọn lại không phải là thứ cô ấy
mong muốn. Mỗi một mối tình đi qua, bằng cách này hay cách khác sẽ
đều dạy ta một bài học quý giá. Dù phải trả giá đắt nhưng nó sẽ giúp ta
trưởng thành. 
Trong đời ai cũng có vài lần gặp gỡ và chia ly. Mỗi người đến đều là một
cái duyên. Duyên hết thì tự khắc phải chấp nhận chia xa thôi. 
Và rồi hai bạn sẽ lại yêu. Chỉ là hạnh phúc của đối phương không gọi tên
nhau nữa.Hiện thực lỡ bước nhưng hãy để quá khứ hạnh phúc nhé! Chúc
cho nụ cười sẽ về với đôi mắt của bạn...

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng mình để chia sẻ.

#AdminMyopic

#23

TẠM BIỆT ANH 
NGƯỜI ĐÀN ÔNG “VÔ TÂM” CỦA EM
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Pù luông
" T H I Ê N  Đ Ư Ờ N G  X A N H "

C Á C H  B I Ệ T  P H Ố  T H Ị  Ồ N
À O ,  Đ Ô N G  Đ Ú C

 

Vào những ngày hè oi bức, nóng nực mọi người
lại thường tìm cách trốn khỏi nơi ồn ào phố thị để
tìm về với những mảng màu xanh mát của tự
nhiên. Ngoài những bãi biển nổi tiếng trải dài từ
Bắc vào Nam hay vùng Tây Bắc hùng vĩ thơ
mộng, còn có 1 Pù Luông mà bạn không nên bỏ lỡ.
Đến Pù Luông vào mùa lúa chín hay mùa săn
mây thì nơi đây vẫn có những trải nghiệm mà
bạn nhất định phải đi 1 lần trong đời.

Pù Luông là khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích
17.600 ha, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa
thuộc 2 huyện Bá Thước và Quan Hóa. Nơi đây
được thiên nhiên ban tặng rừng rậm nguyên sinh
kiểu kín nhiệt đới xanh theo mùa và những thửa
ruộng bậc thang tuyệt đẹp.

Ở độ cao 1.700m nên Pù Luông mang trong mình
luồng không khí mát mẻ, trong lành và vô cùng
thoáng đáng. Chính bởi thế mà dù cách thành
phố Thanh Hóa gần 130km nhưng nơi đây vẫn
thu hút đông đảo du khách mỗi năm.

S 

Việt Nam
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Sâu chít được coi là “đông trùng hạ thảo” của vùng núi
Tây Bắc, một loại ấu trùng được sử dụng trong Đông y.
Chít là loại sâu sống trong thân cây chít mọc hoang ở
các triền núi đá vôi có tác dụng trong việc tăng cường
sức khỏe, bồi bổ cơ thể, bổ thận tráng dương.  Bên cạnh
đó, sâu chít còn dùng để ngâm rượu và trở thành đặc
sản mà đồng bào nơi đây giới thiệu đến khách du lịch.

Khi nhắc tới đặc sản Pù Luông thì đầu tiên không thể
không kể tới đặc sản Vịt quay Cổ Lũng – đặc sản nổi
tiếng của người Thái ở Bản Hiêu. Vịt Cổ Lũng là giống
vịt thuần chủng cổ rụt, chân nhỏ lùn, cổ và đầu thường
có lông khoang được thả trên các cánh đồng, khe suối, có
khả năng kháng bệnh tốt nên nhiều nạc, thơm ngon. Vịt
được chế biến thành nhiều món khác nhau nhưng ngon
nhất là món vịt quay béo giòn.

Cá suối nước là món ăn cổ truyền của tộc người Thái
và thường được chế biến từ cá sông hoặc suối. Cá được
lựa chọn những con vừa phải từ 1kg -1,2kg làm sạch
đem ướp gia vị như mắc khén, rau thơm rừng, ớt sả và
trộn với muối. Theo kinh nghiệm của đồng bào người
Thái cá nướng sẽ chọn con cá vừa phải, không nên chọn
cá nhỏ quá sẽ có nhiều xương dăm, còn cá to quá thì sẽ
khó chín và không ngấm hết gia vị. Cá khi tẩm ướp
xong sẽ được cuộn với rau thơm hơ nướng trên tha tro ủ
nóng cho đến khi chuyển sang màu vàng

Ẩm thực Pù luông
Hương vị núi rừng

S 

Việt Nam
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Cuốn sách giúp chúng ta một lần nữa nhìn lại sự

ngẫu nhiên và những hạn chế của con người khi đưa

ra dự báo cho tương lai. 

 

REVIEW SÁCH
Thiên Nga Đen

Tư duy "thiên nga đen" cho một thế giới bất định

 

Chúng ta không biết rất nhiều thứ nhưng lại hành động như thể mình có khả năng dự đoán mọi

điều. Theo Nassim Nicholas Taleb, “thiên nga đen” là một biến cố tưởng chừng như không thể

xảy ra với ba đặc điểm chính: không thể dự đoán, tác động nặng nề và sau khi nó xảy ra, người ta

lại dựng lên một lời giải thích để khiến nó dễ dự đoán hơn so với bản chất thật. “Thiên nga đen”

luôn ẩn hiện trong mọi mặt của cuộc sống với những tác động khó lường, theo cả hướng tích cực

và tiêu cực. Cuốn sách thu hút độc giả khi bao quát nhiều chủ đề: từ hiện tượng kẻ thắng lấy hết,

tác động của sự tình cờ, vô số những bất định xảy ra trên thế giới, đặc biệt là thế giới hiện đại -

nơi thông tin di chuyển với tốc độ chóng mặt, cho đến những ý tưởng sai lầm về khả năng dự

đoán tương lai của con người.

rước khi khám phá ra thiên nga đen tồn tại, người ta vẫn tin rằng tất cả chim thiên nga trên

đời đều có màu trắng. Phát hiện này đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của nhân loại. 

 

Từng trang viết muốn truyền tải một cái nhìn đa chiều, chỉ ra hành vi cố gắng đánh giá rủi ro

như một trò chơi, dự đoán tương lai bằng cách lấy quá khứ làm dự đoán đều là sai lầm. Tất cả

những ý tưởng được tác giả khéo léo xâu chuỗi thành một lý thuyết chung. 

Tinh tế, táo bạo nhưng không kém phần thú vị, Thiên Nga Đen chắc chắn là cuốn sách không thể

bỏ qua cho những ai đam mê hiểu biết. Và cuốn sách này, bản thân nó cũng chính là một “thiên

nga đen”…

 

T
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1 - C 
2 - J
3 - A
4 - Q
5 - R
6 - E
7 - I 
8 - S
9 - G

15 - M
16 - K
17 - O
18 - H

10 - B
11 - D
12 - N
13 - F
14 - P

LÊ PHƯƠNG HUYỀN
TEAM TCKT

Chúc mừng các nhân sự

NGUYỄN KHÁNH MY 
TEAM CALIBEE

TRƯƠNG THÀNH TRUNG
 TEAM VINAONE

GHÉP TRANH HAY - NHÂN QUÀ NGAYGHÉP TRANH HAY - NHÂN QUÀ NGAYGHÉP TRANH HAY - NHÂN QUÀ NGAY
   ...
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MINIGAME
MÊ CUNG BÍ ẨN

      Mùa hè oi bức còn gì tuyệt hơn một ly nước dừa mát lạnh nhỉ.
Các Adamer hãy giúp chàng trai tìm đường thoát khỏi mê cung để
đến với trái dừa mát lạnh đó nhé!

      - Thời hạn tham gia: 
   Từ ngày 28/07/2022 - 10/08/2022

        - Giải thưởng:
     03 bạn may mắn gửi đáp án về cho BTT nhanh nhất qua 
     địa chỉ email: ic.adamgroup@gmail.com
              (Tiêu đề: Họ và tên_Bộ phận/Phòng ban_SĐT)

GOOD LUCK !!!
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LỜI
CẢM
ƠN!

B a n  b i ê n  t ậ p  x i n  g ử i  l ờ i  c ả m  ơ n  c h â n  t h à n h

n h ấ t  t ớ i  q u ý  đ ộ c  g i ả  đ ã  l u ô n  t h e o  d õ i ,  ủ n g  h ộ

A d a m N e w s  t r o n g  s u ố t  t h ờ i  g i a n  v ừ a  q u a .

Đ â y  c h í n h  l à  đ ộ n g  l ự c  đ ể  c h ú n g  t ô i  n ỗ  l ự c  h ơ n

n ữ a  t r o n g  v i ệ c  t r u y ề n  t ả i  t h ô n g  đ i ệ p  q u a  c á c  ấ n

s ố ,  t r ở  t h à n h  m ó n  ă n  t i n h  t h ầ n  k h ô n g  t h ể  t h i ế u   

t r o n g  đ ạ i  g i a  đ ì n h  A d a m  G r o u p .  
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