
THÔNG CÁO BÁO CHÍ                                                           Thông tin chi tiết liên hệ
          Phan Thị Mỹ Châu 

T: (84 8) 08-39 623 888. Ext: 1045 
M: (84) 0977 826372

Email: chauptm@vng.com.vn

Zing và chặng đường 5 năm chinh phục 3 màn hình

TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2012 – Hôm nay, Zing (thuộc công ty cổ phần 
VNG) kỷ niệm 5 năm thành lập với sự hiện diện của đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác 
công nghệ lớn trong và ngoài nước, giới truyền thông, cùng với 50 nghệ sĩ Việt Nam tại khách 
sạn InterContinental (TP.HCM).

Phát biểu tại Zing Party, ông Vương Quang Khải – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
VNG, đơn vị chủ quản Zing – cho biết: “Trong 5 năm qua, Zing không ngừng phát  triển các sản 
phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu giải trí và tương tác của người dùng Internet Việt Nam. Cùng 
với 3 sản phẩm chủ lực là Zing News, Zing Me và Zing Mp3, Zing đang dẫn đầu thị trường 
Internet Việt Nam với 14 triệu người dùng. Các sản phẩm này đều đã có mặt  trên tất cả các màn 
hình, từ máy  tính, điện thoại cho đến tivi thông minh. Zing vẫn đang tập trung vào thế mạnh 
công nghệ và sự gần gũi, thân thiện để ra mắt những sản phẩm mới phục vụ nhu cầu đa dạng của 
người dùng. Công ty cổ phần VNG đang nỗ lực phát triển Zing thành trang web lớn nhất Việt 
Nam có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường này”.

Đến mừng sinh nhật Zing là các đối tác đã có những hợp tác đột phá với Zing trong 
ngành công nghệ tại Việt  Nam như  Sony, Samsung, HTC, Nokia; các công ty truyền thông, giải 
trí: YanTV, Yeah1, TVplus, RealTV, iTV và những nghệ sĩ đã gắn bó và hợp tác lâu dài với Zing 
ngay từ những ngày đầu thành lập như ca sĩ, nhạc sĩ: Mỹ  Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, 
Phương Thanh, Thanh Thảo, Siu Black, Đức Trí, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận…; 
các diễn viên: Thành Lộc, Việt  Trinh, Vân Trang, Quốc Thuận, Midu… và những người đẹp như 
Thanh Hằng, Ngọc Trinh, Mai Phương Thúy, Diễm Hương, Hương Giang...

Đánh dấu chặng đường 5 năm, Zing cũng ra mắt hai sản phẩm mới do đội ngũ kỹ thuật 
của VNG phát triển là Zing TV và Zalo. Hai sản phẩm này nằm trong định hướng phát triển 
chung của Zing là phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối của người dùng mọi lúc mọi nơi trên tất  cả 
nền tảng: máy tính, điện thoại di động và tivi.

Zing TV (tv.zing.vn) là kênh truyền hình trực tuyến theo yêu cầu, quy  tụ các chương trình 
truyền hình, phim ảnh, hài kịch, các chương trình giáo dục, thể thao… ăn khách nhất hiện nay. 
Zing TV hoạt  động như một kênh phân phối nội dung cho các nhà sản xuất để cung cấp các 
chương trình hay  và hấp  dẫn dành cho người dùng trong môi trường trực tuyến. Hiện nay, Zing 
TV có bản quyền đăng tải tất cả các chương trình truyền hình của các nhà sản xuất như Yan TV, 
Yeah1 TV, Real TV. Ngoài ra, Zing TV còn kí kết với các công ty sản xuất như Cát Tiên Sa, Đất 
Việt, TVplus… để độc quyền đăng tải các chương trình truyền hình ăn khách nhất hiện nay như: 
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Giọng hát Việt, Iron Chef, Vietnam’s got talent, So you think you can dance, Cuộc đua kỳ  thú, 
Bước nhảy hoàn vũ… 

Một  sản phẩm công nghệ quan trọng nằm trong chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo của 
VNG chính là Zalo. Đây là một ứng dụng công nghệ dùng để nhắn tin đa phương tiện, tìm và kết 
nối bạn bè, chia sẻ hình ảnh và thông tin miễn phí dành cho người dùng di động Việt Nam. Điểm 
mới của ứng dụng này là chức năng gởi và nhận tin nhắn thoại. Zalo sử dụng danh bạ điện thoại 
và Zing ID làm nền tảng, có thể nhắn tin theo nhóm và chia sẻ vị trí để tìm kiếm bạn mới, chơi 
game giải trí với bạn bè. Các tin nhắn đa phương tiện như hình vẽ tay, các biểu tượng cảm xúc 
sinh động, vui nhộn, những hiệu ứng độc đáo… sẽ giúp người dùng thể hiện cá tính của mình với 
bạn bè. Zalo hiện đã có mặt  trên Apple Stores, Android Market… Ngoài ra, ứng dụng này  còn 
được tích hợp trên các dòng điện thoại thế hệ mới của Nokia sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập của Zing, nhà thiết kế Công Trí cũng ra mắt  bộ sưu 
tập thời trang mới nhất mang tên “No.5” với sự trình diễn của các người mẫu hàng đầu Việt Nam 
như: Võ Hoàng Yến, Thanh Hoài, Lâm Thu Hằng, Hoàng Thùy, Trà My, Thùy Dương, Ngọc 
Tình, Vũ Mạnh Hiệp, Hữu Long… Đây là bộ sưu tập mang đậm màu sắc công nghệ được sáng 
tạo theo xu hướng sắc màu sinh động của Zing với thông điệp: “Sự phát triển của Internet sẽ góp 
phần thay đổi cuộc sống của người Việt Nam”.

• Các thông tin chi tiết vui lòng xem phần thuyết trình.

Thông tin về  Công ty cổ phần VNG
Được thành lập vào tháng 9 năm 2004, VNG là công ty đi đầu trong lĩnh vực Internet tại Việt 
Nam. Bên cạnh đó, VNG còn là doanh nghiệp  sở hữu cổng thông tin giải trí Zing đứng đầu Việt 
Nam về lượng truy cập. Bằng những nghiên cứu không mệt  mỏi của nhiều đội ngũ nhân sự trẻ, 
năng động và đầy nhiệt huyết, VNG đang từng bước khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành nội 
dung số và CNTT tại Việt Nam với định hướng nhất  quán “Phát triển Internet để thay đổi cuộc 
sống người Việt Nam”.

Công ty cổ phần VNG
Tòa nhà Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM
Số điện thoại: (84 8) 3962 1740 
Số Fax: (84.8) 3962 1170                           
Website:  www.vng.com.vn
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