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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TAI THỎ

I. Giới thiệu
Taitho.com – Blog Tai thỏ chuyên biệt về Review đánh giá, tin tức công nghệ trong và ngoài nước,
với sự dẫn dắt của Administrator Lư Khúc Thành (Person). Được thành lập và hoạt động từ ngày
28.6.2018 đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều bài viết chất lượng trên Website với sự gắn bó của
hàng nghìn độc giả trong và ngoài nước, với mong ước trở thành website dẫn đầu về những thông tin
thú vị mang giá trị cho cộng động đam mê công nghệ, Tai thỏ luôn sẵn lòng ghi nhận những đóng góp
của thành viên thỏa mãn Chính sách và điều khoản của Tai thỏ.
Không những thế, FanPage Tai thỏ còn là nơi để mọi người nhận những tin tức mới nhất được Up từ
Tai thỏ, mọi người có thể truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.
Tại sao là Tai thỏ? Tai thỏ được biết đến với tên gọi của một thiết kế đã làm mưa làm gió cho cộng
đồng công nghệ trên thế giới, được nhắc đến nhiều nhất ở thiết kế của iPhone X ra mắt vào năm 2017,
chúng ta lấy tên này để mỗi khi đọc qua nó liền nghĩ ngay đến công nghệ.
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II. Cơ cấu tổ chức
Tai thỏ có cơ cấu tổ chức hết sức đơn giản với:
1. Ban quản lý chung (Chủ yếu là đầy tớ nhân dân, chuyên trả lời giải đáp những thắc
mắt của người dùng khi muốn chọn lựa tìm hiểu một sản phẩm nào đó liên quan đến
công nghệ).
2. Content Editor (Biên tập viên đóng góp trực tiếp cho Blog, đây là lực lượng nòng cốt
đến từ cộng đồng đam mê công nghệ và viết lách).
3. Tín đồ công nghệ (Mọi người giao lưu với nhau, trao đổi thông tin sẽ mang lại giá trị
lẫn nhau cho cộng đồng Tai thỏ ngày càng phát triển).
Phía trên là cơ cấu tổ chức.
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III. Logo thương hiệu của Tai thỏ

Ảnh: Favicon của Tai thỏ

Ảnh: Logo chính thức của Tai thỏ
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IV. Thông tin liên hệ:
Blog Tai thỏ - Blog chuyên biệt về Review đánh giá, tin tức công nghệ lớn nhất Việt Nam







Website: https://taitho.com
SĐT: 0945.879.884
Email: taitho.com@gmail.com
FanPage: https://www.facebook.com/Taithocom-318993988677163/
Twitter: https://twitter.com/taithocom
Google+: https://plus.google.com/105175154911569207782

Thanks your read!
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