Lịch sử hình thành

Kể từ khi mới được thành lập dưới tên gọi Mạng NetNam - năm 1994 cho đến nay - năm 2012,
Công ty Cổ phần NetNam trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, với rất nhiều những cột
mốc lớn. Chặng đường 18 năm đánh dấu quá trình NetNam không ngừng hoàn thiện, nâng cao
chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường, trở thành một trong những ISP, OSP, MSP, yêu thích
của khối các khách sạn cao cấp, khu chung cư cao cấp, khối tài chính ngân hàng, các tổ chức
phi chính phủ và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển NetNam:

- 12/1994: NetNam – mạng thư tín điện tử đầu tiên tại Việt Nam ra đời từ phòng Hệ thống mạng
máy tính của Viện Công nghệ thông tin – Trung tâm Khoa học Tự nhiên & Công nghệ Quốc gia
(nay là Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam)

- 11/1997: NetNam trở thành một trong 04 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên tại Việt
Nam

- 10/1998: Doanh nghiệp nhà nước Công ty NetNam được thành lập theo quyết định số
2420/QĐ-KHCNQG ngày 26/11/1998 của Trung tâm Khoa học Tự nhiên & Công nghệ Quốc gia
(nay là Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam)

- 07/2000: Chính thức ra mắt hoạt động của Chi nhánh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh

- 06/2004: NetNam tham gia thị trường Internet băng rộng

- 05/2006: Trở thành nhà cung cấp giải pháp mạng Internet hàng đầu cho các khách sạn 5 sao
tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

- 06/2010: NetNam chính thức chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với
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tên gọi Công ty Cổ phần NetNam

- 12/2011: POP đặt tại Hongkong của NetNam chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu NetNam
chính thức trở thành ISP không viễn thông đầu tiên tại Việt Nam có POP đặt tại nước ngoài.
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