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Dịch vụ thiết kế website th ương hi ệu mạnh 

 

 

Giới thi ệu 
 

� Bạn ñang sở hữu một thương hiệu mạnh ? 
� Bạn muốn có một website tương xứng với tầm vóc và vị thế của doanh 

nghiệp ? 
� Bạn muốn truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp qua 

internet ? 
 
Giải pháp của chúng tôi chính là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn 
 
WEBSITE THƯƠNG HIỆU MẠNH = TRUYỀN THÔNG + XÂY DỰNG THƯƠNG 
HIỆU + KINH DOANH TRỰC TUYẾN 

 

Khách hàng 
 

Dịch vụ này phù hợp với ai ? 
 

� Các doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu nổi tiếng 
� Các doanh nghiệp tăng trưởng mong muôn xây dựng một kênh truyền 

thông và kinh doanh hiệu quả trên internet 

 

ðặc ñiểm  
dịch vụ 
 

Bạn sẽ ñược gì ? 
 

� Tư vấn toàn diện:  
o Chiến lược  
o Kế hoạch thực hiện 
o Truyền thông và xây dựng thương hiệu qua Internet 
o Chiến dịch marketing số 

 
� Xây dựng bản mẫu: giúp ban lãnh ñạo có hình dung chính xác về dự án 
� Thiết kế song song (parallel design): tổng hợp ý tưởng từ nhiều người thiết 

kế 
� Website xây dựng dựa trên công nghệ web thế hệ 2.0 
� Tích hợp công nghệ 3D: cho phép thăm quan văn phòng, trụ sở công ty 

trong không gian 3D 
� Tối ưu hóa website ñể ñạt thứ hạng cáo trên các dịch vụ tìm kiếm (SEO) 
� ðào tạo quản trị website cao cấp 

o Kỹ năng xử lý ảnh cơ bản 
o Kỹ năng tối ưu hóa website (SEO) 
o Kỹ năng trình bày nội dung theo phương pháp bản ñồ thông tin 

(Information Design) 
  
Dịch vụ ñi kèm  
 

� Bảo hành vô thời hạn (suốt thời gian hoạt ñộng) 
� Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 
� ðào tạo quản trị website cao cấp 
� Tư vấn việc mở rộng và tích hợp thêm chức năng miễn phí 
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Liên h ệ 
 

Công ty ph ần mềm VINNO 

ðịa chỉ: Số 115 / 562 ðường Láng, Quận ðống ða, Hà Nội   

ðiện thoại: 4-3776.5040 - Fax: 4-3776.5387   

Tư vấn: 0912.608.723 – 0912.663.080 

Email: info@vinno.vn  - Website: www.vinno.vn  

Email hỗ trợ: support@vinno.vn – Kênh hỗ trợ: support.vinno.vn 

 

 


