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Thư Ngỏ
 Ban giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 
VSME gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc 
may mắn và thành công!
 Để phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển 
kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ khoa học kỹ thuật thế giới sau hậu 
Covid-19. Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ VSME ra đời 
với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước 
thành công trong việc chuyển đổi số bằng cách áp dụng các 
công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây 
(Cloud),... nhằm mục đích cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận 
được nhiều khách hàng hơn, lãnh đạo sẽ có những quyết 
định nhanh chóng và chính xác, qua đó hiệu quả và tính cạnh 
tranh của tổ chức doanh nghiệp được nâng cao. Với đội ngũ 
nhân viên VSME dày dặn kinh nghiệm, các sản phẩm của 
VSME luôn ưu tiên sự bảo mật, tối ưu tốc độ, dễ dàng nâng 
cấp cũng như kết nối mở rộng, đảm bảo luôn được vận hành 
trơn tru và đồng hành lâu dài với doanh nghiệp.
 Trân trọng cảm ơn!

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ VSME
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BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH PHÒNG HÀNH CHÍNH

Bộ phận
Website Developer

Bộ phận Server
Quản trị máy chủ

Bộ phận sản xuất
nội dung, kịch bản

Bộ phận đa phương tiện,
Video, Thiết kế

Bộ phận
kinh doanh

Bộ phận
chăm sóc khách hàng

Bộ phận
hành chính nhân sự

Bộ phận
kế toán

Bộ phận
Mobile Developer

Bộ phận Social
đa kênh, SEO, ADS

CƠ CẤU TỔ CHỨC
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HƠN 200 KHÁCH HÀNG
ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
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— NGÀNH NGHỀ: Bất động sản

— ĐỐI TÁC: toantienhousing.vn

— VSME ĐÃ GIÚP TOANTIEN:

- Mang đến trải nghiệm thực tế nội thất
các căn hộ, các tiện ích xung quanh như
cửa hàng, bệnh viện, trường học, khu vui
chơi giải trí,...

- Đồng bộ tự cập nhật danh sách căn hộ,
trạng thái và kết nối với các phần mềm
ERP của Toàn Tiến.

- Tương tác liên tục và trực tiếp với khách
hàng bằng cách tích hợp tất cả hệ thống
CRM, Chat, Hotline,...

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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— NGÀNH NGHỀ: Sổ liên lạc điện tử

— ĐỐI TÁC: Trường Học Việt

— VSME ĐÃ GIÚP TRƯỜNG HỌC VIỆT

- Quản lý tất cả thông tin học sinh về điểm 
số, hồ sơ và cả quá trình học tập của học 
sinh tại trường. Khi liên lạc qua sổ điện tử sẽ 
hạn chế được tình trạng thất lạc giấy tờ, 
bên cạnh đó sử dụng SLLĐT còn quản lý 
thông tin về giáo viên, lịch giảng dạy của 
giáo viên tại trường.

- Quản lý và theo dõi thực đơn hàng ngày 
của các con trên lớp. Dinh dưỡng đóng 
vai trò cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng 
rất lớn đến sự phát triển của con. Chính vì 
vậy mà cần phải quan tâm đặc biệt tới 
vấn đề này. Ngoài ra sử dụng sổ liên lạc sẽ 
giúp phụ huynh có thể nắm bắt được 
thông tin một cách nhanh chóng nhất 
thông qua SMS hoặc email.
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— NGÀNH NGHỀ: Cổng thông tin điện tử

— ĐỐI TÁC: Liên minh HTX Việt Nam 

— VSME ĐÃ GIÚP VCA ĐẠT TỚI:

- 1.1 triệu visitor/tháng

- 1000 lượt chia sẻ bài viết/ngày

- 2.4 triệu pageview/ngày

BẰNG
- Kho giao diện và tính năng đáp ứng mọi 
mục tiêu cung cấp  thông tin ở tất cả các 
chủ đề.

- Nền tảng chuẩn SEO, công nghệ  respon-
sive tương thích mọi thiết bị.

- Hệ thống chịu tải lớn ngay cả khi lượng 
traffic tăng đột biến.

- Hệ thống xa lộ thông tin giúp cho biên 
tập viên nắm được các tin tức mới nhất 
được cập nhật trực tiếp từ các nguồn 
báo chính thống.



— NGÀNH NGHỀ: Bất động sản

— ĐỐI TÁC: BĐS

— VSME ĐÃ GIÚP BĐS:

- Khẳng định sự hiện diện của doanh 
nghiệp trên thị trường internet nói chung 
và BĐS nói riêng, nhất là trong thời điểm 
phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
mobile marketing.

- Cập nhật tin tức bất động sản nhanh 
chóng và tiện lợi nhất.

- Tạo cầu nối đến với thị trường khách 
hàng muốn mua bán nhà đất, kinh doanh 
bất động sản tốt và nhanh nhất.
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CÁC GIẢI PHÁP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ WEBSITE TOÀN DIỆN CHUYÊN NGHIỆP

Hãy xây dựng Website nếu bạn cung cấp những dịch vụ:

Spa/Thẩm mỹ/
Chăm sóc sức khỏe

Dịch vụ giải tríNhà hàng/ 
Thực phẩm

Phòng khám/ 
Bệnh viện

Thời trang &
làm đẹp

Bất động sản/
Du lịch

HIỆU SUẤT WEBSITE VƯỢT TRỘI
Khi sử dụng cùng Hosting VSME

WEBSITE do VSME triển khai
Hosting khác

Hosting VSME

Tốc độ tải trang <3 giây

Tốc độ tải trang <1 giây

Dựa trên lượng truy cập cùng lúc của 100 người dùng

WEBSITE khác
Hosting khác

Hosting VSME

Tốc độ chậm

Tốc độ tải trang <3 giây

Dựa trên lượng truy cập cùng lúc của 100 người dùng

Bảo mật tuyệt đối

Công nghệ điện toán  
đám mây VSME Cloud và 
hệ thống cảnh báo xâm 
nhập sớm đảm bảo 
website của bạn luôn 
được bảo mật tối đa. 

Vận hành ổn định

Hệ thống hoạt động 
ổn định với tốc độ load 
trang nhanh nhờ hệ 
thống chịu tải lớn, lên 
đến chục triệu traffic 
mỗi ngày. 

Chuyên gia SEO
đầu ngành

Đội ngũ SEO đã thiết 
kế và tối ưu những 
website thân thiện 
với công cụ tìm kiếm 
Google. 

Chuyên gia IT
giàu kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên gia IT 
với 7 năm kinh nghiệm 
xây dựng website, hiểu 
sâu đặc thù từng 
ngành nghề. 

Mã nguồn code tay

Website được code tay tỉ mỉ, 
đáp ứng yêu cầu thiết kế và 
kỹ thuật theo từng lĩnh vực 
của doanh nghiệp. Với khả 
năng tuỳ biến và bảo mật 
cao, bạn hoàn toàn có thể 
chủ động nâng cấp tính 
năng bất cứ khi nào 

Lợi ích khi thiết kế Website tại VSME

https://vsme.vn
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XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE APP) THEO YÊU CẦU

    Chúng tôi là chuyên gia phát triển 
Mobile App. Theo một số thống kê, tỷ lệ 
sử dụng Smartphone để lướt Web chiếm 
đến 70% và điều đó đồng nghĩa với việc 
doanh nghiệp sẽ bị bỏ lỡ nguồn khách 
hàng đầy tiềm năng khi không có Mobile 
App, và hơn ai hết tại VSME bạn sẽ luôn 
tìm được sự mới mẻ từ thiết kế đến các ý 
tưởng đặc sắc.

P R O C E E D

E - M A I L

PA S S W O R D

L O G  I N

L O G  I NS I G N  U P

F O R G O T  PA S S W O R D ?

< >

Thiết kế App Doanh Nghiệp

Thiết kế App Tài Chính

Thiết kế App Sức Khoẻ

Thiết kế App Bán Hàng

Thiết kế App Giáo Dục

Thiết kế App Du Lịch

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
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PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐỒNG HÀNH

     Marketing online chính là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa giúp doanh nghiệp tiếp cận đến 
lượng khách hàng tiềm năng trên khắp toàn cầu: điều mà marketing truyền thống chưa làm 
được. Thậm chí có thể giúp doanh nghiệp đánh thức nhu cầu tiềm ẩn, tự tạo ra “miếng 
bánh” để mở rộng thị trường, điển hình như những ông lớn Facebook hay Grab đã từng làm: 
trước khi có Facebook chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ cần một nền tảng như vậy; cũng như 
trước khi có Grab/Uber chúng ta vẫn hài lòng với taxi, xe ôm truyền thống.
     Câu hỏi đặt ra là: để tạo chỗ đứng vững chắc trên Internet, giải pháp nào là hiệu quả nhất 
trong môi trường marketing online đầy sôi động hiện nay?

Ưu điểm phòng truyền thông đồng hành của VSME
Lập kế hoạch Marketing chiến lược từ 3-5 năm cho doanh nghiệp

Hỗ trợ kỹ thuật, tối ưu website, tự động hoá quy trình

Kế hoạch tổng thể hoặc thị trường ngách, nội dung phù hợp chuẩn SEO

Nắm bắt xu thế, tạo trend hiệu quả

Hiện diện đa kênh: Facebook ADS, Google ADS, SEO, Email Marketing, Youtube,...

Tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số.
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CÁC SẢN PHẨM ĐI KÈM

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
   Bộ nhận diện thương hiệu
   Thiết kế hồ sơ năng lực
   Thiết kế Sales Kit bán hàng
   Dịch vụ in ấn
   

HOSTING
   Máy chủ DELL - IBM cấu hình cao
   Cổng mạng 200Mbps
   Chi phí hợp lí
   Tích hợp các phần mềm bản quyền
   tốt nhất thế giới: CPanel, CloudLinux,...

EMAIL GOOGLE GSUITE
   30Gb lưu trữ
   Lịch được chia sẻ
   Hội nghị trực tuyến
   Ghi chú được chia sẻ
   Thu hút sự tham gia của nhân viên
   Tự động hóa, tích hợp và mở rộng bằng
   G Suite
...

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
   Thủ tục nhanh gọn
   Thời gian đăng ký siêu nhanh
   Miễn phí DNS
   Miễn phí ẩn thông tin tên miền
   Hỗ trợ đăng ký 24/7 kể cả lễ tết
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NỀN TẢNG MOBILE APP SIÊUỨNGDỤNG.VN
(VỚI CHI PHÍ CHỈ TỪ 1,9 TRIỆU)

     Giải pháp cho các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp SMEs sở hữu app riêng 
có đầy đủ tính năng của một ứng dụng chăm sóc khách hàng, tích điểm, 
thăng hạng thành viên, đổi ưu đãi, dễ dàng mở rộng kết nối với bên thứ 3, 
thời gian triển khai chỉ trong 7 ngày.
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SẢN PHẨM MWEB - SUPPER VIP
Ai cũng có thể thiết kế Website - Đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

1 giá duy nhất chỉ 399k
(Miễn phí dùng thử 7 ngày, thanh toán linh hoạt theo tháng)

Tạo không giới hạn Website:
Website code tay chất lượng

Tốc độ load <1 giây

Tạo Website trong vòng 3 giây

Hàng nghìn mẫu Website có sẵn. Cam kết mỗi tháng cập nhật tối thiểu 10 mẫu mới

Độ bảo mật cao

Backup miễn phí

Bảo mật an toàn tuyệt đối

Công nghệ mới nhất (HTTP/3 Litespeed,...) 

Miễn phí SSL cho tất cả các web trọn đời

Tính năng mở rộng, phát triển không giới hạn.

Không giới hạn tạo Website trên 1 tài khoản.

ADD ON:
1. Gói nâng cấp dung lượng (100k/1GB/Website/tháng)
2. Gói hỗ trợ chuyên sâu Website
- Thiết kế ảnh (10 cái) chỉnh sửa bố cục giao diện theo yêu cầu (2 triệu/lần)
- Gói đồng hành (SEO, Marketing, Đa kênh Facebook, Instagram,... chỉ từ 5 triệu, 10 triệu,
15 triệu,.../tháng.
      Tặng kèm gói thiết kế ảnh chỉnh sửa giao diện
      Thanh toán tổi thiếu 3 tháng.
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XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG TỰ THIẾT KẾ
Website, Landing Page miễn phí

Tạo Website miễn phí

Tạo web miễn phí
Tạo website đẹp và nhanh không còn là 
chuyện khó khăn nữa. Bạn không cần biết 
thiết kế web và tạo code mà vẫn có thể 
tạo blog, xây dựng trang web cá nhân, mở 
một cửa hàng online nho nhỏ, hay làm 
trang web portfolio.     

Website builder dễ sử dụng
Tạo trang web trong vài phút, không phải vài ngày

Phát triển vượt bậc
E - Commerce hiệu quả 

01
CHỌN MẪU TRANG WEB 

02
TẠO WEBSITE MIỄN PHÍ 

03
XUẤT BẢN LÊN MẠNG

Chọn mẫu thiết kế
website miễn phí
phù hợp cho dự án
của bạn 

Dựng webite bằng cách 
tuỳ chỉnh giao diện, Dàn trang,
chèn, ảnh, thêm video

Đưa website lên mạng
và lan truyền khắp thế giới 

Tuỳ chỉnh mọi yếu tố Tạo nội dung web nhanhHoàn hảo trên từng pixel

Tạo trang web dễ dàng
Với hơn 600 mẫu thiết kế website miễn phí được xây dựng bởi chuyên gia

Web responsive hiệu quả
Tích hợp SEO
Tích hợp ứng dụng chuyên nghiệp
Công cụ mạnh mẽ

Bảo mật chặt chẽ
Hơn 1 triệu hình ảnh miễn phí
Luôn luôn bên bạn



Lời Kết
 Kính thưa quý khách hàng.
 Với mong muốn giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ Website, Mobile app chất lượng 
cao, thực hiện hoá mọi ý tưởng trong lĩnh vực công nghệ, 
chiến lược truyền thông đồng hành lâu dài cùng doanh 
nghiệp, mang lại hiệu quả cao, để chúng ta có thể bước cùng 
nhịp phát triển của thời đại. Công ty TNHH Giải pháp Công 
nghệ VSME chủ trương không kén chọn khách hàng, chúng 
tôi sẵn sàng đến với khách hàng dù là bất kì đâu. Hãy trao 
cho chúng tôi cơ hội được đồng hành và góp phần xây dựng 
sự lớn mạnh của Quý khách hàng.
 Chúng tôi cảm ơn Quý khách hàng đã mang đến cơ hội 
để VSME thể hiện khả năng cũng như năng lực của mình 
trong lĩnh vực Internet.
 Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ VSME

GIÁM ĐỐC



Thông tin liên hệ 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VSME

Lầu 3, CT2, Chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, Đường Lê Văn Lương,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Email: info@vsme.vn

Hotline: 0888 511 530
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VSME chân thành cảm ơn quý khách 
đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi


