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Quý Khách hàng thân mến!
Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Công Ty Cổ Phần 3B Việt Nam (3BVN) gửi tới Quý Khách 
hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công.
3BVN là đơn vị truyền thông chuyên cung cấp và tư vấn các giải pháp, dịch vụ quảng bá, 
xây dựng thương hiệu cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ. Chúng 
tôi luôn tìm kiếm, xây dựng các cách thức tiên tiến nhất nhằm đem thương hiệu của các 
cá nhân, tổ chức tới tất cả các đối tượng mục tiêu, mang lại hiệu quả to lớn.
3BVN là đối tác cung cấp dịch vụ truyền thông cho khá nhiều doanh nghiệp và tổ chức 
như : Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh phúc, TTPT Công nghệ quản lý và kiểm 
định xây dựng Bộ Xây Dựng, Nhà khách chính phủ, Trường THCS Bột Xuyên, … Từ một 
doanh nghiệp nhỏ, bằng nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, 3BVN đã trở 
thành một trong những đơn vị truyền thông hàng đầu về dịch vụ thiết kế Website, Google 
Adwords.
Công ty chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm 
dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả với giá thành hợp lý nhất.
Thay mặt 3B Việt Nam, tôi xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với chúng 
tôi trong thời gian qua. Hy vọng, 3BVN sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của 
Quý Khách hàng.
Trân trọng!
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Sau 5 năm hoạt động trên thị trường kinh doanh online cạnh 
tranh, chúng tôi hiểu sâu sắc về tình trạng và thách thức mà các 
doanh nghiệp đang đối mặt 3B VIỆT NAM được thành lập với khao 
khát giúp đỡ các doanh nghiệp Việt định vị được giá trị thực của 
mình; mang sứ mệnh KẾT NỐI các doanh nghiệp và sản phẩm của 
họ với khách hàng. 

Là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tầm cỡ quốc 
tế, đảm nhiệm các dự án không giới hạn. Nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm nhằm đem lại giải pháp và lợi ích cho các doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài.

Khách hàng không chỉ là đối tác mà còn là người bạn đồng hành: 3B VIỆT NAM 
luôn trân trọng từng phản hồi quý báu của khách hàng về chất lượng dịch vụ của 
chúng tôi để hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Không làm thứ mình có mà làm cái 
khách hàng cần.

Tôn trọng và phát triển từng cá nhân: Cá nhân chính là người góp phần trực tiếp 
vào xây dựng nền tảng phát triển công ty. Tại 3B VIỆT NAM, không có bất kì sự phân 
biệt địa vị, tuổi tác, giới tính mà tất cả đều hoạt động vì một mục tiêu chung. Chúng 
tôi tạo điều kiện cho từng cá nhân nghiên cứu, đào tạo, nâng cao và phát huy hết mọi 
kĩ năng của bản thân.

Tinh thần tập thể: Một con thuyền muốn vươn ra ngoài biển lớn cần có tinh thần 
đồng đội vững vàng. Với 3B VIỆT NAM, việc gắn kết con người sẽ làm cho những sản 
phẩm của chúng tôi tới tay khách hàng tốt hơn, bám sát được nhu cầu trải nghiệm 
người dùng.

Tinh thần trách nhiệm: Chúng tôi luôn cống hiến hết mình vì chất lượng sản phẩm 
tới khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong công ty, 3B kiên 
quyết với mục tiêu vì sự hài lòng của khách hàng đến cùng.Tinh thần đổi mới : Học 
tập và không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ. Tại 3B chúng tôi chưa một phút nào 
hài lòng với những gì mình đạt được. Mà luôn nghiên cứu,tìm tòi học hỏi để nâng cao 
kiến thức và trình độ.

Tinh thần đổi mới: Học tập và không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ. Tại 3B chúng 
tôi chưa một phút nào hài lòng với những gì mình đạt được. Mà luôn nghiên cứu,tìm 
tòi học hỏi để nâng cao kiến thức và trình độ.

Giá trị
Cốt lõi
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Tại sao
nên chọn 

Chúng
Tôi?

Với 2500+ dự án đã thực hiện cho khách 
hàng trong nước và quốc tế

2500+ Dự án
01

Với 2500+ dự án đã thực hiện cho khách 
hàng trong nước và quốc tế

50+ Nhân sự
02

Với hơn 5 năm trong lĩnh vực giải pháp 
công nghệ cho các doanh nghiệp

5+  năm kinh nghiệm
03

Cam kết chất lượng sản phẩm vượt trội 
mang tính đột phá cao

Vượt trội
04

Dịch vụ chuyên nghiệp chăm sóc khách 
hàng tận tình

Chuyên nghiệp
05
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Con người luôn là trung tâm trong việc tạo nên sự khác biệt của tổ chức. 3B VIỆT NAM tự hào với đội ngũ nhân sự bao 
gồm đội ngũ Coder kinh nghiệm trên 5 năm, các nhân viên Thiết kế, Tư vấn –chăm sóc khách hàng….. Họ đều là những 
con người năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mội công việc mình nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho 

thương hiệu khách hàng.



Thời gian triển khai nhanh chóng

Giao diện chọn lọc, thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng.

Khách hàng có quyền thay đổi nội dung website như ý muốn

Tính năng Responsive tự động co giãn kích thước website phù hợp 
với màn hình thiết bị.

Tích hợp SEO, dễ dàng đưa website lên các công cụ tìm kiếm.

Hệ thống website có khả năng mở rộng, linh hoạt khi doanh nghiệp 
có nhu cầu
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TIẾP NHẬN
YÊU CẦU

01

PHÂN TÍCH
& BÁO GIÁ

02

TƯ VẤN CHO 
KHÁC HÀNG

03

TIẾN HÀNH
KÝ HỢP ĐỒNG

04

THIẾT KẾ
GIAO DIỆN

05

DUYỆT THIẾT 
KẾ BẢN ẢNH

06

LẬP TRÌNH
WEBSITE

07

DUYỆT GIAO 
DIỆN

08

NGHIỆM THU 
VÀ BÀN GIAO

09

www.cres.vnu.edu.vn

www.hoixaydunghanoi.org.vn

www.cdmi.gov.vn

www.pmrinstitute.org

www.thcsbotxuyenmyduc.edu.vn

www.hanoiosaka.edu.vn

www.lcu.edu.vn

www.chienhuong.com.vn

www.duonglaophuctho.vn

www.benhvienthanglong.vn

www.viendaotaogiaoduc.com

www.vienkhcnxdhanoi.gov.vn

www.vntest.vn 

www.cae.vn

www.icerd.vn

www.hvc.edu.vn

www.tuyensinh.hubt-edu.com

www.tieuhocnguyendu-ntl.edu.vn

www.tieuhocthanhliet.edu.vn

www.c2hongson.edu.vn

www.rcem.edu.vn

www.nhakhachchinhphu.com

Viện Tài Nguyên Môi Trường

Hội Xây Dựng TP Hà Nội

Bộ Xây Dựng

Viện Nghiên Cứu Y Học

Trường THCS Bột Xuyên Mỹ Đức

Trường Mầm Non Monkinder Care 

Trường Lý Công Uẩn - Bắc Ninh

Nhà Máy Chiến Hương - Bắc Ninh

Bệnh Viện Phước Hải - Thái Bình

Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long - Hà Nội

Viện Đào Tạo Quản Lý Giáo Dục - Vnnedu

Viện Khoa Học CN & Kinh Tế Xây Dựng

Viện Kiểm Nghiệm Và Kiểm Định Chất Lượng

Trung Tâm Phân Tích Và Môi Trường (Cae)

Trung Tâm Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng

Trường Cao Đẳng Hùng Vương Hà Nội

Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội

Trường Tiểu Học Nguyễn Du - Nam Từ Liêm

Trường Tiểu Học Thanh Liệt - Thanh Trì

Trường THCS Hồng Sơn - Mỹ Đức

Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế & Quản Lý

Trung Tâm Hội Nghị 37 Hùng Vương
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Hosting
Lưu Trữ

VPS
Lưu Trữ

Máy chủ
riêng

(Server)

Hosting là không gian trên máy chủ có cài 
các dịch vụ Internet nơi lưu trữ web của bạn 
cũng như dữ liệu trang web

VPS SSD sử dụng ổ cứng SSD Enterprise 
chuyên dụng cho việc lưu trữ, dung lượng 
cao, chế độ sao lưu dữ liệu định kỳ, giúp cho 
dữ liệu của bạn luôn được an toàn

Dịch vụ máy chủ riêng là giải pháp tối ưu 
cho doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử 
dụng độc lập, bảo mật mà không cần phải bỏ 
ra chi phí đầu tư server quá lớn
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Chắm sóc,quản trị website được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên am hiểu 
về Marketing, về thiết kế- bố cục website, nắm bắt được thị trường, xu thế 

người dùng và có khả năng diều hướng suy nghĩ của người dùng

Xây dựng hệ thống các bài viết PR 
về dịch vụ, sản phẩm, các bài viết 
chuẩn SEO dạng bài viết chia sẻ, 
bài viết tin tức để tăng chất lượng 
nội dung website

Nghiên cứu và đưa ra bộ từ khóa 
phù hợp nhất cho website, từ đó 
định hướng con đường phát triển 
đúng đắn về marketing, SEO hay 
quảng cáo Google

Banner, bài viết, slideshow của 
website được thiết kế các video và 
hình ảnh độc đáo, chuyên nghiệp

Tối ưu ONPAGE và OFFPAGE SEO 
nhằm nâng cao thứ hạng từ khóa 
trên TOP SEARCH google

Hỗ trợ xử lý kỹ thuật để đảm bảo 
tiến độ vận hành website hiệu quả 
nhất

Cài đặt các công cụ quản trị 
website, phân tích hoạt động truy 
xuất dữ liệu, lượt truy cập chính 
xác nhất

Vận hành website liên tục, đảm bảo 
website được chăm sóc tối ưu nhất, 
phát hiện nhanh chóng các vấn đề 
mã độc, sự tấn công của đối thủ

Xử lí và báo cáo, cập nhật công việc 
hằng ngày. Giúp khách hàng dễ 
dàng bám nắm và điểu chỉnh công 
việc kịp thời, phù hợp
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Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản 
sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc 
sử dụng văn từ và các biểu tượng thương hiệu. Hệ 
thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố 
nhận biết cấu thành thương hiệu như: Tên thương 
hiệu (Brand Name), Biểu tượng (Logo), Màu sắc 
chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Namecard), Web-
site, Biển hiệu, Đồng phục – Bảng tên, Website… 
Được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo 
nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó 
với những thương hiệu khác.

DESIGN
3BVIETNAM
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Quảng cáo từ 
khóa Google

Quảng cáo 
banner GDN

Quảng Cáo
Remarketing

Facebook
Ads

Youtube
Ads

Cốc Cốc
Ads

Là Đối tác cao cấp chính thức đầu tiên của Google và Đối tác ủy quyền đầu tiên của Face-
book tại Việt Nam, 3B Việt Nam mang đến giải pháp tiếp thị trực tuyến hiệu quả với hệ 
thống dịch vụ quảng cáo đa dạng cho hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp Châu Á 
Thái Bình Dương.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 3B VIỆT NAM

Tầng 5 Tòa Nhà An Bình Office, Số 30 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
0976.631.177           info@web3b.com          thietkeweb3b.com


