Cảm ơn Quý Khách đã tham khảo Hồ Sơ Năng Lực của công ty cổ phần truyền thông
phát triển Minh Dương. Công ty chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng sự hợp tác của
chúng ta sẽ mang tới cho Quý Khách sự hài lòng, thuận tiện và hiệu quả cao nhất trong
hoạt động kinh doanh của Quý Khách.

0948.898.368
0916.347.966

minhduongads@gmail.com
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www.minhduongads.com

MINH DƯƠNG ADS

SỨ MỆNH
Cung cấp dịch vụ có chất lượng và giá thành tối ưu nhất
cho doanh nghiệp. Đưa thương hiệu của doanh nghiệp đến
gần hơn với khách hàng. Tăng khả năng chuyển đổi.
Công ty truyền thông phát triển Minh Dương là
doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực
Thiết kế web, Marketing online với mong muốn
xây dựng cho mỗi đơn vị 1 bản sắc thương hiệu
riêng đặc trưng cho từng lĩnh vực ngành nghề
mang theo các giá trị mà các đơn vị đem đến cho
khách hàng của mình, đồng thời cũng xây dựng
và triển khai các chiến lược quảng bá thương hiệu
cho mỗi đơn vị theo từng mục tiêu cụ thể.
Minh Dương ADS với đội ngũ nhân viên giỏi, dày
dặn kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và luôn
đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng
tôi sẽ đem đến cho doanh nghiệp bạn giải pháp
kinh doanh trực tuyến tối ưu, hiệu quả cao nhất.
Với mục tiêu “ Đem đến cho khách hàng sản
phẩm dịch vụ uy tín, chất lượng, cạnh tranh ”.
Toàn thể nhân viên Minh Dương ADS luôn tâm
niệm:“ Sự hài lòng của khách hàng chính là lợi
nhuận cao nhất ” của chúng tôi.
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TẦM NHÌN
VĂN PHÒNG:
Phòng 303 CT1C Tòa Thông Tấn Xã,

Trở thành doanh nghiệp cung cấp, tư vấn giải pháp dịch vụ Marketing Online hàng đầu trong lĩnh
vực truyền thông trực tuyến tại Việt Nam. Minh Dương ADS luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu
với chi phí tối ưu nhất là tiền đề cho một nền móng phát triển bền vững trong mối quan hệ khách
hàng và “song hành” cùng thương hiệu.

Đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng
Mai, Hà Nội.
WEBSITE:

QUAN ĐIỂM KINH DOANH

www.minhduongads.com

Hợp tác dựa trên nguyên tắc: “Giúp được khách hàng là niềm Hạnh Phúc của chúng tôi”

www.mdweb.com

Cung cấp giải pháp, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, chi phí cạnh tranh nhất.

EMAIL: minhduongads@gmail.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 02466.509.639
HOTLINE: 0948.898.368 - 0916.347.966

Dịch vụ hỗ trợ lâu dài: Luôn “song hành” cùng khách hàng để đi đến “lợi ích lâu dài”
Thân thiện, chân thành trong thái độ phục vụ khách hàng.
Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Cải tiến liên tục để phát triển.
Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.
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CON NGƯỜI

DỊCH VỤ CỦA

MINH DƯƠNG

MINH DƯƠNG
Minh Dương Ads luôn nỗ lực phát triển giải pháp về dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông để trở
thành một thương hiệu tin cậy hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi sẽ đem đến cho doanh nghiệp bạn giải
pháp kinh doanh trực tuyến tối ưu, hiệu quả cao nhất. Minh Dương Ads cung cấp các dịch vụ sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng ban

1

Nguyễn Văn Thương

Giám đốc

Ban Giám đốc

2

Nguyễn Thị Dung

Trưởng phòng Kinh doanh

Phòng kinh doanh

3

Nguyễn Thu Trang

Nhân viên kinh doanh

Phòng kinh doanh

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

4

Nguyễn Linh Thắng

Nhân viên kinh doanh

Phòng kinh doanh

5

Trần Thị Hạnh

Kế toán

Phòng kế toán

6

Nguyễn Văn Sang

Coder

Phòng kỹ thuật

Cung cấp giải pháp thiết kế website theo yêu cầu,
thiết kế website trọn gói theo mẫu giá rẻ, nhiều
mẫu giao diện đẹp, khả năng tùy biến cao, tối ưu
hóa Onpage.

7

Phùng Văn Khải

Coder

Phòng kỹ thuật

8

Nguyễn Thanh Tùng

Coder

Phòng kỹ thuật

9

Hoàng Minh Khuê

Coder

Phòng kỹ thuật

10

Kiều Thị Trang

Leader

Phòng kỹ thuật

11

Nguyễn Thị Hảo

Seoer

Phòng kỹ thuật

12

Nguyễn Thị Nhung

Seoer

Phòng kỹ thuật

13

Lương Văn Duy

Seoer

Phòng kỹ thuật

14

Lê Thị Hương Lan

Seoer

Phòng kỹ thuật

15

Trương Hồng Nhung

Seoer

Phòng kỹ thuật

16

Mai Hồng Loan

Seoer

Phòng kỹ thuật

17

Lê Thị Liên

Seoer

Phòng kỹ thuật

18

Nguyễn Văn Duy

Nhân viên Ads

Phòng kỹ thuật

19

Lê Đức Kiên

Nhân viên Ads

Phòng kỹ thuật

20

Trần Thị Mai

Design

Phòng kỹ thuật
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THUÊ NGOÀI PHÒNG MARKETING
Thuê Ngoài Phòng Marketing chuyên nghiệp,
xây dựng hệ thống marketing phù hợp. Tiết
kiệm 60% chi phí vận hành.

DỊCH VỤ SEO WEBSITE
Dịch vụ SEO website chuyên nghiệp bền vững,
gia tăng sự nhận diện thương hiệu của doanh
nghiệp trên internet, tối đa hóa lợi nhuận với
chi phí tối ưu nhất
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DỊCH VỤ CỦA

MINH DƯƠNG
Minh Dương Ads luôn nỗ lực phát triển giải pháp về dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông để trở
thành một thương hiệu tin cậy hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi sẽ đem đến cho doanh nghiệp bạn giải
pháp kinh doanh trực tuyến tối ưu, hiệu quả cao nhất. Minh Dương Ads cung cấp các dịch vụ sau:

QUẢNG CÁO GOOGLE ADS, FB ADS
Chi phí thấp hiệu quả cao, mang đến khách
hàng thực sự. Hiệu Quả Cao - Uy Tín. Tối Ưu
Chiến Dịch 100%

TÊN MIỀN, EMAIL DOANH NGHIỆP
Cung cấp email theo tên miền được thiết kế tối
ưu để phục vụ trao đổi trực tuyến. Sử dụng
email theo tên miền giúp NÂNG CAO UY TÍN
trên Internet cho doanh nghiệp của bạn.

DỊCH VỤ VIẾT BÀI CHUẨN SEO
- Viết bài chuẩn SEO cho website
- Viết bài PR, quảng cáo
- Cải thiện chất lượng nội dung
- Nội dung phong phú, phù hợp
- Đáp ứng nhanh với mọi số lượng

6 Dịch vụ của công ty

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU VÀ DUY TRÌ LÂU DÀI
http://remgiaphathuyenluong.vn

http://hanacochem.com

http://7799wst.vn/

http://gotoancau.com/

http://thuocgathai.com/

https://xetaintn.com/

http://kientrucgiaviet.com/

http://hongquanggroup.com/

https://daunhonntn.com/

http://tamnhualaysang.vn/

http://gomynghevip.com/

https://sieuthisuabot.com/

http://vesinhlinhanh.vn/

http://pharmanl.com/

http://dodapaddy.com/

https://annguyenttvh.com/

http://dieuhoavietnhat.com/

http://dienlanhduykhoa.com

https://kanglim.vn/

http:// laptopgroup.vn/

http://remcuathanhdat.com/

https://bacsitre.vn/

http://tusat-delta.com/

http://mucin247.com/

http://inkimtrong.com/

http://lalam.com.vn/

http://dkvinamotor.com.vn

http://intmt.vn/

https://tienvest.com/

http://kientruca88.vn/

http://24cara.vn/

https://elec.enida.vn/

http://chaucayhoangha.com/

http://linhanhclean.com/

https://noithattronbo.vn/

http://hoangphuongjsc.com/

https://thietkeprofile.org/

http://hanofilm.vn/

https://pinestone.vn/

https://khoruou68.com/

http://www.otochevrolet.vn/

https://kangaroovietnam.vn/

http://yvanhien.com/

http://tieucanhhoanggia.com/

https://maxbond.vn/en/

http://daitinvnn.com/

http://ecohealthvn.com

http://kiddyacademy.edu.vn/
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DỊCH VỤ

THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
Băng rôn

Standee

Logo

Ảnh banner

Backdrop sự kiện

Ảnh Q/C Facebook

Cuatot
.vn
Cửa tốt - nhà sang
R

Bộ GDN quảng cáo Google

Thẻ quà tặng

8 Dịch vụ thiết kế
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