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VỀ CHÚNG TÔI
Slogan: “Leading Design Style”
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CHĂM SÓC
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
chuyên nghiệp, luôn đặt khách
hàng là trọng tâm hàng đầu

QUY TRÌNH
Quy trình làm việc chuyên nghiệp, 
khoa học  và hiệu quả

NHÂN LỰC
Đội ngũ nhân viên chất lượng
được đào tạo bài bản, giàu kinh
nghiệm.

CHẤT LƯỢNG
Chất lượng dịch vụ, sản phẩm được
kiểm định nghiêm ngặt trước khi bàn
giao đến khách hàng
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CÔNG NGHỆ

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP + My SQL
HTML5, CSS3...

Giúp website tương thích trên tất cả các 
thiết bị di động (smartphone, tablet,...) 
- yếu tố quan trọng trong SEO 

-

Tối ưu hóa hệ thống: SEO 
( Search engine optimization)
SEM( Search engine marketing), 
SEF ( Search engine friendly)

Sử dụng các ứng dụng đồ họa: 
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Corel draw...

-

Trang quản trị ( Admin ) chuyên 
nghiệp, thân thiện với người dùng 

Sử dụng các Framework: CakePHP
WorldPress, Drupal...

01. CÔNG NGHỆ RESPONSIVE 02. HẠ TẦNG KỸ THUẬT

05. ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA

06. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ 03. FRAMEWORK

04. TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG
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THIẾT KẾ WEBSITE

BỘ NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU

Cung cấp giải pháp toàn diện 
cho doanh nghiệp

Thiết kế Logo - Namecard - 
Brochure ...

Cộng nghệ web tùy biến, linh 
hoạt với mọi thiết bị. Cung 
ứng giải pháp công nghệ phù 
hợp với các chiến lược kinh 
doanh và marketing của 

khách hàng

QUẢNG CÁO 
TRỰC TUYẾN

QUẢN TRỊ
NỘI DUNG WEBSITE

Nội dung website được chăm 
sóc thường xuyên cập nhật 
tin tức và bài viết liên tục, 
tăng thứ hạng website khi 

tìm kiếm các từ khóa chuyên 
ngành

DỊCH VỤ 
TÊN MIỀN- HOSTING

Đăng ký tên miền bảo vệ 
thương hiệu, dịch vụ hosting 
lưu trữ bảo mật và ổn định

Cung cấp các giải pháp 
Marketing ( SEO - Adwords) 
hiệu quả tăng doanh số bán 
hàng. Quảng bá thương hiệu 
đến với khách hàng một cách 

tối ưu nhất

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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Website được xây dựng bởi đội ngũ thiết kế sáng tạo và lập trình chuyên nghiệp
Định hướng bởi đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm

Website tối ưu SEO 100% theo chuẩn SEOQuake
Website sử dụng công nghệ Bootstrap Responsive tương thích với các thiết bị di động
( Smartphone, Tablet, ...)

Website được xây dựng đảm bảo tiêu chí bảo mật hàng đầu

Chúng tôi hoàn thành công việc với mục tiêu duy trì mối quan hệ dài lâu với khách hàng 
bằng các dịch vụ hậu mãi nhanh và tốt nhất
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Namabank.com.vn
NAM Á BANK

- Ngân hàng TMCP Nam Á chính thức hoạt 
động từ ngày 21/10/1992, là một trong 
những ngân hàng thương mại cổ phần đầu 
tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về 
Ngân hàng được ban hành vào năm 1990.
-Website được xây dựng và phát triển bởi 
ViNaDesign
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

585.com.vn
XÂY DỰNG 585

4oranges.com
4Oranges

Diadaocuchi.com.vn
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

- Tập đoàn xây dựng 585 là một trong những 
tập đoàn lớn nhất về xây dựng tại Việt Nam
- VinaDesign đã được lựa chọn xây dựng hệ 
thống website cho 585 từ năm 2010
-  Website có được lượt truy cập cao thường 
xuyên hàng ngày

-Khu di tích địa đạo Củ Chi là một di tích lịch 
sử độc đáo. Để giúp khách du lịch trong và 
ngoài nước sơ lược nắm được thông tin và 
phương thức đến với địa đạo Củ Chi
- Website diadaocuchi.com.vn được VinaDe-
sign xây dựng với những CN mới nhất hiện 
nay (Html5, Css3, ...)

- Công ty 4 Oranges Co., Ltd là công ty 100% 
vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn ASIA 
LEADER INTERNATIONAL INVESTMENT
- ViNaDesign vinh dự được chọn là đơn vị 
thiết kế web cho hệ thống website tập đoàn 
4 Oranges 
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Phoson.vn
BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ SON

Pasteur.com.vn
PHÒNG KHÁM PASTEUR

Cocorivergarden.com
COCO RIVER GARDEN

- Phố Son là một công ty BĐS lớn có quy mô 
tại Tp. Đà Nẵng
- Website được xây dựng với các công nghệ 
web hiện đại nhất hiện nay, tương thích với 
tất cả các thiết bị di động 
- Màu sắc giao diện chủ đạo theo màu 
thương hiệu

- Cocorivergarden là một dự án BĐS ở vùng 
giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam
-Website được xây dựng theo giao diện hiện 
đại, sang trọng, với các hiệu ứng đi kèm
- Website thuộc dự án của công ty BĐS Phố 
Son

- Website được xây dựng với giao diện hiện 
đại bắt mắt
- Tích hợp các tính năng tìm bác sĩ, hỏi đáp và 
đặt lịch khám
-  Website tương thích với tất cả các thiết bị di 
động, chuẩn seo Google
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhatngudongdudanang.edu.vn
ĐÀO TẠO NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Hoianetours.com
Hội An Etours

Kiyosaki.edu.vn
KIYOSAKI

- Nhật Ngữ Đông Du là một trong những 
trung tâm đào tạo tiếng Nhật lớn nhất cả 
nước
- Website được xây dựng với các tính năng 
thi thử trắc nghiệm, tạo lịch học, theo dõi 
được thời khóa biểu online

- Kiyosaki là website tư vấn hướng nghiệp, 
đào tạo lãnh đạo quản lý...
- Website được xây dựng trên giao diện hiện 
đại, sang trọng
- Tích hợp các tính năng lên lịch học
- Tương thích với các thiết bị di động

- Hội An Etours là website về tours du lịch 
của công ty Etours, 1 công ty con trong tập 
đoàn Emic
- Website được xây dựng với giao diện sang 
trọng
- Tích hợp tích năng tính giá tour theo đầu 
người, và độ tuổi...



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Sơn MyKolor Dược Phẩm Hisamitsu Dan On Foods Co. Ltd Công ty Thực Phẩm An Điền Công Ty Cổ Phần 
Du Lịch Phú Quốc 

Công Ty Cổ Phần Hóa Chất 
Thành Phố Hồ Chí Minh

CLB Bóng Đá
Đồng Tâm Long An

Ngân Hàng Nam Á Đại học Văn Hóa Tp. HCM Công ty cổ phần
Nhựa VinhHoa
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty Cổ Phần Xây Dựng
Công Trình 585

Saigon Skydesk Thép Vạn Thành Trung tâm quản lý đường hầm
sông Sài Gòn

( Đường hầm Thủ Thiêm )

Gốm Sứ Thiên Thanh

Sơn SonBoss Trung tâm xúc tiến đầu tư 
Bà Rịa Vũng Tàu

Trường CĐ Nghề
Việt Nam - Singapore

Công ty Cổ Phần 
CNG Việt Nam

Đại Học Bách Khoa
Tp.HCM
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THÀNH TÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

+ Vina Design đã và đang thể hiện trách nhiệm 
với cộng đồng thông qua việc tuyển dụng hơn 
mười nhân viên là người khuyết tật đang được 
đào tạo, dạy nghề và làm việc tại công ty

+ Chủ tịch HĐQT Vina Design được trao biểu 
tượng vàng " Vì sự nghiệp phát triển Doanh 
nhân Việt Nam lần 3 năm 2010" 

+  Chương trình trao nhà tình nghĩa cho cựu 
thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn
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CÔNG TY CỔ PHẦN VINADESIGN  
Trụ sở: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
Điện thoại: (08) 7300 3938 - 35 515 936 - 35 515 937 - 35 515 938   
Ext: 111 - Fax: (08) 35 515 939
Website: www.VINADesign.vn - www.MuaBanNhanh.com - www.InKTS.com
------------------------------------------------
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà IDC Việt Nam, 53 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511) 3.550. 899 -  DĐ: 094.342.6600
Email: long.danang@vinadesign.vn  - info.danang@vinadesign.vn


