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TÔI



CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.

Chúng tôi luôn không ngừng nổ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng của đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng những 
yêu cầu ngày càng cao và nhiều của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi liên tục cập nhập các quy trình 
quản lý nhằm chuyên nghiệp hóa các công việc cũng như phục vụ khách hàng tốt hơn. Đội ngũ AZ9S luôn 
“cài đặt sẵn” cho mình tư duy: “KHÔNG CHỈ LÀ KINH DOANH MÀ CÒN LÀ CHỮ TÍN”  Với sự đam mê công 
nghệ thông tin – Lĩnh vực thiết kế web và quảng cáo. Chúng tôi luôn theo dõi hoạt động mọi website của 
công ty trên server nhằm đảm bảo sự ổn định và vận hành cho website khách hàng. Khi sự cố chúng tôi tìm 
giải pháp khắc phục một cách nhanh nhất.

Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực cố gắng đưa những gì tốt nhất đến cho quý khách hàng!



( 0 2 8 )  7 1 0  9 9  7 7 7

LỊCH S� RA ĐỜI,
MỤC TIÊU, SỨ MỆNH
với gần 5 năm hoạt động và phát triển



“ T ấ t  c ả  t r o n g  m ộ t  –  a l l  i n  o n e ”

Chúng tôi không 
ngừng cố gắng để hoàn thiện 

hơn nữa, để cung cấp tới khách 
hàng những sản phẩm tốt nhất, chất 

lượng dịch vụ tốt nhất với các mức chi 
phí đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm 

khách hàng. Chúng tôi phấn đấu để  
trở thành một nơi đáp ứng mọi yêu 

cầu của khách hàng khi tham gia 
kinh doanh trên internet, giúp 

khách hàng tiết kiệm thời gian, 
chi phí, công sức mà vẫn đạt 

hiệu quả cao.WEB 4.0 

GOOGLE
ADWORDS

Triết lý kinh doanh “Tâm, Tín, Trí, Tình”
Cần có cái Tâm đ� thu phục Lòng người
Cần có cái Tín đ� xây dựng Thương hiệu
Cần có cái Trí đ� vượt qua Th� thách
Cần có cái Tình đ� dựng lòng Trung thành



TẦM NHÌN
Trở thành Công ty Công Nghệ 

Hàng Đầu Việt Nam

TẦM NHÌN
Trở thành Công ty Công Nghệ 

Hàng Đầu Việt Nam



SỨ MỆNH 
Cung cấp các dịch vụ công nghệ 
thông tin “Tất c� trong một – All 
In One” cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, vươn lên phát tri�n 
cùng doanh nghiệp.



MEA
W   RK
T

O
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mang lại sự thành công cho 
khách hàng là thành công 

c�a chúng tôi.



M

Yếu tố quan trọng đ� tạo nên sự thành công là nhân tố con người.
Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, đam mê công nghệ, am hi�u sâu 
sắc về thị trường thông tin và thái độ ân cần, tận tâm sẽ mang lại cho 
khách hàng sự hài lòng nhất.
Ngoài ra, với sự sáng tạo, chuyên nghiệp sẽ đem đến những gi
i pháp 
tối ưu nhất trong lĩnh vực kinh doanh c�a khách hàng

NGUỒN NHÂN LỰC



Giám Đốc

P. Giám Đốc
TP. Kinh Doanh

Kế Toán Trưởng TP. Nhân Sự TP. Kỹ Thuật TP. Marketing TP. Thiết Kế

CẤU TRÚC
CÔNG TY

Kinh doanh
Website

Kinh doanh
Google ADS

Facebook ADS

Kinh doanh
Phần mềm

Kế toán
Thanh toán

Kế toán
Công nợ

Phòng
Hành chính

Phòng
Nhân sự

Code

Voip
&

SMS

Software

Google ADS

Facebook ADS

Thiết kế
Template

Thiết kế
In ấn

S�n xuất
ấn ph�m



40 Nhân sự 

• Google Search
• Google GDN
• Youtube
• Mobile

20 Chuyên viên Tư vấn thiết kế 
Website, phần mềm, quảng cáo và 
các dịch vụ công nghệ thông tin 
khác...

10 Chuyên gia quản lý hệ thống và các 
coder có trên 5 năm kinh nghiệm.

2018
40 nhân sự

2017
30 nhân sự

2016
20 nhân sự

2015
10 nhân sự

2014
2 nhân sự



Tất c� các s�n ph�m, 
dịch vụ c�a AZ9S dựa trên 

tiêu chí đi cùng thời đại, kết hợp 
với sự phát tri�n công nghệ tân tiến 

sẽ mang lại s�n ph�m cho quý khách 
hàng luôn mới m�.

Giá c� cạnh tranh hợp lý phù hợp với mọi 
yêu cầu c�a khách hàng.

Các dự án luôn được thực hiện trong quy 
trình định sẵn, đ�m b�o chất lượng, và tiến độ 

khách hàng.

Luôn được khách hàng đánh giá 
cao về chất lượng s�n ph�m, dịch 

vụ cũng như hỗ trợ x� lý kỹ 
thuật.

CHIẾN LƯỢT PHÁT TRI�N



01 ● Mẫu Website Dịch vụ
● Mẫu Website Bán hàng
● Mẫu Website Doanh Nghiệp 

Thiết kế Website

02 ● Quảng cáo Youtube 
● Quảng cáo Facebook Ads
● Quảng cáo Google Adword

Dịch vụ Marketing

03 ● Phần mền quản lý bán hàng
● Phần mền quản lý sản xuất
● Phần mền quản lý nhân sự...

Phần mền quản lý

04 ● Camera quan sát
● Máy chấm công
● Nhà thông minh... 

Thiết bị Telecom

05 ● Softphone
● SMS Marketing
● SMS Brandname

Tổng đài Voip & SMS

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



từ 2014 đến nay700 Khách hàng
đã đồng hành



ĐỐI TÁC



Giaáy chöùng nhaän Analytics

Ngaøy 07 thaùng 10 naêm
2019

theo ñaây ñöôïc caáp chöùng chæ naøy vì ñaõ hoaøn taát thaønh coâng baøi kieåm
tra chöùng nhaän Google Analytics.

COÂNG TY AZ9S

COÙ HIEÄU LÖÏC ÑEÁN

Bộ chứng ch�
Kỹ thuật ph�i đạt

Chöùng nhaän AdWords video

Ngaøy 09 thaùng 08 naêm
2019

ñöôïc caáp chöùng chæ naøy vì ñaõ vöôït qua caùc baøi kieåm tra AdWords
Caên baûn vaø Quaûng caùo video.

COÂNG TY AZ9S

COÙ HIEÄU LÖÏC ÑEÁN

Giaáy chöùng nhaän tìm kieám AdWords

Ngaøy 25 thaùng 08 naêm
2019

ñöôïc caáp chöùng chæ naøy vì ñaõ vöôït qua kyø thi AdWords Caên baûn vaø
Quaûng caùo tìm kieám.

COÂNG TY AZ9S

COÙ HIEÄU LÖÏC ÑEÁN

Chöùng nhaän AdWords treân thieát bò di
ñoäng

Ngaøy 09 thaùng 08 naêm
2019

ñöôïc caáp chöùng chæ naøy vì ñaõ vöôït qua caùc baøi thi AdWords Caên baûn vaø
Quaûng caùo treân di ñoäng.

COÂNG TY AZ9S

COÙ HIEÄU LÖÏC ÑEÁN

Được chính
Google đạo tạo



HO CHI MINH OFFICE
702/5 Le Van Khuong ,  Thoi An Ward, District 12, HCMC



DAKLAK OFFICE
48 Hung Vuong, Buon Me Thuoc City, Daklak



702/5 Le Van Khuong Street, Thoi An Ward, District 12, HCM City

( 0 2 8 )  7 1 0  9 9  7 7 7



SOCIAL
MEDIA




