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1. Chúng tôi là ai: 

Theo xu hướng xã hội Việt Nam thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.Internet đưa thông tin 

đến con người nhanh hơn và dễ dàng hơn hết.Cùng với sự lan rộng ngày càng mạnh mẽ của 

hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, khả năng và nhu cầu tiếp cận công nghệ thông tin ngày 

càng lớn của người tiêu dùng, mảnh đất kinh doanh thương mại cũng phải nhanh nhạy nắm 

bắt lấy xu hướng marketing online để tìm kiếm những nguồn khách hàng tiềm năng cho 

doanh nghiệp của mình. 

 

 

 

Nắm bắt được nhu cầu này ESCO ra đời đáp ứng nhu cầu thiết kế website của khách hàng. 

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết kế website, chúng tôi đã 

giúp sức cho rất nhiều khách hàng định vị thương hiệu của mình và có chổ đứng vững chắc 

trên con đường kinh doanh và phát triển maketing online. 

 

2. Tại sao bạn chọn chúng tôi: 

Đội ngũ thiết kế web, thiết kế đồ họa trẻ trung, đầy sáng tạo và năng động, cùng sự góp sức 

của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về thiết kế website và phát triển ứng dụng web trên 

Internet, chúng tôi tự hào khi mang đến cho khách hàng những website cao cấp với phong 

cách thiết kế website chuyên nghiệp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người viếng thăm, 

qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh cho website cũng như khách hàng trong lĩnh vực quảng 

bá tên tuổi trên Internet. 
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3. Nguyên tắc làm việc: 

Chúng tôi lắng nghe, phân tích và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng và áp dụng kinh 

nghiệm, kỹ năng, tư duy của mình để giải quyết tối ưu những nhu cầu đó, giúp chủ doanh 

nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Mỗi khách hàng là một nhân 

tố góp phần xây lên giá trị của công ty chúng tôi. 

Mỗi sản phẩm được kiểm duyệt chặt chẽ đảm bảo chạy trên mọi trình duyệt web, hỗ trợ làm 

website chạy trên máy tính bảng và các thiết bị di động cao cấp khác. Cài đặt đầy đủ công cụ 

google tối ưu seo web đảm bảo tối ưu nhất cho bộ máy tìm kiếm và chế độ bảo hành vĩnh 

viễn, Hỗ trợ Support 24/7 và trực tiếp trong bộ quản trị website của khách hàng. 
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Thư viện độc quyền tự xây dựng tay ( Phiên bản 3.0 mới nhất ), không dùng bất cứ 

Framework nào. Tích hợp công nghệ WS3 bảo mật website toàn diện ( Chống hack, Chống 

mất cắp source code, Tự động vô hiệu hóa website khi bị tấn công ) công nghệ độc quyền 

ESCO phát triển. 

 

4. Dịch vụ cung cấp: 

a. Thiết kế website: 

Cung cấp dịch vụ thiết kế website ( gia công giao diện và mã nguồn ) bằng nhiều ngôn ngữ 

lập trình tương ứng với nhu cầu khách hàng : html5, php, Jquery, CSS3... 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hosting, Domain, Server: 

Cung cấp dịch vụ tên miền, cho thuê hostting và server sử dụng thương hiệu hàng đầu thế 

giới, tốc độ nhanh và ổn định. 
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c. SEO, Adword, định vị thƣơng hiệu: 

Cung cấp giải pháp marketing tốt nhất cho doanh nghiệp, sự kết hợp giữa dịch vụ seo 

copywriting (seo xây dựng nội dung), dịch vu seo từ khóa, và marketing online, PR thương 

hiệu. 

 

 

5. Khách hàng tiêu biểu: 

a. Bất động sản: 

 www.raovatbds.com.vn 

 www.snhadat.com.vn 

 www.nhaxuong.vn 

 www.canho.com.vn 

 www.nhaxuongbinhduong.com.vn 

 www.vanphongquan1.com 

 www.masterrithaodien.com 

http://www.raovatbds.com.vn/
http://www.snhadat.com.vn/
http://www.nhaxuong.vn/
http://www.canho.com.vn/
http://www.nhaxuongbinhduong.com.vn/
http://www.vanphongquan1.com/
http://www.masterrithaodien.com/
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 www.snhadat.com 

 www.can-ho.vn 

 www.vhcp.vn 

 

b. Y tế và Giáo dục 

 www.mamnonvietmy.edu.vn 

 www.khaimotritue.edu.vn 

 www.trunghocngoclam.edu.vn 

 www.little-einsteins.com 

 www.benhvienpsnbd.com.vn 

 

c. Bán hàng online 

 www.maiphuong.vn 

 www.bulldogcloset.vn 

 www.dautramcungdinh.vn 

 www.sangogiahoang.com 

 www.leepautoparts.com 

 www.khoachongtromxemay.com 

 www.niv.vn 

 www.bepcongnghiephcm.com 

 www.tanimex-la.com.vn 

 www.argroup.com.vn 

 www.otohoaphat.vn 

 www.isuzuanlac.vn 

 www.noithatpbs.com 

 www.shophoavip.com 

 www.noithatgiahoang.com 

 

d. Tin tức 

 www.vuonhoaphatgiao.com 

 www.phatgiaohatinh.com 

 www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn 

 www.vienngokr.com  

 www.tapchinhaxinh.com 

 www.todinhhophap.com 

 

e. Dịch vụ 

 www.moitruongdongnambo.com 

 www.fourseasonsvietnam.com 

 www.ytuongviet.org   

 www.thietkewebsite-iss.com    

 www.baovengayvadem.com 

 www.intechvietnam.com 

 www.dulichcanhviet.com.vn 

 www.bacsimat.vn 

http://www.snhadat.com/
http://www.can-ho.vn/
http://www.vhcp.vn/
http://www.mamnonvietmy.edu.vn/
http://www.khaimotritue.edu.vn/
http://www.trunghocngoclam.edu.vn/
http://www.little-einsteins.com/
http://www.benhvienpsnbd.com.vn/
http://www.maiphuong.vn/
http://www.bulldogcloset.vn/
http://www.dautramcungdinh.vn/
http://www.sangogiahoang.com/
http://www.leepautoparts.com/
http://www.khoachongtromxemay.com/
http://www.niv.vn/
http://www.bepcongnghiephcm.com/
http://www.tanimex-la.com.vn/
http://www.argroup.com.vn/
http://www.otohoaphat.vn/
http://www.isuzuanlac.vn/
http://www.noithatpbs.com/
http://www.shophoavip.com/
http://www.noithatgiahoang.com/
http://www.vuonhoaphatgiao.com/
http://www.phatgiaohatinh.com/
http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/
http://www.vienngokr.com/
www.tapchinhaxinh.com
http://www.todinhhophap.com/
http://www.moitruongdongnambo.com/
http://www.fourseasonsvietnam.com/
http://www.ytuongviet.org/
http://www.thietkewebsite-iss.com/
http://www.baovengayvadem.com/
http://www.intechvietnam.com/
http://www.dulichcanhviet.com.vn/
http://www.bacsimat.vn/
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 www.baovesg.com 

 www.ecolaw.vn 

 www.baobinhuahieploc.com 

 

f. Dụ án công ty: 

 www.vuonhoaphatgiao.com    

 www.upanhmienphi.net  

 www.sthietkeweb.com 

 www.seomienphi.net 

 www.sbatdongsan.com 

 

 

6. Liên hệ: 
 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ESCO  

 Địa chỉ: 28, Nguyễn Tử Nha, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM  

 VPGD: 62/6, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 

 Điện thoại: (08) 66.795.286 - 0982.77.99.70 (Mr.Vân)  - 096.442.4481 (Mr.Vũ) 

 Email: info@escovietnam.vn  
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