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1. [ WEBSITEPROFAST.VN là ai ? ]
“WEBSITEPROFAST.vn với mục tiêu trở thành
công ty thiết kế web chuyên nghiệp "

“ websiteprofast.vn luôn mang đến khách hàng những
dịch vụ với tiêu chí phục vụ, hậu mãi chu đáo”
-

Là một đội ngũ trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, WebsiteProfast Media chuyên cung
cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp cùng các dịch vụ đi kèm (SEO, Adwords,
thiết kế logo, poster, brochure...) với tiêu chí đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất
cho khách hàng thông qua uy tín và kỹ thuật được tích lũy trong hơn 8 năm làm việc.
Chúng tôi tự tin sẽ giúp quý khách hàng đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc quảng
bá thương hiệu của doanh nghiệp.

-

Làm việc với tất cả nhiệt huyết nhằm mang lại những sản phẩm và lợi ích hoàn hảo
nhất, đáp ứng nhu cầu của KHÁCH HÀNG một cách tốt nhất.

Là công ty thiết kế website với ngôn ngữ PHP được lập trình bởi đội ngũ
WPTeam với chất lượng cao nhưng chi phí hợp lý nhất.


Đội ngũ trẻ trung, năng động và sáng tạo, luôn cập nhật những công nghệ mới
nhất.



Thể hiện vai trò tư vấn của một công ty thiết kế website.
Giao diện quản trị thân thiện và chuyên nghiệp, giúp khách hàng cập nhật thông
tin lên website của mình một cách dễ dàng nhất.
Thiết kế website theo chuẩn nhằm tối ưu tốc độ và SEO (tối ưu hóa bộ máy tìm
kiếm).
Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp. Tư vấn tận tình, hỗ trợ hết
mình, bảo hành có trách nhiệm.
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2. [TRIẾT LÝ LÀM VIỆC]

Ưu tiên lợi ích khách hàng với các giải pháp hợp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí đối
với từng đối tượng khách hàng.
Cung cấp các dịch vụ đi kèm chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, bảo hành có
trách nhiệm.
Chúng tôi thiết kế với nguyên tắc: rõ ràng – hiệu quả - thẩm mỹ.
Cân bằng giữa công nghệ và tính thẩm mỹ trong từng thiết kế để mỗi sản phẩm đều
là một tác phẩm nghệ thuật mang tính sáng tạo tối đa.
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3. [THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP]

“Được biết đến như một công ty thiết kế website chuyên
nghiệp với kinh nghiệp trong hơn 8 năm làm việc,
WebsiteProfast Media tự tin sẽ mang đến cho quý doanh
nghiệp một website ấn tượng và hiệu quả.”
Sự khác biệt nằm ở đâu?
Chúng tôi luôn làm việc với tất cả tâm huyết trên từng sản phẩm, vì vậy mỗi mẫu thiết kế
của chúng tôi thực hiện đều mang đầy đủ các yêu cầu của một website chuyên nghiệp
và hiện đại:
Thể hiện vai trò tư vấn của một công ty thiết kế chuyên nghiệp.
Cung Giao diện là cái người dùng tiếp xúc đầu tiên, vì thế giao diện được cung cấp
bởi WebsiteProfast luôn bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại mà vẫn đảm bảo được
yếu tố rõ ràng và hiệu quả.
Chúng tôi không thiết kế website dành cho các chuyên gia IT mà dành cho mọi
người dùng, vì thế các Website của chúng tôi luôn rất thân thiện và sử dụng trong
việc tuỳ biến.
Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về SEO.
Sử dụng ProfastCMS là hệ thống quản trị nội dung được phát triển bởi
WebsiteProfast Media vì thế chúng tôi có thể chủ động tuỳ biến sao cho phù hợp
nhất đối với Website khách hàng chứ không sử dụng các hệ thống mã nguồn mở.
Chúng tôi hiểu và nắm rõ những gì đã, đang và sẽ làm ra để có thể hỗ trợ khách
hàng một cách tốt nhất trong việc thiết kế, bảo trì và nâng cấp website.
Cung cấp các dịch vụ đi kèm chuyên nghiệp.
Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, bảo hành website có trách nhiệm trong suốt thời gian sử
dụng.
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4. [ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN]

Ứng dụng các công nghệ mới nhất như HTML5, CSS3, JQuery nhằm mang lại một
website chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách
hàng.
Thiết kế giao diện website phù hợp với các loại màn hình (responsive), hiển thị đầy
đủ thông tin trên các thiết bị di động (iPhone, iPad,…) Tối ưu hoá với bộ tìm kiếm,
hỗ trợ tốt nhất cho việc SEO website.
Tối ưu các thành phần nhằm mang lại tốc độ duyệt trang tốt nhất cho khách hàng.
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình PHP MVC mới và hiện đại với tốc độ và bảo mật cao
nhằm mang lại những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.
Tích hợp công cụ quản trị nhập liệu thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng quản lý
website của mình.
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5. [BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE]

WebsiteProfast Media quan niệm rằng, mỗi doanh nghiệp là một câu chuyện hoàn toàn
khác biệt. Vì thế chúng tôi không đưa ra các gói thiết kế web với chi phí cụ thể mà sẽ
tập trung theo sát khách hàng nhằm tìm hiểu doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp
hiệu quả nhất. Nói cách khác, đối với chúng tôi mỗi doanh nghiệp là một gói web đặc
thù riêng và có mức chi phí phù hợp với nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp đó.

“KHÔNG CUNG CẤP WEBSITE GIÁ RẺ MÀ CHỈ
CÓ WEBSITE GIÁ TỐT"
Hiện nay có rất nhiều công ty thiết kế web với các mức chi phí chêch lệch nhau rất
nhiều cho việc thực hiện 1 trang web. Riêng WebsiteProfast Media không cam kết với
khách hàng sẽ đưa ra mức chi phí hợp lý sao cho tỷ lệ [hiệu quả/ chi phí] cao nhất.
Chúng tôi cam kết khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tương xứng với số tiền mà họ
bỏ ra.

Chi phí thấp nhất chưa phải là tiết kiệm nhất
Một số công ty đưa ra các mức giá rất rẻ rồi sử dụng mã ngồn mở (có thể cài đặt dễ
dàng) Một cách máy móc mà không nắm rõ được các loại mã nguồn này khiến việc
thiết kế 1 trang web không khác gì việc chắp vá vụn về, và kết quả là khách hàng sẽ
nhận được một website không hoàn chỉnh với nhiều phiền toán như: Khó tuỳ biến,
quản lý khó khăn, website có thể có những lỗi mà ngay cả đơn vị đã thiết kế ra nó cũng
không sửa được do phụ thuộc vào nhiều nguồn (Mã nguồn do một nhóm viết, các
plugin lại do nhiều nhóm khác viết, mà các thành phần này đều có thể phát sinh lỗi).
Qua đó chúng ta có thể thấy rằng chi phí thấp chưa hẳn đã là tiết kiệm khi bạn nhận
được một sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, sẽ phải làm đi làm lại
nhiều lần. Hãy cân nhắc với lựa chọn của mình !
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6. [QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT WEBSITE]

Trò chuyện và tư vấn cùng khách hàng nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả.
Ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan.
Thiết kế và thống nhất giao diện website.
Lập trình và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật đã ký kết.
Chạy thử trên hosting demo – Tiến hành kiểm tra, điều chỉnh.
Biên tập nội dung cơ bản và hướng dẫn sử dụng.
Tiến hành xuất bản website chạy chính thức.
Dài dòng và rắc rối? Gọi ngay cho chúng tôi – Số điện thoại: 01204929291 – Email:
lienhe@websiteprofast.vn để chúng tôi có thể hẹn gặp trò chuyện và tư vấn cho quý khách nhiều
hơn.
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7.[HỆ THỐNG QUẢN TRỊ]

-

Có một hệ thống quản trị nội dung CMS (Content Management System) tốt sẽ giúp việc
quản trị website trở nên dễ dàng hơn, ít phát sinh lỗi, các yếu tố bảo mật được đảm bảo hơn.

-

ProfastCMS là một CMS được xây dựng bởi Cty Websiteprofast, trên nền PHP.

-

Hệ thống được xây dựng hướng tới sự tiện dụng và tối giản nhưng vẫn đáp ứng các yêu
cầu của một website hiện đại.

-

Bạn không cần phải biết quá nhiều kiến thức về web để sử dụng CMS này. ProfastCMS phát
triển theo hướng một CMS đồng nhất nhằm dễ bảo trì và sửa chữa, bao gồm 2 thành phần:
[Core] (Nhân hệ thống): bao gồm các chức năng cốt lõi của CMS, được sửa lỗi và cập
nhật liên tục nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
[Web]: Dựa trên core, tập trung tối ưu cho từng trường hợp website cụ thể.

-

Việc phát triển đồng nhất 1 CMS sẽ giúp website có các ưu thế sau:
Đảm bảo tính kế thừa giữa các nhân viên kỹ thuật, việc hỗ trợ khách hàng sẽ nhanh
chóng và không bị lệ thuộc vào một cá nhân nào.
CMS là một hệ thống phức tạp, không thể xây dựng ổn định trong một thời gian ngắn,
việc phát triển dài hạn sẽ mang lại chất lượng và trải nghiệm quản trị tốt nhất.
Đồng thời giúp sản phẩm được phát triển ở hướng chuyên sâu đối với từng website
hơn là việc phải xây dựng từ đầu. Chất lượng sản phẩm sẽ được chỉnh chu và hoàn
hảo hơn.
CMS riêng cũng giúp việc phát triển tính năng và mở rộng cũng trở nên dễ dàng và
nhanh chóng hơn.

-

SGP luôn cập nhật những công nghệ mới nhất cho cả giao diện website lẫn hệ thống
quản trị CMS nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Sử dụng các công nghệ
tiên tiến như ASP.NET MVC5, HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap... Hệ thống hỗ trợ quản
trị đa ngôn ngữ, thiết kế các website giới thiệu công ty, thương mại điện tử,... một cách
linh hoạt và mạnh mẽ với trải nghiệm tối giản nhất có thể.
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8. [PHIÊN BẢN MOBILE/ TABLET/ TV ]
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9. [CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU]

[ DENHO ]
- Website: www.denho.vn
- Khách hàng: Nguyễn Quốc Thanh
Website thương mại điện tử chuyên
cung cấp các loại mặt hàng thời trang.
Có uy tín và chất lượng lâu năm trong ngành.
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[ THOITRANGU3040 ]
- Website: www.thoitrangu3040.com
- Khách hàng: Nguyễn Đoàn Trọng Nghĩa
Website bán hàng thời trang cao cấp dành cho nữ giới
với nhiều loại mặt hàng khác nhau.
Có uy tín và chất lượng lâu năm trong ngành thời trang
với 17 cửa hàng trải dài khắp các tỉnh miền nam VN.
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[ QUOCLUAT ]
- Website: https://quocluat.vn/
- Khách hàng: Nguyễn Hữu Huân
Website đáp ứng nhu cầu về thủ tục pháp lý cho các
Doanh nghiệp chưa nắm rõ các công việc cần thiết để
thành lập một văn phòng đại diện một cách nhanh chóng,
không mất thời gian đi lại, không phải đau đầu suy nghĩ
về các thủ tục pháp lý rườm rà, mà hãy để chúng tôi san sẻ
gánh nặng ấy.
Chúng tôi là một công ty trẻ nhưng không non nớt về tuổi nghề,
Xin hãy tin tưởng ở chúng tôi sẽ đem đến sự hài lòng của KH
trong từng dịch vụ.
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[ TUVANHUONGLAN ]
- Website: http://tuvanhuonglan.vn/
- Khách hàng: Mrs. Huong Lan
Website mở ra phát triển không ngừng do tập thể công ty
vươn lên với phương châm: “Khởi đầu vững chắc, chìa khoá thành công”
và định hướng: “Ngày một phát triển” ngày nay trong mắt Khách Hàng đó là:
Uy Tín – Chuyên Nghiệp – Nhanh Chóng – Hiệu Quả- Chi Phí thấp nhất
Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh
đang có để luôn xứng đáng với sự tin yêu của quý khách hàng dành cho Hương Lan.
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[ Vincycn]
- Website: http://vincyvn.com
- Khách hàng: Nguyễn Đoàn Trọng Nghĩa
Website nhãn hàng tinh dầu thiên nhiên với
các sản phẩm làm đẹp đã có giấy chứng nhận
của bộ công thương.
Có uy tín và chất lượng lâu năm trong ngành
thảo dược Thiên nhiên được nhiều người tin dùng.
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[AIRASIA]
- Website: https://www.airasia.com
- Khách hàng: Trần Trọng Kiên
Website tích hợp 3 services dự án về vé máy bay,
khách sạn, xe limousine, dạng booking khi đã có Api.
Có uy tín và chất lượng lâu năm trong ngành
Đặt vé máy bay được nhiều người tin dùng.

[CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY]
- Website: http://chodaumoidaugiay.com/
- Khách hàng: Nguyễn Hồng Long
Website chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây là đầu mối kinh doanh buôn bán hàng
Nông sản thực phẩm: trái cây, rau, củ, quả, …,
Các sản phẩm nông sản từ thực phẩm Đồng Nai và cả nước.
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[BDS NHÀ ĐẤT]
- Website: http://bdsnhadat.com.vn/
- Khách hàng: Nguyễn Vân Quân
Website mở ra để phục vụ KH tìm đất, tìm nhà
Qua mô hình mô giới, Marketing Online là kết quả
đưa trang web Bds nhà đất lên trang 1 Google có tổng lượt
truy cập lên đến 60 ngàn người ghé thăm trang web đem về
hàng tỉ đồng cho cả một doanh nghiệp lớn.
Có uy tín và chất lượng lâu năm trong ngành
Bất động sản ở quận Bình Tân, và các trang top 1 Google.
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[KHOVIECLAM]
- Website: http://khovieclam.vn/
- Khách hàng: Công Ty TNHH Goldlinks Group
Website mở ra để phục vụ bạn tìm việc làm, và người
Tuyển dụng có được nhân sự phù hợp bằng cách để
lại CV. Thông qua CV người tuyển dụng sẽ gọi cho bạn
hình thức làm việc như trang timviecnhanh24h.vn. Cam
kết bạn sẽ nhận được việc sớm nhất, nhanh nhất, bằng
cách đơn giản nhất gửi CV cho chúng tôi. Hàng ngàn công
việc đang chờ bạn, đừng nói với tôi “bây giờ tìm việc khó quá!!!”

22

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEBSITE PROFAST
Địa chỉ: 1020/10 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 01204929291
Email: lienhe@websiteprofast.vn
Website: www.websiteprofast.vn

