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LỜI MỞ ĐẦU
Lời đầu tiên, Hưng Phát kính chúc Quý Khách sức khoẻ, hạnh phúc và lời chào trân trọng
nhất. Chúc Quý Khách kinh doanh phát đạt và ngày một lớn mạnh hơn nữa!
Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Công Nghệ Hưng Phát được thành lập từ năm 2016,
giấy phép kinh doanh số 0313666158. Chúng tôi là nhà phát triển ứng dụng, lập trình
thiết kế website và triển khai chiến dịch tiếp thị trực tuyến như: quảng cáo Google, quảng
cáo Facebook, quảng cáo Youtube, quảng cáo Cốc Cốc và các dịch vụ quảng cáo trực
tuyến khác.
Hưng Phát cam kết đem đến “GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC” của dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu và niềm
tin từ phía Khách hàng với chi phí thấp nhất; các công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp nhất bên
cạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 nhiệt tình và tận tâm hướng đến khách hàng,
không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ đảm bảo thỏa mãn nhu cầu cao nhất từ phía khách
hàng.
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THÔNG TIN CÔNG TY

TẦM NHÌN
Với chiến lược đón đầu công nghệ và vì lợi ích
khách hàng, Hưng Phát không ngừng gia tăng dịch
vụ ứng dụng truyền thông hiệu quả nhằm phục vụ
tốt nhất và nhanh nhất những yêu cầu từ phía thị
trường. Đảm bảo mang lại thành công vượt trội cho
mỗi khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
Hưng Phát luôn nỗ lực vì sự phát triển bền vững và
hứa hẹn trở thành một trong những Thương hiệu
hàng đầu Việt Nam!

SỨ MỆNH
� Đối với nhân viên: xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhân văn,
tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công
bằng cho tất cả nhân viên.
� Đối với các đối tác: áp dụng triết lí win - win,
cam kết trở thành “ người đồng hành số 1”.
� Đối với khách hàng: là đối tác tốt nhất của
khách hàng, luôn đem đến cho khách hàng sự tin
cậy với cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
� Đối với xã hội: hài hòa lợi ích xã hội với lợi ích
công ty, đóng góp tích cực vào các hoạt động
hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm
công dân và niềm tự hào đối với tổ quốc.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Chúng tôi làm việc với sứ mệnh tạo ra giá trị cho chính bản
thân, tập thể và cộng đồng.
Ở Hưng Phát không có giới hạn cho sự sáng tạo và thử nghiệm,
tất cả cùng hướng tới 1 đích chung là:
� Phát triển bền vững
� Coi trọng chữ tín và lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh.
� Lấy khách hàng làm trung tâm
� Coi trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
� Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo.
� Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi
có đủ khả năng.
� Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn.
� Tuân thủ pháp luật và kỷ luật.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
GIA ĐÌNH VUI VẺ
Chúng tôi coi văn hóa gia đình là lối sống, lối giao tiếp hàng ngày của anh chị em thành viên.
Tôn trọng, thân thiết, sẻ chia và kỷ luật. Chúng tôi đề cao tính hài hước và vui vẻ trong công việc
để có được môi trường sống động.
HỌC TẬP VÀ SÁNG TẠO
Chúng tôi đề cao tinh thần học hỏi không ngừng và liên tục sáng tạo những ý tưởng mới tối ưu
cho hệ thống. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân sự giàu tính sáng tạo và cầu tiến.
COI TRỌNG NHÂN TÀI
Chúng tôi tin rằng mỗi người đều tiềm ẩn 1 tài năng đặc biệt và nỗ lực hết mình để tài năng đó
được bộc lộ. Ở Hưng Phát, chúng tôi sống và cháy với đam mê của mình.
TẠO RA GIÁ TRỊ
Chúng tôi làm việc với sứ mệnh tạo ra giá trị cho chính bản thân, tập thể và cộng đồng. Ở Hưng
Phát không có giới hạn cho sự sáng tạo và thử nghiệm, tất cả cùng hướng tới 1 đích chung là:
GIÁ TRỊ
CON SỐ MAY MẮN
Chúng tôi đánh giá hiệu quả công việc bằng những con số may mắn, và luôn nỗ lực tạo ra những
con số ấn tượng ngoài sự mong đợi.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
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DỊCH VỤ CUNG CẤP - LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TỔNG THỂ
Bạn muốn

01
Tối đa hoá
lợi nhuận?

02
Tăng nhanh
doanh số bán hàng?

03
Quảng bá mạnh mẽ
thương hiệu hay sản phẩm,
dịch vụ của bạn?

Hưng Phát lập kế hoạch tiếp thị và triển khai chiến dịch quảng cáo trực tuyến chuyên nghiệp với
chi phí hợp lý, mang khách hàng đến với bạn, tăng doanh số bán hàng.
Mọi kế hoạch đều bắt đầu với một mục tiêu. Đặt mục tiêu của bạn để chúng tôi có thể tạo quảng
cáo hiệu quả và giúp bạn đi đúng hướng ngay từ đầu – bất kể ngân sách, ngành hoặc quy mô kinh
doanh của bạn.

THIẾT KẾ WEBSITE
Website cuốn hút hoạt động trơn tru trên tất cả thiết bị máy
tính, điện thoại và máy tính bảng giúp doanh nghiệp của bạn
tăng nhanh doanh số bán hàng.

Giúp bạn tăng trưởng doanh thu vượt bậc
Thiết kế giao diện dể dàng: Di chuyển, kéo và thả, chỉnh sửa, thế là xong
Liên kết với mạng xã hội Facebook, Zalo, Twitter, Instagram…
Bảo vệ trang web của bạn mà không cần đến bộ phận CNTT
Tuỳ chỉnh các coupon giảm giá, combo, chương trình khuyến mãi… linh hoạt và đơn giản.

Tối ưu nhất cho tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng
Website đã được tối ưu UX/UI giúp nâng tầm trải nghiệm mua hàng, tăng tỷ lệ mua hàng
trên website.
Tối ưu tiêu đề, mô tả, hình ảnh, tích hợp SEO từ khoá tự động cho từng trang nội dung.
Link URL thân thiện

Nhiều tiện ích đăc quyền
Cung cấp SSL miễn phí giúp bảo mật và xây dựng uy tín cho website.
Website tốc độ cao, băng thông không giới hạn, miễn phí hosting.
Hỗ trợ hướng dẫn quản trị nội dung trọn đời.
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QUẢNG CÁO TÌM KIẾM TỪ KHOÁ TRÊN GOOGLE
ebsite của bạn được khách hàng nhìn thấy vào đúng thời điểm họ đang tìm kiếm
trên Google sản phẩm bạn đang bán.
Hungphatads với công nghệ hàng đầu kết hợp với chuyên môn cao giúp doanh nghiệp của
bạn đứng Top trong tìm kiếm trên trang nhất của Google với chi phí thấp, hiệu quả bất ngờ:
Tăng lượt truy cập vào website
Tăng số lượng cuộc gọi đến
Tăng số lượng khách đến cửa hàng

MARKETING
CAMPAIGN
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QUẢNG CÁO GOOGLE DISPLAY NETWORK

M

ạng hiển thị của Google có thể giúp bạn tiếp cận mọi người trong khi họ đang
duyệt các trang web ưa thích, cho bạn bè xem video trên YouTube, kiểm tra tài
khoản Gmail hoặc khi họ đang sử dụng thiết bị di động và ứng dụng dành cho

thiết bị di động.
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QUẢNG CÁO TIẾP THỊ LẠI

R

emarketing còn gọi là tiếp thị lại qua quảng cáo Google Adwords là cách thức bạn
tiếp cận những khách hàng đã từng truy cập vào một trang nào đó trên website của
bạn khi họ truy cập vào các trang web khác thuộc mạng hiển thị của Google.

Đồng hành cùng phát triển
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QUẢNG CÁO YOUTUBE

Q

uảng cáo Youtube là hình thức quảng cáo với đa dạng vị trí hiển thị, kích thước và chức
năng khác nhau. Cùng với khả năng phủ sóng rộng khắp của Youtube, quảng cáo của
bạn sẽ được mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới xem.

Tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng
Hiển thị đúng theo ý bạn
Khả năng lan truyền rộng khắp tổ quốc thậm chí toàn cầu
Thu hút thị giác, tăng cảm hứng mua hàng
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QUẢNG CÁO CỐC CỐC

T

iếp cận với hàng triệu khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua sản phẩm của bạn với quảng
cáo Cốc Cốc mang lại các khách hàng tương lai cho bạn.

Tiếp cận khách hàng mục tiêu
Tăng nhận diện thương hiệu
Mỗi đồng ngân sách của bạn đều được sử dụng để
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VIẾT BÀI PR VÀ CHĂM SÓC WEBSITE, FANPAGE

K

hi kinh doanh online, khách hàng truy cập vào website của bạn nếu nội dung bài viết
hay, có sức mạnh thuyết phục thúc đẩy khách hàng mua sắm cao hơn so với việc
quảng cáo bằng lời nói hay những hình thức quảng cáo khác.
Nội dung hay giúp bạn:

Thu hút

Thúc đẩy

Tăng độ nhận diện

Xử lý

khách hàng tiềm năng

khách mua hàng

thương hiệu

khủng hoảng hàng

HƯNG PHÁT tự hào là nhà cung cấp giải pháp marketing online
chuyên nghiệp.
Cam kết đem đến "GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC" của dịch vụ, đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng với chi phí hợp lý, hiệu quả bất ngờ.
Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết!
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QUẢNG CÁO FACEBOOK

Q

uảng cáo facebook giúp bạn đạt mục tiêu kinh doanh bằng các giải pháp của
Facebook điều chỉnh riêng cho thị trường của bạn.
Tiếp cận thật đúng, tiếp cận thật nhiều: Mọi người thực sự là chính họ trên facebook
nên các doanh nghiệp có thể tự tin tiếp cận khách hàng mình muốn dù là hàng trăm hay hàng
trăm triệu người.

Ví dụ: Một công ty mỹ phẩm muốn tiếp cận phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25
Một công ty viễn thông muốn tiếp cận những gia đình lớn trong thành phố
Một công ty trò chơi muốn tiếp cận những người thường xuyên mua hàng trong ứng dụng
---> Với giải pháp về ngành của Facebook, họ hoàn toàn có thể.
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EMAIL DOANH NGHIỆP
� Thể hiện sự chuyên nghiệp với đối tác khi sử dụng email@tenmienthuonghieucuaban
� Tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng và đối tác.
� Tiết kiệm chi phí liên lạc và nhanh chóng.
� Bảo mật và an toàn thông tin khi gửi – nhận email.
� Tránh cho việc email bị xoá bởi những hệ thống chống spam.
� Hạn chế được thư rác và email nhiểm virus hiệu quả nhất

HƯNG PHÁT CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP BẠN
Hưng Phát mang khách hàng đến với bạn, tăng cơ hội vô tận và tăng lợi nhuận

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU MẠNH MẼ
TĂNG NHANH DOANH SỐ BÁN HÀNG

PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH VÀ TẬN TÂM

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU MẠNH MẼ
Xây dựng một sản phẩm/dịch vụ có thương hiệu được khách hàng yêu thích. Biến nhiều khách truy cập thành khách
hàng và tăng khách hàng thân thiết.

TĂNG DOANH SỐ CỦA BẠN
Tăng lượt truy cập website, tăng cuộc gọi, tăng lượt đến cửa hàng và tăng nhanh doanh số bán hàng của bạn với chi
phí thấp, tạo ra nhiều đơn hàng hơn

PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Vượt xa hơn việc thu hút khách hàng và sử dụng các mối quan hệ khách hàng của bạn để thúc đẩy tăng trưởng, gia
tăng khách hàng thân thiết giúp tạo ra giá trị trọn đời cho bạn.

HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH VÀ TẬN TÂM
Đội ngũ chuyên viên tư vấn và kỹ thuật viên của Hungphatads trẻ, năng động, nhiệt huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ và
đồng hành cùng bạn trên thị trường trực tuyến.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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ĐỘI NGŨ HƯNG PHÁT

Tel: 028 223 99 992

CON NGƯỜI HƯNG PHÁT TRẺ TRUNG, THÂN THIỆN
Chúng tôi tin nụ cười mang lại may mắn, sự hứng khởi và cơ hội thành công. Hơn thế nó giúp chúng
tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi làm việc vì niềm vui và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người.
Không ai biết chúng tôi bao nhiêu tuổi, đơn giản là Chúng tôi rất TRẺ
TẬN TÂM
Mối quan hệ chúng tôi xây dựng là “ Sự hợp tác cùng phát triển”, không một yêu cầu nào bị bỏ
qua hoặc phản hồi chậm trễ. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để thấu hiểu điều mọi người thực sự
cần và tìm ra chìa khóa
ĐAM MÊ
Chúng tôi chọn công việc mình yêu thích và sẵn sàng dấn thân cho niềm đam mê thực sự. Mỗi
người mang một sứ mệnh và cùng chung khát vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn
ĐÁNG TIN CẬY
Chúng tôi coi trọng chữ TÍN và luôn bảo đảm độ tin cậy cao nhất trong các mối quan hệ cũng
như trong hiệu quả cho khách hàng

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hưng Phát báo đúng giá và không phát sinh bất kỳ chi phí nào

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT
Mã số thuế: 0313666158
Địa chỉ: 328 – 330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hoan | Mobile: 0902 775 887
Email: sales@congnghehungphat.com

Website cùng công ty
hungphatads.com - congnghehungphat.com -

webhungphat.com
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