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LỜI NGỎ
Quý Khách hàng thân mến!

Lời đầu tiên tôi xin thay mặt CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN 
THÔNG MBS (MAXWEB) gửi tới quý khách lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và 
thành công. MAXWEB là đơn vị truyền thông chuyên cung cấp và tư vấn các giải pháp, 
dịch vụ quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và 
các tổ chức lớn nhỏ. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MBS 
đi vào hoạt động bởi những sáng lập viên trẻ tuổi. Đem khát vọng làm gia tăng thêm giá 
trị cho những dự án thiết kế website tại Việt Nam. 

MAXWEB – Thiết kế website bất động sản chuyên nghiệp tập trung vào lĩnh vực tư vấn, 
cung cấp giải pháp truyền thông toàn diện cho lĩnh vực website. Với mục tiêu cung cấp 
cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp những giải pháp kinh doanh, quản 
trị, truyền thông hiệu quả nhất dựa vào kinh nghiệm và những kiến thức chuyên môn để 
đem tới cho khách hàng một bản kế hoạch chi tiết, tối ưu với tính khả thi cao.

Chúng tôi luôn tìm kiếm, xây dựng và áp dụng các cách thức tiên tiến, hiện đại nhất nhằm 
đem thương hiệu của các cá nhân, tổ chức tới tất cả các đối tượng mục tiêu, nhằm mang 
lại hiệu quả to lớn.

MAXWEB là đối tác cung cấp dịch vụ truyền thông cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức 
như: Hưng Thịnh Corp, VinHomes, Sun Group, Cenland, Novaland, Phú Mỹ Hưng, Mộc An, 
Phúc Long Corp, BHLD Khánh An, Hwabaek Engineering Việt Nam... Từ một doanh nghiệp 
nhỏ, bằng nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, MAXWEB đã trở thành một 
trong những đơn vị truyền thông hàng đầu về dịch vụ Thiết kế Website Bất động sản, 
Google Adwords, Zalo Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Thiết kế Bộ nhận diện, SEO. Công 
ty chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm dịch 
vụ chất lượng cao, hiệu quả với giá thành hợp lí nhất.

Thay mặt MAXWEB, tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với chúng tôi 
trong thời gian qua. Hy vọng MAXWEB sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của 
Quý khách hàng. 

Trân trọng!

T H A N  E X P E C T E D
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MỤC LỤC
Thư ngỏ
Tầm nhìn, sứ mệnh
Tại sao chọn chúng tôi
MBS TEAM
Thiết kế website trọn gói
Quy trình thực hiện
Dự án tiêu biểu
Dịch vụ lưu trữ dữ liệu
Dịch vụ chăm sóc website
Thiết kế thương hiệu
Dịch vụ quảng cáo
Đối tác của chúng tôi
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

MAXWEB nghĩa là một website lớn. Hướng đến những cái lớn, mạnh.
Chính vì những ý nghĩa rất thực tế và chân chính, những người 
sáng lập đã lựa chọn tên MAXWEB để đặt cho thương hiệu thiết 
kế website bất động sản chuyên nghiệp. Với sứ mệnh là người 
tiên phong, MAXWEB mong muốn là những người đồng hành 
cùng bạn, là đối tác trong những trận chiến kinh doanh, 
MAXWEB cam kết sáng tạo, nỗ lực, làm hết sức để giúp những 
người bạn đạt được những thành quả to lớn trong kinh doanh.

Lúc này, rất cần đến một đơn vị không những thấu hiểu được 
khó khăn này. Mà còn có cái tâm với nghề, cái tâm với khách 
hàng. Giúp họ có được một website như ý và triển khai được 
mục đích truyền thông của họ.

Tiêu chí MAXWEB đầu tiên cần phải nói đến là vấn đề hỗ trợ.
Với website, là một sản phẩm yêu cầu tính chuyên môn cao. 
Chính vì vậy không dễ dàng gì khi bạn muốn thay đổi, chỉnh sửa 
web theo ý mình. Đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến kỹ 
thuật. Hơn nữa với một website không được tùy biến theo ý, sẽ 
rất khó để người Quản trị website triển khai kế hoạch Marketing 
hay Kinh doanh một cách hoàn chỉnh.

Lĩnh vực thiết kế website tại Việt Nam đang trong bối cảnh phát 
triển đầy tiềm năng. MAXWEB sẽ là một trong những đơn vị 
cung cấp những số liệu nghiên cứu chuyên sâu về hành vi mua 
sản phẩm của khách hàng. Với tệp khách hàng đó sẽ giúp cho 
chủ đầu tư định vị được sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thực 
của khách hàng. MAXWEB là một trong những công ty tiên 
phong tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế website tại Việt 
Nam. Chúng tôi có đội ngũ giàu kinh nghiệm, am hiểu nghề và 
tự hào có những thành viên có kinh nghiệm trên 10 năm hoạt 
động trong lĩnh vực thiết kế website. Cũng là những người đã 
góp phần định vị đưa xu hướng Marketing chuyên nghiệp.

Bằng khát vọng của người tiên phong MAXWEB cam kết những 
dự án chúng tôi triển khai luôn đúng tiến độ và cam kết cụ thể 
vào từng giai đoạn triển khai. Đặc biệt là tiết kiệm chi phí nhưng 
mang lại hiệu quả tối đa. 
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TIÊU CHÍ

Khách hàng không chỉ là đối tác mà còn là người bạn đồng hành: MAXWEB luôn 
trân trọng từng phản hồi quý báu của khách hàng về chất lượng dịch vụ của chúng 
tôi để hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Không làm thứ mình có mà làm cái khách 
hàng cần.

Tôn trọng và phát triển từng cá nhân: Cá nhân chính là người góp phần trực tiếp vào 
xây dựng nền tảng phát triển công ty. Tại MAXWEB, không có bất kì sự phân biệt địa 
vị, tuổi tác, giới tính mà tất cả đều hoạt động vì có một mục tiêu chung. Chúng tôi tạo 
điều kiện cho từng cá nhân nghiên cứu, đào tạo, nâng cao và phát huy hết mọi kỹ 
năng của bản thân.

Tinh thần tập thể: Một con thuyền vươn ra ngoài biển lớn cần có tinh thần đồng đội 
vững vàng. Với MAXWEB, việc gắn kết con người sẽ làm cho những sản phẩm của 
chúng tôi tới tay khách hàng tốt hơn, bám sát vào nhu cầu trải nghiệm người dùng.

Tinh thần trách nhiệm: Chúng tôi luôn cống hiến hết mình vì chất lượng sản phẩm tới 
khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong công ty, MAXWEB kiên 
quyết với mục tiêu vì sự hài lòng của khách hàng đến cùng. 

Tinh thần đổi mới: Học tập và không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ. Tại MAXWEB 
chúng tôi chưa một phút nào hài lòng với những gì mình đạt được. Mà luôn nghiên 
cứu, tìm tòi học hỏi để nâng cao kiến thức và trình độ.
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TẠI SAO
NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?
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2500+ DỰ ÁN
Với 2500+ dự án đã thực hiện cho khách hàng trong nước và quốc tế

50+ NHÂN SỰ
Cùng đội ngũ nhân sự xây dựng và phát triển 50+ thành viên

6+ NĂM KINH NGHIỆM
Với hơn 6 năm trong lĩnh vực giải pháp công nghệ cho
các doanh nghiệp

VƯỢT TRỘI
Cam kết sản phẩm vượt trội mang tính đột phá cao

CHUYÊN NGHIỆP
Dịch vụ chuyên nghiệp chăm sóc khách hàng tận tình
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“Con người luôn là trung tâm trong việc tạo nên sự khác biệt của tổ chức.
MAXWEB tự hào với đội ngũ nhân sự bao gồm đội ngũ Developer kinh nghiệm 
trên 5 năm, các nhân viên Thiết kế, Tư vấn - Chăm sóc khách hàng... Họ đều 
là những con người năng động, sáng tạo luôn dồn hết đam mê vào mọi công 
việc của mình nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho thương hiệu khách hàng”
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THIẾT KẾ WEBSITE
TRỌN GÓI

01

Thời gian triển khai nhanh chóng.

Giao diện chọn lọc, thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng.

Khách hàng có quyền thay đổi nội dung website như ý muốn.

Tính năng Reponsive tự động co giãn kích thước website phù 
hợp với màn hình thiết bị.

Tích hợp SEO, dễ dàng đưa website lên các công cụ tìm kiếm.

Hệ thống website có khả năng mở rộng, linh hoạt khi doanh 
nghiệp có nhu cầu.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

<C M S>

</>



TRỌN GÓI

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

DUYỆT GIAO DIỆN
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TIẾP NHẬN YÊU CẦU

PHÂN TÍCH VÀ
BÁO GIÁ

TƯ VẤN CHO 
KHÁCH HÀNG

TIẾN HÀNH KÝ HỢP ĐỒNG

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

DUYỆT THIẾT KẾ BẢN ẢNH

LẬP TRÌNH WEBSITE NGHIỆM THU VÀ
BÀN GIAO

START

FINISH
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www.vananshousing.com -  Công ty TNHH BĐS Vạn Anh Land

www.bdssungroupcorp.com -  BĐS SUNGROUP Phú Quốc

www.viet longhousing.com -  VietLong Housing

www.nhavinhomes24h.com  -  BĐS Vinhomes

www.bdsnova.com.vn  -  BDS Novaland

www.vsipcenta.vn  -  BDS Việt Nhân Bắc Ninh

www.phumyhunghouse.com  -  KĐT Phú Mỹ Hưng

www.cenland.vn  -  BĐS CEN L AND

www.mocangz.com - Công ty CP MOCANGZ

www.baoholaodongkhanhan.com - Công Ty TNHH BHLĐ Khánh An

www.phuclongcorp.com - Công ty CP Sản xuất và K inh doanh XNK Phúc Long

www.xemaythanglong.com - Công ty CP Thương mại và Đầu tư Quốc tế Thăng Long

www.hait ienresor t.com.vn - Công Ty Du Lịch và Thương mại EURO
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DỊCH VỤ02
Hosting
Lưu trữ

VPS
Lưu trữ

Máy chủ
riêng

(Sever)

Hosting là không gian 
trên máy chủ có cài 
các dịch vụ Internet 
nơi lưu trữ web của 
bạn cũng như dữ liệu 
trang web

VPS SSD sử dụng ổ 
cứng SSD Enterprise 
chuyên dụng cho việc 
lưu trữ, dung lượng cao, 
chế độ sao lưu dữ liệu 
định kỳ, giúp cho dữ 
liệu của bạn luôn được 
an toàn

Dịch vụ máy chủ riêng 
là giải pháp tối ưu cho 
doanh nghiệp, tổ chức 
có nhu cầu sử dụng 
độc lập, bảo mật mà 
không cần phải bỏ ra 
chi phí đầu tư sever 
quá lớn

10
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VẬN HÀNH

Chăm sóc, quản trị website được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên am 
hiểu về Marketing, về thiết kế - bố cục website nắm bắt được thị trường, 
xu thế người dùng và có khả năng điều hướng suy nghĩ của người dùng.

T H A N  E X P E C T E D
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DỊCH VỤ
CHĂM SÓC WEBSITE
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC

WEBSITE

XÂY DỰNG
CONTENT

PHÁT TRIỂN
TỪ KHÓA

Xây dựng hệ thống các bài 
viết PR về dịch vụ, sản phẩm,

các bài viết chuẩn SEO 
dạng bài viết chia sẻ, tin 
tức để tăng chất lượng 

nội dung websiteBÁO CÁO

VẬN HÀNH

Xử lý và báo cáo,cập 
nhật công việc hằng 

ngày. Giúp khách hàng 
dễ dàng bám nắm và 

điều chỉnh công việc kịp 
thời, phù hợp

Vận hành website liên tục, 
đảm bảo website được 
chăm sóc tối ưu nhất, 

phát hiện nhanh chóng 
các vấn đề mã độc, sự tấn 

công của đối thủ

Nghiên cứu và đưa ra bộ 
từ khóa phù hợp nhất cho 

website, từ đó định 
hướng con đường phát 

triển đúng đắn về 
Marketing, SEO

THIẾT KẾ
HÌNH ẢNH

Banner, bài viết, 
slideshow của website 

được thiết kế các video, 
hình ảnh độc đáo và 

chuyên nghiệp

CÔNG CỤ
Cài đặt các công cụ quản 

trị website, phân tích 
hoạt động truy xuất dữ 
liệu, lượt truy cập chính 

xác nhất
KỸ THUẬT

Hỗ trọ xử lý kỹ thuật để 
đảm bảo tiến độ vận 

hành website hiệu quả 
nhất

SEO TOP
Tối ưu ONPAGE và 

OFFPAGE SEO nhằm 
nâng cao thứ hạng và từ 
khóa trên TOP SEARCH 

google

T H A N  E X P E C T E D
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CHUYÊN THIẾT KẾ
WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN
Là một trong số ít các công ty công nghệ trong lĩnh vực thiết kế website 
bất động sản. MAXWEB hiểu hơn hết tầm quan trọng của một đơn vị thiết 
website bất động sản uy tín, chất lượng đem lại những sản phẩm tốt nhất 
cho Quý khách hàng và đối tác. 



CHUYÊN THIẾT KẾ
WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN
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Với hơn 6 năm kinh nghiệm thiết kế 
website bất động sản, 2000+ khách 
hàng đang sửa dụng dịch vụ, mỗi 
năm hoàn thành 300+ dự án. Chúng 
tôi tự tin sẽ làm hài lòng tất cả các 
khách hàng kể cả những khách 

hàng khó tính nhất.

NĂM KINH NGHIỆM

Website 
thiết kế chuẩn SEO

Tương thích
 Với mọi thiết bị

Giao diện
Chuyên nghiệp

Hỗ trợ 
24/7

1

2

3

4
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Hệ thống nhận diện thương hiệu là 
sự diễn đạt bản sắc của một công 
ty bằng hình ảnh thông qua việc sử 
dụng văn từ và các biểu tưởng 
thương hiệu. Hệ thống nhận diện 
thương hiệu như: Tên thương hiệu 
(Brand Name), Biểu tượng (Logo), 
Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh 
thiếp (Namecard), Website, Biển 
hiệu, Đồng phục - Bảng tên, Web-
site... Được thể hiện một cách đồng 
bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm 
riêng giúp phân biệt thương hiệu đó 
với những thương hiệu khác.
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DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

01

03 04

05 06

QUẢNG CÁO GOOGLE ADS FACEBOOK ADS

CỐC CỐC ADS

YOUTUBE ADS

QUẢNG CÁO ZALO ADS

QUẢNG CÁO REMARKETING

02
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI


