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Kính thưa quý khách hàng!
Lời đầu tiên Công ty TNHH Công Nghệ 

Thông Tin ASC (Đám Mây Nhỏ) chân thành 
gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng 
nhất đến quý khách!

Với đội ngũ thiết kế trẻ trung tràn đầy 
sáng tạo cùng phong cách làm việc chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực thiết kế website, 
thực thi chiến lược marketing online… 
Công ty chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng tốt 
nhất sự mong muốn của quý khách hàng.

Mục tiêu hoạt động
Với phương châm hoạt động: “Sự Thành 

Công của Khách Hàng Là Tương Lai Đám 
Mây Nhỏ.”

Tập thể Công ty Đám Mây Nhỏ luôn nỗ 
lực không ngừng từng phút từng giờ để đạt 
được mục tiêu là đối tác hàng đầu trong sự 
nghiệp phát triển của quý khách. Đám Mây 
Nhỏ coi việc kinh doanh của bạn như của 
chính chúng tôi.

Phụ lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
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Giới thiệu 
công ty

• Tên tiếng Việt/Vietnamese name:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ASC

• Tên Quốc Tế/International name:
ASC INFORMATION TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED

• Trụ sở: Số 614-616-618 Đường 3/2
  Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí  
  Minh, Việt Nam
• Điện thoại/Tel: (84) 0888 736 186
• Email: info@dammaynho.com 

Công ty TNHH Công 
Nghệ Thông Tin ASC (Đám 

Mây Nhỏ) hoạt động từ 2014 
và chính thức thành lập vào 

năm 2017. Công ty chúng 
tôi hoạt động chuyên nghiệp 

trong lĩnh vực: thiết kế website, 
xây dựng và thực thi chiến lược 

marketing, cung cấp giải pháp 
trên nền tảng website.

Lĩnh vực thiết kế website chuyên 
nghiệp của công ty chúng tôi hiện 

nay là: website doanh nghiệp, 
website thương mại điện tử, website 

bất động sản, website nhà hàng khách 
sạn, website tin tức, báo chí, và website 

theo yêu cầu.

Lĩnh vực xây dựng và thực thi chiến 
lược marketing của Đám Mây Nhỏ hiện 
nay là:

A. Internet Markering: Hình thức 
marketing trên internet, nhằm thúc đẩy 
xúc tiến việc bán hàng, quảng bá thương 
hiệu, hình ảnh, dịch vụ của quý công ty 
đến với khách hàng. Bao gồm các loại hình 
sau đây:

1. SEM: Search Engine Marketing 
(Marketing trên công cụ tìm kiếm)

2. SEO: Search Engine Optimization 
(Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm

3. PPC: Pay per click (Tính tiền theo 
mỗi click)

4. PPI: Pay Per Inclusion
5. SMO: Social Media Optimization
6. Email Marketing
B. Marketing Chiến Lược: Tập hợp các 

chiến lược marketing truyền thông được sử 
dụng để đạt trọng tâm marketing trong thị 
trường mục tiêu.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN
Thiết kế các website chất lượng cao và 

hiệu quả với kinh phí vừa phải. Hỗ trợ các 
đối tác giành thắng lợi trên môi trường kinh 
doanh online. 

Đón đầu xu hướng phát triển của thương 
mại điện tử Việt Nam, trở thành đơn vị dẫn 
đầu cung cấp giải pháp kinh doanh trong xu 
thế hội nhập nền công nghiệp 4.0.

Biểu đồ tăng trưởng

Biểu đồ thể hiện số dự án và khách hàng mà ASC đã thực hiện từ năm 2014 đến nay
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Mặt trước và mặt sau giấy phép đăng ký 
kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ 
Thông Tin ASC

Giấy phép 
đăng ký 

kinh doanh
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Đội ngũ nhân sự

NGUYỄN THỊ KIM LY
Chức vụ: Customer 
Service Administrator

Thấu hiểu tâm lý, 
giàu kinh nghiệm trong 
lĩnh vực chăm sóc 
khách hàng về dịch vụ 
và hậu mãi. Là cầu nối 
trực tiếp luôn lắng nghe 
những chia sẻ cũng 
như khó khăn của KH.

Phối hợp với các 
nhân viên kinh doanh 
và nhân viên các phòng 
ban khác để đạt mục 
tiêu kinh doanh.

Đã từng hợp tác 
trong các dự án tầm cỡ 
và nhận được nhiều 
thành quả.

Trình độ chuyên môn
* Tốt nghiệp đại học 

Tôn Đức Thắng chuyên 
ngành Kinh doanh 
Quốc tế.

* Hoàn thành khóa 
huấn luyện dịch vụ 
chăm sóc KH chuyên 
nghiệp của công ty.

BÙI NGỌC KHƯƠNG
Chức vụ: Quản Lý

Chuyên gia trong lĩnh 
vực Digital Marketing.

Giải quyết các sự vụ 
phát sinh theo thẩm 
quyền quản lý.

Triển khai phân 
công, thực hiện, kiểm 
tra và đảm bảo tiến độ 
của các dự án.

Nghiên cứu và cung 
cấp giải pháp kỹ thuật 
để phát triển, khắc 
phục các vấn đề phát 
sinh trong dự án.

Trình độ chuyên môn
* Chuyên viên 

Marketing 5 năm. 
* Tốt nghiệp trường 

cao đẳng Sài Gòn - 
Quản trị Kinh doanh 

* Tốt nghiệp FPT 
Aptech chuyên ngành 
Lập trình Website.

* Đạt chứng chỉ nghề 
Marketing Online.

* Chứng nhận S.E.O 
Google - Faceseo.

LẠI NGỌC LÂM
Chức vụ: Giám Đốc

Chuyên gia trong lĩnh 
vực thiết kế website, hệ 
thống mạng, server, kỹ 
sư máy tính. 

Chịu trách nhiệm 
quản lý hoạt động của 
toàn công ty, lập kế 
hoạch và định hướng 
chiến lược chung, điều 
hành các bộ phận.

Xây dựng các tiêu 
chuẩn và giám sát hiệu 
quả từng dự án.

Trình độ chuyên môn
* Tốt nghiệp trường 

đại học Tôn Đức Thắng 
chuyên ngành thiết kế 
đồ họa.

* Chứng chỉ xây dựng 
hệ thống Marketing 
Online - PENG JOON

* Tốt nghiệp khóa 
đào tạo Xây dựng ứng 
dụng Android - iOS của 
TIAN YI - Appsolutely 
Technologies Pte Ltd.

TRỊNH VĂN HOÀNG
Chức vụ: Giám Đốc Chiến 
Lược & Kinh Doanh

Điều hành trực tiếp 
và chịu trách nhiệm 
cho toàn bộ hoạt động 
của chi nhánh công ty 
tại Mỹ.

Đảm bảo chiến lược 
kinh doanh và các hoạt 
động của chi nhánh 
thống nhất với chiến 
lược và các kế hoạch 
kinh doanh chung của 
toàn hệ thống công ty.

Xây dựng các tiêu 
chuẩn và giám sát hiệu 
quả từng dự án.

Trình độ chuyên môn
Tốt nghiệp Lone Star 

College – University 
Park, Texas.

ĐẶNG THỊ MINH HÀ
Chức vụ: Designer

Chuyên viên thiết 
kế chịu trách nhiệm 
thiết kế các ấn phẩm 
(poster, tờ rơi, standee, 
backdrop, bandroll, thư 
mời, …) hỗ trợ cho việc 
quảng bá, hoạt động 
đào tạo, tổ chức sự kiện 
của công ty.

Thực hiện nhiệm vụ 
thiết kế các ấn phẩm 
đồ họa theo ý tưởng có 
trước của KH.

Chỉnh sửa, hoàn 
thiện sản phẩm theo 
yêu cầu; Thực hiện các 
công việc theo sự phân 
công của quản lý...

Trình độ chuyên môn
* Tốt nghiệp trường 

FPT Arena Multimedia.
* Theo học chuyên đề 

tại trung tâm Dpi.
Tham gia vào dự án 

công ty. 

TRẦN THỊ TUYẾT
Chức vụ: Content 
Marketing

Là chuyên gia có 
nhiều kinh nghiệm 
trong mảng Content 
Marketing, đảm nhiệm 
công việc lên các kế 
hoạch Marketing, thu 
thập dữ liệu, triển khai 
sản xuất nội dung, rà 
soát chất lượng bài 
viết, phối hợp các bộ 
phận liên quan đánh 
giá hiệu quả từng 
chiến lược cụ thể…

Trình độ chuyên môn
* Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành Luật.
* Hoàn thành khóa 

kỹ năng Content 
Marketing nâng cao.
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Dự án tiêu biểu
Dohieuus - 2014 đến nay - Thương Mại Điện Tử

DoHieuUS được biết đến là một trong những địa chỉ 
kinh doanh hàng hiệu xách tay Mỹ đầu tiên tại TP.HCM. 
ASC không chỉ mang đến một website bán hàng được thiết 
kế chuyên nghiệp mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu về trải 
nghiệm, tương tác và lưu trữ… ASC đã tiếp quản toàn bộ hệ 
thống cho shop DoHieuUS và chúng tôi vẫn luôn có những 
kết quả tốt đẹp từ những dự án tiếp theo.

NYXWATCH - 2014 đến nay - Thương Mại Điện 
Tử 

ASC đã hợp tác với NYX WATCH từ những thời 
gian đầu tiên. Dự án này chúng tôi có cơ hội hỗ trợ 
toàn diện từ website chuẩn S.E.O, chuẩn responsive 
cho đến bộ nhận diện thương hiệu đầy tinh tế và 
chuyên nghiệp.

GalaxyLED - 2015 - Thương Mại Điện Tử
Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thiên Hà được thành 

lập vào năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế 
và cung cấp các sản phẩm chuyên dùng cho chiếu sáng và 
trang trí.

ASC đã hoàn thành dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp 
cho đối tác. Website Galaxyled.vn ra đời với thiết kế thông 
minh đã mang lại trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng.

Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam 
- 2017 - Báo Điện Tử

Văn Hóa Doanh Nhân VN là một 
website tin tức đa ngành nghề, lĩnh 
vực có lượng thông tin lớn và đòi 
hỏi mức độ cập nhật cao. Do đó, 
yêu cầu khắc khe được đặt ra cho 
website tin tức để phù hợp với tiêu 
chí hoạt động nhanh chóng, mượt 
mà trên những thiết bị di động.

ASC vinh dự nhận được sự tín 
nhiệm của đơn vị lựa chọn, trở 
thành nhà cung cấp giải pháp toàn 
diện từ website cho đến hệ thống 
lưu trữ. Không chỉ thiết kế một 
website chuyên nghiệp, chúng tôi 
còn cung cấp dịch vụ lưu trữ web 
hosting chất lượng cao với cấu hình 
server mạnh, ổn định với lượng 
người dùng truy cập cao để đáp ứng 
hoạt động cho trang. 

Ánh Thái Dương - 2018 - Đào Tạo 
Xuất Khẩu Lao Động

Năm 2001, sau yêu cầu mở rộng và 
phát triển nguồn nhân lực làm việc 
tại Nhật Bản công ty TNHH Ánh Thái 
Dương đã chính thức được thành lập. 
Tại dự án này ASC không chỉ hợp tác với 
công ty Ánh Thái Dương thiết kế website 
đẹp về hình thức mà còn đạt tiêu chí về 
tương thích với di động, đáp ứng yêu 
cầu về tốc độ tải trang, tính bảo mật và 
chuẩn SEO… Kết quả cuối cùng đạt được 
là sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Bất Động Sản Newland - 2017 - Giới Thiệu Dự Án Bất 
Động Sản

Newland nổi lên là nhà cung cấp các dự án bất động sản, 
khẳng định được thành công không nhỏ trong thời gian qua. 

Với yêu cầu thực hiện website trong lĩnh vực bất động 
sản cần hoạt động nhẹ nhàng, chuẩn S.E.O. ASC đã được 
NewLand tín nhiệm chọn làm đối tác cung cấp hình ảnh 
Marketing, các ấn phẩm truyền thông. ASC đã hoàn thành 
Website chuẩn S.E.O, hoạt động tương thích trên mọi thiết bị 
di động đúng với tiêu chí đề ra.

Golden Ant - 2016 đến nay - Hệ thống cung cấp 
trái cây

Golden Ant là hệ thống cung cấp trái cây uy tín tại 
TP HCM từ các thị trường như Mỹ, Úc, Canada, Hàn 
Quốc… Golden Ant đã có hơn 1.000 cửa hàng liên kết 
phân phối.

Thấu hiểu các yêu cầu từ đối tác, ASC đã cho ra 
sản phẩm website thân thiện với người dùng, tốc độ 
truy cập nhanh, mượt mà và quan trọng hơn hết là 
tích hợp reponsive trên tất cả thiết bị di dộng.
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Quy trình
làm việc
Dự án thiết kế website

Dự án chiến lược
marketing online

2Tiếp nhận yêu cầu 
chi tiết của quý 
khách hàng

Đội ngũ tư vấn chiến lược sẽ tìm 
hiểu về công ty và sản phẩm dịch 
vụ để nắm được điểm mạnh, điểm 
yếu cũng như giá trị cốt lõi của 
sản phẩm, dịch vụ mang lại.

Xây dựng mô hình SWOT của thương 
hiệu và các đối thủ cạnh tranh trực 
tiếp. Tiến hành nghiên cứu thị trường, 
gồm hành vi khách hàng, sản phẩm 
cạnh tranh, các kênh phân phối. Từ 
đó, xác định đối thủ, khách hàng mục 
tiêu, xác định đặc điểm nội tại của các 
kênh phân phối.

Trên cơ sở giai đoạn 1, 2 và 3, đội ngũ 
tư vấn sẽ xây dựng bức tranh chiến 
lược tổng thể. Từ đó đội ngũ tư vấn sẽ 
đưa ra những chiến lược cần áp dụng 
cho công ty theo mỗi giai đoạn.

Phân tích tổng thể Dự án Marketing: 
chiến lược sản phẩm/ chiến lược 
phân phối/ chiến lược định giá/ chiến 
lược truyền thông. Lựa chọn chiến 
lược mũi nhọn  trong phạm vi/ ngân 
sách cho phép. Dự đoán hiệu quả 
chiến lược Marketing mang lại (hiệu 
quả về doanh số/ nhận diện thương 
hiệu/database thu được/hoàn thiện 
quy trình marketing công ty….)

Xây dựng cho chiến lược truyền 
thông Marketing hoàn thiện và 
lên kế hoạch triển khai chi tiết

Lên ngân sách cho chiến lược 
truyền thông Marketing

Theo dõi thực hiện, giám 
sát, đánh giá và tổng kết



Với sứ mệnh của mình, Đám Mây Nhỏ 
cam kết thiết kế, xây dựng các website và 
dự án marketing chất lượng, hiệu quả cao, 
đáp ứng đúng tiến độ, và không ngừng cải 
tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng. Để hiện thực hóa điều này 
Đám Mây Nhỏ cần:

1. Thực hiện, duy trì đổi mới và sáng 
tạo liên tục quy trình làm việc, quy 
trình quản lý chất lượng làm nền 
tảng cốt lỗi trong việc tạo ra sản 
phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp.

2. Luôn cập nhật các chuẩn thiết kế, 
các xu hướng mới và hiệu quả tiên 
tiến áp dụng vào quá trình thi công.

3. Thu hút và phát triển nguồn nhân 
lực có trình độ chuyên môn cao, kết 
hợp đào tạo bài bản. Xây dựng cơ sở 
vật chất đầy đủ, môi trường làm việc 
thân thiện, sáng tạo.

Cam kết
chất lượng Xin cảm ơn!

Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công 
ty TNHH Công Nghệ Thông Tin ASC xin gửi lời 
cảm ơn chân thành nhất đến Quý khách hàng 
đã tin tưởng hợp tác và sử dụng dịch vụ của 
chúng tôi.

Sự hài lòng của Quý khách đã, đang và sẽ là 
động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực tạo 
ra những sản phẩm hoàn hảo nhất!

Đám Mây Nhỏ cam kết là đối tác uy tín đồng 
hàng xuyên suốt cùng Qúy khách trên con 
đường phát triển thương hiệu!

Thông tin liên hệ
  Tầng 5, tòa nhà 614 - 618

  Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam

  (84) 0888 736 186

  info@dammaynho.com




