
HỒ SƠ NĂNG LỰC 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VINATECH
MST: 0313513539
Trụ sở: 11A Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: 48A Dương Thị Mười, P. TTH, Q.12, TP.HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VINATECH 
theo GPKD số 0313513539 được cấp bởi Sở Kế hoạch 
Đầu tư TP.HCM năm 2015.

Với mục tiêu không ngừng sáng tạo, không ngừng nghiên 
cứu, không ngừng học hỏi và không ngừng cố gắng để 
nhanh chóng vươn lên trở thành công ty công nghệ thông 
tin hàng đầu cũng như góp phần phát triển nền công nghệ 
thông tin nước nhà.

* Bito.vn - Ứng dụng AI
* Vinatechweb.com - Ứng dụng Web - Marketing
* Phanmemquanlybanhang.com - Ứng dụng POS

- HỆ SINH THÁI VINATECH : 



LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH:

* Thiết kế website
* Quảng cáo trực tuyến đa nền tảng
* Cung cấp tên miền - máy chủ
* Giải pháp marketing trọn gói
* Tối ưu website
* Cung cấp email doanh nghiệp
* Cung cấp chứng chỉ SSL
* Hóa đơn điện tử
* Ứng dụng bán hàng



TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Không Ngừng Cải Tiến Công Nghệ
Trải qua hơn 5 năm phát triển, chúng tôi luôn 
không ngừng nâng cấp công nghệ nhằm giúp 
khách hàng có những sản phẩm dịch vụ sử 
dụng tốt nhất

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn hướng đến sự sáng tạo, năng động và 
ngày càng hoàn thiện. Tối đa hoá lợi nhuận và 
đảm bảo tăng trưởng với tốc độ ổn định, bền 
vững. Mang lại những giá trị khác biệt cho 
khách hàng và nhà đầu tư, là nơi đối tác, khách 
hàng có thể đặt trọn niềm tin.



DỰ ÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Phanmembanhangvn.com

CÔNG TY GẠCH MOSAIC LỚN NHẤT HÀ NỘI
Mosaichanoi.com

DỰ ÁN
TIÊU BIỂU



ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Với hơn 5 năm trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi đã hợp 
tác với các đơn vị nhằm mang đến dịch vụ tối ưu nhất cho 
quý khách hàng.
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