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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WIN WIN MEDIA
là công ty đi đầu trong Dịch vụ CNTT, Marketing  
Online hàng đầu Việt Nam. Phát triển với định 
hướng mang tới cho khách hàng các dịch vụ phát 
triển website, phần mềm, ứng dụng Mobile , market-
ing online, email theo tên miền, công nghệ hiện đại 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị 
thế trên thị trường.
Lĩnh vực hoạt động chính của WIN WIN MEDIA

1. Tư vấn thiết kế website, phần mềm, ứng dụng 
Mobile và phát triển ứng dụng web

2. Quản trị phát triển nội dụng cho website, seo 
web lên top Google

3. Cung cấpHosting, tên miền

4. Quảng cáo Google ads, Facebook ads, Zalo 
ads

5. Đào tạo Marketing Online
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GIỚI THIỆU

CÙNG NHAU ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG CÙNG NHAU ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Qua một chặng đường xây dựng và phát triển, Win Win Media đã khẳng 
định được vi trí của mình trong ngành công nghệ thông tin. Chúng tôi 
không ngừng nỗ lực phát triển với sứ mệnh cung cấp những giải pháp 
công nghệ thông tin, phần mềm, sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng.

Win Win Media quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn cập 
nhật các xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới để áp dụng cho 
các sản phẩm của thị trường trong nước.

Tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng cho việc xây dựng phần mềm là ISO 
9001 và CMMI. Ngoài ra chúng tôi áp dụng các quy trình chuẩn quốc tế 
(industry standard) như Agile, Scrum cho việc xây dựng phần mềm cho 
khách hàng nước ngoài.

Chúng tôi luôn tự tin với những công nghệ giải pháp đưa ra đáp ứng 
được mọi yêu cầu của khách hàng. Đến với Win Win Media, quý khách 
hàng không chỉ yên tâm về sản phẩm mà còn cảm nhận được sự nhiệt 
huyết đam mê công nghệ của đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh 
nghiệm.

Qua một chặng đường xây dựng và phát triển, Win Win Media đã khẳng 
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TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌNTẦM NHÌN
Trở thành nhà cung cấp Dịch vụ CNTT và Marketing Online 
hàng đầu Việt Nam
Trở thành nhà cung cấp Dịch vụ CNTT và Marketing Online 
hàng đầu Việt Nam

1. LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
Khách hàng là ông chủ duy nhất và có thể đuổi việc bất kỳ ai trong công ty, kể 
cả giám đốc bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng của công ty khác. 
Nhân viên Win Win Media không phân biệt bộ phận, vai trò, vị trí đều có nghĩa 
vụ, trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng, vượt trên sự mong 
đợi của khách hàng.
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đợi của khách hàng.

2. CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục cải tiến, đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của Win Win 
Media.
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khách hàng là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của Win Win 
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3. TIÊU CHÍ LÀM VIỆC CỦA WIN WIN MEDIA
Nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản 
thân và thành công cùng công ty. Luôn biết lắng nghe, không phân biệt vị trí cao 
thấp, dám đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp của mình. Dám nói thẳng, chia 
sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm của mình cho dù có người không muốn nghe trên 
tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Công bằng và bình đẳng trong mọi tình huống.Có 
chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của công ty. Không đố kỵ, nói xấu, 
gièm pha, bè phái. Giúp đỡ, tương trợ, quan tâm lẫn nhau, đối xử như anh em 
một nhà. 
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4. NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực có tốc độ 
phát triển rất cao, vì vậy không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt 
được, nhân viên Win Win Media luôn có trách nhiệm học hỏi nghiên cứu những 
công nghệ mới nhất để áp dụng vào những sản phẩm và dịch vụ của công ty.
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công nghệ mới nhất để áp dụng vào những sản phẩm và dịch vụ của công ty.

5. CHIA SẺ LỢI ÍCH - HỢP TÁC DÀI LÂU
Tại Win Win Media, chúng tôi luôn mong muốn gắn liền lợi ích của tập thể với 
lợi ích cá nhân, gắn liền lợi ích của công ty với lợi ích của khách hàng.
Với khách hàng: Chúng tôi cam kết gắn liền lợi ích của khách hàng với lợi ích 
công ty.
Với đối tác: Chúng tôi cam kết chia sẻ các cơ hội hợp tác tốt nhằm phát huy tối 
đa lợi ích của các bên.
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SỨ MỆNHSỨ MỆNH
ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG: Cung cấp các 
sản phẩm – dịch vụ tốt nhất với chất 
lượng quốc tế.

ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG: Cung cấp các 
sản phẩm – dịch vụ tốt nhất với chất 
lượng quốc tế.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ ĐỐI TÁC: Đề cao tinh thần hợp tác 
cùng phát triển; cam kết trở thành “Người anh em cùng kết nối 
để thành công” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các 
giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ ĐỐI TÁC: Đề cao tinh thần hợp tác 
cùng phát triển; cam kết trở thành “Người anh em cùng kết nối 
để thành công” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các 
giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN: Xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân 
văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển 
công bằng cho tất cả nhân viên.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN: Xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân 
văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển 
công bằng cho tất cả nhân viên.

ĐỐI VỚI XÃ HỘI: Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý của các 
doanh nghiệp tiến tới nền công nghiệp 4.0
ĐỐI VỚI XÃ HỘI: Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý của các 
doanh nghiệp tiến tới nền công nghiệp 4.0
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TẠI SAO BẠN CHỌN WINWINMEDIA MÔ HÌNH TỔ CHỨC

1. Win Win Media là một trong những doanh nghiệp có tên 
tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nguồn nhân lực 
Win Win Media là những chuyên gia có kinh nghiệm triển 
khai nhiều dự án lớn và từng làm việc tại các công ty lớn

3. Chúng tôi luôn có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trước 
và sau khi website và phần mềm được đưa vào sử dụng 
với các chính sách bảo hành, bảo trì tốt nhất.

4. Win Win Media luôn cập nhật các công nghệ mới nhất và 
áp dụng sản xuất phần mềm theo quy trình đạt tiêu chuẩn 
ISO 9001, CMMi. Ngoài ra chúng tôi còn áp dụng các quy 
trình tiêu chuẩn quốc tế như Agile, Scrum để phát triển 
DevOps.

2. Chúng tôi luôn có định hướng phát triển lâu dài trong 
ngành công nghệ thông tin, vì vậy mục tiêu chính của 
chúng tôi là tạo ra những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đem 
lại giá trị hữu ích cho khách hàng trong công tác quản lý, 
phát triển doanh nghiệp.

PHÒNG GIÁM ĐỐC

P. KINH DOANH P. KĨ THUẬT P. THIẾT KẾ P. KIỂM ĐỊNH

NV KINH DOANH TRƯỞNG PHÒNG DESIGNER
EST
-ER QA
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DEVELOPER DEVELOPER

DEVELOPERDEVELOPER
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Tốt nghiệp cao đẳng đại học, có nhiều năm kinh nghiệm 
trong việc kiến trúc giải pháp công nghệ thông tin, xây 
dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi. Kinh 
nghiệm trong nhiều dự án lớn, các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước với các quy mô khác nhau.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Tốt nghiệp cao đẳng đại học, có nhiều năm kinh nghiệm 
trong việc kiến trúc giải pháp công nghệ thông tin, xây 
dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi. Kinh 
nghiệm trong nhiều dự án lớn, các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước với các quy mô khác nhau.

WIN WIN MEDIA LUÔN CÓ NHỮNG TƯ VẤN VÀ Ý 
TƯỞNG THIẾT KẾ WEB PHÙ HỢP CHO TỪNG ĐỐI 
TƯỢNG. LUÔN MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG CÁC 
SẢN PHẨM THIẾT KẾ WEB CHUẨN SEO, CHẤT LƯỢNG 
VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

WIN WIN MEDIA LUÔN CÓ NHỮNG TƯ VẤN VÀ Ý 
TƯỞNG THIẾT KẾ WEB PHÙ HỢP CHO TỪNG ĐỐI 
TƯỢNG. LUÔN MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG CÁC 
SẢN PHẨM THIẾT KẾ WEB CHUẨN SEO, CHẤT LƯỢNG 
VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

THIẾT KẾ WEB ÁP DỤNG NHỮNG 
CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ MỚI GIÚP 
TƯƠNG THÍCH TRÊN HẦU HẾT CÁC 
TRÌNH DUYỆT WEB VÀ THIẾT BỊ DI 
ĐỘNG.

THIẾT KẾ WEB ÁP DỤNG NHỮNG 
CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ MỚI GIÚP 
TƯƠNG THÍCH TRÊN HẦU HẾT CÁC 
TRÌNH DUYỆT WEB VÀ THIẾT BỊ DI 
ĐỘNG.

WEB CHUYÊN NGHIỆP, CHUẨN SEO VÀ 
PHÙ HỢP XU THẾ GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC 
THỨ HẠNG CAO TRÊN TRANG CÔNG CỤ 
TÌM KIẾM. 

WEB CHUYÊN NGHIỆP, CHUẨN SEO VÀ 
PHÙ HỢP XU THẾ GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC 
THỨ HẠNG CAO TRÊN TRANG CÔNG CỤ 
TÌM KIẾM. 

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE DỄ DÀNG 
THAO TÁC VÀ SỬ DỤNG, GIÚP KHÁCH 
HÀNG KHÔNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG 
VIỆC CẬP NHẬT NỘI DUNG VÀ QUẢN LÝ 
CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE DỄ DÀNG 
THAO TÁC VÀ SỬ DỤNG, GIÚP KHÁCH 
HÀNG KHÔNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG 
VIỆC CẬP NHẬT NỘI DUNG VÀ QUẢN LÝ 
CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN

Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp Công 
nghệ thông tin và xây dựng website, phần mềm các ứng 
dụng mobifone

NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN

Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp Công 
nghệ thông tin và xây dựng website, phần mềm các ứng 
dụng mobifone

NHÂN VIÊN

Với đội ngũ chuyên viên xây dựng các trang web giàu kinh 
nghiệm tự hào là một công ty có thể thỏa mãn các yêu cầu 
xây dưng các sản phẩm web chuyên nghiệp trong các lĩnh 
vực: thương mại điện tử, bán hàng, tin tức, du lịch, bất 
động sản, thiết kế đồ họa

NHÂN VIÊN

Với đội ngũ chuyên viên xây dựng các trang web giàu kinh 
nghiệm tự hào là một công ty có thể thỏa mãn các yêu cầu 
xây dưng các sản phẩm web chuyên nghiệp trong các lĩnh 
vực: thương mại điện tử, bán hàng, tin tức, du lịch, bất 
động sản, thiết kế đồ họa

CÙNG NHAU ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG CÙNG NHAU ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG
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CÁC DỊCH  VỤ CỦA WIN WIN MEDIA

THIẾT KẾ WEBSITE - PHẦN MỀM - ỨNG DỤNG MOBILETHIẾT KẾ WEBSITE - PHẦN MỀM - ỨNG DỤNG MOBILE

QUẢNG CÁO GOOGLEQUẢNG CÁO GOOGLE

DỊCH VỤ SEODỊCH VỤ SEO

QUẢNG CÁO FACEBOOKQUẢNG CÁO FACEBOOK

QUẢNG CÁO ZALOQUẢNG CÁO ZALO

ĐÀO TẠO MARKETINGĐÀO TẠO MARKETING

QUẢN TRỊ NỘI DUNGQUẢN TRỊ NỘI DUNG

HOSTING + TÊN MIỀNHOSTING + TÊN MIỀN

Thiết kế website ,xây dựng phần mềm, ứng dụng mobile với giao 
diện đẹp, độc đáo, sáng tạo. Hệ thống tính năng website, ứng 
dụng trên điện thoại đầy đủ, mang tính ứng dụng cao và phù hợp 
với từng doanh nghiệp.

Thiết kế website ,xây dựng phần mềm, ứng dụng mobile với giao 
diện đẹp, độc đáo, sáng tạo. Hệ thống tính năng website, ứng 
dụng trên điện thoại đầy đủ, mang tính ứng dụng cao và phù hợp 
với từng doanh nghiệp.

Tận dụng tối đa những tính năng của công cụ tìm kiếm Google để 
đem lại hiệu quả quảng cáo tối đa cho khách hàng sử dụng dịch 
vụ

Tận dụng tối đa những tính năng của công cụ tìm kiếm Google để 
đem lại hiệu quả quảng cáo tối đa cho khách hàng sử dụng dịch 
vụ

Dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hiệu quả, đưa website lên top 
nhanh chóng, bền vững với chi phí hợp lý nhất.
Dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hiệu quả, đưa website lên top 
nhanh chóng, bền vững với chi phí hợp lý nhất.

Dịch vụ quảng cáo Facebook ads chuyên nghiệp hiệu quả, giúp 
mọi người bán hàng online kiếm 100 đơn hàng/ngày
Dịch vụ quảng cáo Facebook ads chuyên nghiệp hiệu quả, giúp 
mọi người bán hàng online kiếm 100 đơn hàng/ngày

Thu hút thêm khách hàng với cơ hội tiếp cận 100 triệu người dùng 
trên Zalo giúp tăng trưởng doanh số kinh doanh của công ty bạn
Thu hút thêm khách hàng với cơ hội tiếp cận 100 triệu người dùng 
trên Zalo giúp tăng trưởng doanh số kinh doanh của công ty bạn

Không chỉ cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng website cho doanh 
nghiệp, Win Win Media còn đào tạo, và tư vấn những chiến lược 
marketing online cho doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Không chỉ cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng website cho doanh 
nghiệp, Win Win Media còn đào tạo, và tư vấn những chiến lược 
marketing online cho doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Dịch vụ biên tập, nhập liệu, quản trị và bảo trì website thường 
xuyên cập nhật thông tin, dịch vụ, sản phẩm mới.. ,
Dịch vụ biên tập, nhập liệu, quản trị và bảo trì website thường 
xuyên cập nhật thông tin, dịch vụ, sản phẩm mới.. ,

Cung cấp lưu trữ website và tên miền chuyên nghiệp, tốc độ truy 
cập cao lưu lượng thông tin lớn một cách hiệu quả với mức giá 
hợp lý.

Cung cấp lưu trữ website và tên miền chuyên nghiệp, tốc độ truy 
cập cao lưu lượng thông tin lớn một cách hiệu quả với mức giá 
hợp lý.
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢCĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN TIÊU BIỂUDỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÙNG NHAU ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG CÙNG NHAU ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

1. THIẾT KẾ WEBSITE1. THIẾT KẾ WEBSITE

2. ĐÀO TẠO MARKETING2. ĐÀO TẠO MARKETING

3. CHẠY QUẢNG CÁO3. CHẠY QUẢNG CÁO

3. QUAY VIDEO MARKETING3. QUAY VIDEO MARKETING

Thiết kế web bán hàng ghế massage : fujisan.com.vnThiết kế web bán hàng ghế massage : fujisan.com.vn
Thiết kế web du lịch Vinaconex: vina.thietkewebvinhphuc.vnThiết kế web du lịch Vinaconex: vina.thietkewebvinhphuc.vn

Thiết kế Web Trường Cao Đẳng Cơ Khi Nông Nghiệp: cam.edu.vnThiết kế Web Trường Cao Đẳng Cơ Khi Nông Nghiệp: cam.edu.vn

Thiết kế Web TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG: hanoitokyo.edu.vnThiết kế Web TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG: hanoitokyo.edu.vn

Thiết kế Web bán máy pha ca phê: maypha.com.vnThiết kế Web bán máy pha ca phê: maypha.com.vn

Thiết kế Web phòng gym tại Vĩnh phúc: vitalyfitness.com.vnThiết kế Web phòng gym tại Vĩnh phúc: vitalyfitness.com.vn
Thiết kế Web cho công ty luật: luatsugioivinhphuc.comThiết kế Web cho công ty luật: luatsugioivinhphuc.com

Thiết kế Web du học Việt Phát: duhocvietphat.vnThiết kế Web du học Việt Phát: duhocvietphat.vn

Quảng cáo Facebook Nội thất ANDO – Sofa & Decor Quảng cáo Facebook Nội thất ANDO – Sofa & Decor 

Quay video quảng cáo sản phẩm cho Giấy Lan Dũng tại Bắc NinhQuay video quảng cáo sản phẩm cho Giấy Lan Dũng tại Bắc Ninh

Xây dựng videos marketing trường mầm non Montessori HouseXây dựng videos marketing trường mầm non Montessori House

Xây dựng video marketing Điện Máy Tâm HiềnXây dựng video marketing Điện Máy Tâm Hiền

Quảng cáo facebook Điện Máy Tâm HiềnQuảng cáo facebook Điện Máy Tâm Hiền
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