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“Các nhà đầu đang tìm kiếm một nơi tư vấn uy 
tín? Tại VN-BIS, chúng tôi cung cấp tư vấn các 
giải pháp hiệu quả cho nhà đầu tư và doanh 
nghiệp. VN-BIS hỗ trợ các nhà đầu tư từ bước đầu 
trong việc nghiên cứu khảo sát địa điểm đầu tư, 
thiết kế, quản lý vận hành, và cho đến việc  
xây dựng và triển khai chiến lược marketing (B2B).

Khi đến với VNBIS, doanh nghiệp không có 
vấn đề, chỉ còn những giải pháp tối ưu. Chúng 
tôi mang đến những giải pháp thiết thực nhất, 
kết quả sẽ vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.”

Nguyễn Hồng Lĩnh
Chief Executive Director

Cung cấp những dịch vụ tư vấn 
chuyên nghiệp, tập trung vào quá 

trình ra quyết định đầu tư của khách hàng tại 
Việt Nam. Chúng tôi luôn quan tâm tìm hiểu nhu 
cầu của quý khách hàng và điều chỉnh dịch vụ 
của mình một cách linh hoạt để đáp ứng tối đa 
nhu cầu của khách hàng. VNBIS cung cấp các 
giải pháp thiết thực vượt mọi sự mong đợi của 
khách hàng.

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, có trình độ 
chuyên môn cao, VNBIS luôn sẵn sàng hỗ trợ 
khách hàng phát triển công việc kinh doanh trong 
môi trường quốc tế đầy thách thức. Các chuyên 
gia tư vấn của chúng tôi làm việc với tư cách là cố 
vấn đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng để 
đưa ra quyết định tối ưu về chiến lược.

2



Được công nhận là nhà tư vấn chiến lược chuyên nghiệp và đáng tin cậy đối 
với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Không ngừng mở rộng và phát triển các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Công nghiệp.

Cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu và hiệu quả cho việc ra 
quyết định đầu tư tại Việt Nam.

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Viable
Cung cấp các giải pháp 

khả thi và tối ưu

Network
Mạng lưới 
quan hệ rộng

Specific
Cung cấp những tư vấn 

khách quan, trung lập  
và làm việc một cách 

minh bạch và trung thực

Background
Đội ngũ giàu kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn cao

Interdependent
Thành công của VNBIS đo lường bằng 

sự thành công của quý khách hàng
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TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về các khu công nghiệp trên khắp Việt Nam, VNBIS sẽ 
mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn tối ưu và phù hợp nhất cho từng nhu cầu của khách 
hàng trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Bất động sản công nghiệp là một trong những hình thức có tính phức tạp cao và bị ràng buộc bởi 
pháp luật. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của VNBIS hiểu rõ vấn đề này cũng như hiểu rõ phân 
khúc thị trường, chuỗi giá trị,... Đó là một yếu tố khiến chúng tôi triển khai các hoạt động bài bản 
và linh hoạt với thị trường.

Phân tích rủi ro và lợi thế của từng khu công nghiệp là thế mạnh của VNBIS. Những phân tích 
của chúng tôi được tổng hợp từ các khảo sát thực tế nhất từ thị trường cũng như những phân tích 
nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, giúp cho khách hàng tiết 
kiệm được thời gian đồng thời tối đa hoá chi phí đầu tư. 

Dịch vụ tư vấn bất động sản của VNBIS hỗ trợ tư vấn các địa điểm đầu tư tối ưu cho nhà đầu tư, lập 
hồ sơ phân tích chi tiết và hỗ trợ đưa đón nhà đầu tư tham quan thực địa từng bất động sản công 
nghiệp mà nhà đầu tư yêu cầu. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cụ thể như sau: 

• Phân tích chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ của bất động sản công nghiệp

• So sánh giá cả, chi phí đầu tư giữa các bất động sản và giữa các khu vực.  

• Phân tích tổng quan môi trường đầu tư (thủ tục pháp lý, ưu đãi đầu tư, lao động, tình hình kinh 
tế, chính trị, xã hội,…) 

• Đưa đón nhà đầu tư tham quan thực địa

• Tham gia và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đàm phán, thoả thuận hợp đồng thuê, mua 
bán bất động sản. 

DỊCH VỤ TƯ VẤN
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP 

 Î TƯ VẤN MUA/BÁN 
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
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Là nền tảng tìm kiếm khu công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, dự kiến thu hút hàng triệu 
người dùng trong lĩnh vực công nghiệp mỗi tháng. Với việc phục vụ hàng triệu người dùng, 
VNBIS sẽ hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng hay xu hướng thị trường. Ngoài ra, lợi thế của 
VNBIS là đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, công 
ty trong các khu công nghiệp. Điều này khiến chúng tôi nắm rõ các thông tin để phục vụ cho 
tất cả các phân khúc thị trường. 

VNBIS là nơi kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, giúp khách hàng, các nhà đầu tư, chủ 
đầu tư bất động sản tiếp cận dễ dàng với các đối tác toàn cầu mọi lúc, mọi nơi một cách dễ 
dàng hơn. 

Trang web vn-bis.com được xây dựng trên đa nền tảng, khách hàng có thể truy cập website 
chúng tôi bằng laptop, desktop, ipad hay thậm chí smartphone. Chúng tôi áp dụng những công 
nghệ kĩ thuật và các thuật toán bảo mật tiên tiến nhất nên thông tin của khách hàng sẽ được 
bảo vệ ở mức cao nhất. Đồng thời các máy chủ của vn-bis.com được đặt ở nhiều quốc gia khác 
nhau như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, và Châu Âu giúp tối ưu hoá nhu cầu sử dụng 
của người dùng.

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
TRÊN VN-BIS.COM

5



DỊCH VỤ
TƯ VẤN GIẤY PHÉP
Dịch vụ tư vấn giấy phép là một trong những dịch vụ chủ lực tại VNBIS, hỗ 
trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thành lập và vận hành dự án tại Việt 
Nam. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề đạo đức, chấp hành, và 
thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam và quốc tế, từ đó tư vấn các giải 
pháp nhanh nhất và tối ưu nhất trong việc thực hiện các thủ tục hành chính 
với cơ quan nhà nước, giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xin cấp phép thực 
hiện dự án và an tâm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chuyên gia tư vấn của VNBIS cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn một cách 
minh bạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư.
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Cung cấp dịch vụ liên quan đến công việc thành lập dự án, thành lập công ty tại Việt Nam, VNBIS sẽ hỗ trợ 
các giải pháp tối ưu và phù hợp nhất từ khi thành lập công ty và trong suốt quá trình phát triển của khách 
hàng như:

• Dịch vụ tìm kiếm văn phòng cho thuê

• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh (BORC)

• Giấy phép lao động

• Thẻ tạm trú ERC

• VISA và các thủ tục về VISA (gia hạn, chuyển 
công ty…)

 Î DỊCH VỤ TÌM KIẾM VĂN PHÒNG CHO THUÊ, GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, GIẤY 
PHÉP LAO ĐỘNG, VISA…

Với tầm quan trọng của việc thực hiện đúng các loại giấy phép phát sinh trước, trong, và sau quá trình xây 
dựng, VNBIS cung cấp các dịch vụ xin giấy phép liên quan đến xây dựng một cách nhanh chóng, chính xác 
để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư theo quy định pháp lý tại Việt Nam:

• Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

• Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

• Xây dựng

• Hợp thửa/Tách thửa

• Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với các 
dự án với quy mô tổng diện tích đất lớn hơn 5ha)

• Sở hữu tài sản

• Hỗ trợ ngân hàng 

 Î CÁC GIẤY PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG 
NGHIỆP GỒM: ĐTM, PCCC, XÂY DỰNG, HỢP THỬA, 1/500

QUY TRÌNH XIN VISA

1. Xin Công Văn chấp thuận 
Nhập Cảnh từ UBND.

2. Xin Công Văn chấp thuận từ 
Sở Y Tế

3. Đặt vé máy bay & Khách sạn
4. Hỗ trợ Cách ly

Các thủ tục về pháp lý 
& GPLĐ

1. Xin GPLD
2. Xin thẻ tạm trú

Các thủ tục gia hạn hồ sơ 
hiện hữu:

1. Gia hạn VISA
2. Gia hạn WP/TRC

Các thủ tục về Visa:

1. Gia hạn VISA
2. Chuyển đổi công ty 

nhập cảnh

Bước 2 
Hỗ trợ khách khi ở Việt Nam

Bước 3 
Gia hạn

Bước 1 
Chuẩn bị phương án nhập cảnh

1. ERC
2. IRC
3. Giấy phép xây dựng
4. Giấy phép phòng cháy chữa cháy
5. Đánh giá tác động môi trường ĐTM
6. Quy hoạch 1/500
7. Hợp thửa/ Tách thửa
8. Hạ Trạm Điện Tạm

1. Điều chỉnh PCCC
2. Điều chỉnh GPXD
3. Hỗ trợ công trình
4. Hỗ trợ ngân hàng
5. Xin các giấy phép làm việc 

trong KCN
6. Xin phép Đấu Nối Hạ Tầng KCN

1. Nghiệm thu và hoàn công PCCC
2. Nghiệm thu và hoàn công ĐTM
3. Nghiệm thu và hoàn công GPXD
4. Sở hữu tài sản

Giai đoạn 2 
Thực hiện dự án

Giai đoạn 3 
Hoàn thành dự án

Giai đoạn 1
Chuẩn bị triển khai dự án

QUY TRÌNH XIN PHÉP XÂY DỰNG
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 Î TƯ VẤN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
Đội ngũ chuyên nghiệp có sự hiểu biết sâu rộng về thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ hỗ trợ 
tư vấn và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Các chuyên gia tư vấn với tầm nhìn quốc tế sẽ phân 
tích nhu cầu thị trường Việt Nam theo từng thời điểm, đánh giá tiềm năng đầu tư dựa trên những hiệp định 
thương mại quốc tế mới nhất cũng như nhu cầu đầu tư của các công ty vốn đầu tư nước ngoài.

VNBIS xây dựng văn hoá chuyên nghiệp trong từng dự án. Khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ của VNBIS 
xuyên suốt trong quá trình đầu tư. Từ tình hình biến động của thị trường bất động sản Việt Nam, VNBIS tư 
vấn các giải pháp đầu tư, quản lý, vận hành tối ưu nhất để tối ưu hóa lợi nhuận cho từng dự án. Phạm vi của 
VNBIS bao gồm:

• Cung cấp đề xuất chiến lược về các cơ hội đầu tư 
bất động sản công nghiệp

• Thực hiện khảo sát địa điểm đầu tư bất động sản 
công nghiệp

• Phân tích thông tin địa điểm bất động sản công 
nghiệp

• Hỗ trợ tư vấn thực hiện Masterplan

• Hỗ trợ lập kế hoạch danh mục đầu tư chiến lược 

• Nghiên cứu và phân tích thị trường bất động sản 

• Nghiên cứu về tài sản bất động sản

• Nghiên cứu tính khả thi và tư vấn về định vị thị 
trường tối ưu, phân tích tài chính, kỹ thuật và 
xây dựng cho việc phát triển dự án

 Î TƯ VẤN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
VNBIS tập trung cung cấp dịch vụ tư vấn chọn lựa địa điểm đầu tư. Chúng tôi nhận thấy rằng các khách hàng 
cần được tư vấn giữa các tỉnh thành tại Việt Nam để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi hiểu rõ môi trường 
đầu tư, pháp lý và các ưu đãi về thuế sẽ giúp khách hàng dễ dàng so sánh và đưa ra quyết định đúng đắn 
nhất cho doanh nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm cùng với sự hợp tác với các 
chuyên gia của ngành để có góc nhìn đa chiều. Điều này giúp mang lại hiệu quả tối ưu cho các nhà đầu tư 
ra quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư. 

Đi kèm với địa điểm đầu tư, chúng tôi sẽ lập báo cáo chi tiết, so sánh và đánh giá khách quan những ưu 
nhược điểm của từng bất động sản công nghiệp, để khách hàng có thể dễ dàng cân nhắc lựa chọn địa điểm 
đầu tư phù hợp. 

DỊCH VỤ QUẢN LÝ KHU CÔNG 
NGHIỆP, KHU NHÀ XƯỞNG XÂY 
DỰNG SẴN CHO THUÊ
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 Î TƯ VẤN THIẾT KẾ, XÂY DỰNG
Với những kinh nghiệm phong phú về ngành xây dựng bất động sản công nghiệp, VNBIS cung 
cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và xây dựng. Dịch vụ này bao gồm việc tư vấn và khảo sát thiết kế, xây 
dựng, hay tổ chức đấu thầu các hoạt động cần thiết.

Đội ngũ cộng tác viên được đào tạo trình độ chuyên môn cao sẽ hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong 
suốt quá trình thực hiện dự án xây dựng. Lợi ích mang lại cho khách hàng là sự tiết kiệm thời gian, 
chi phí, và những giải pháp tối ưu cho dự án. Chuyên môn của VNBIS bao gồm:

• Cung cấp các khái niệm về ý tưởng và thiết 
kế cho dự án phát triển

• Tư vấn chiến lược về việc thực hiện các dự 
án phát triển

• Lựa chọn và quản lý nhà thầu

• Đánh giá các thiết kế dự án từ góc độ 
Marketing và Quản trị

• Cung cấp một văn bản tóm tắt các ý tưởng 
liên quan đến kế hoạch phát triển

 Î THỰC HIỆN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DỰ ÁN
VNBIS Consulting CO., LTD được phát triển bởi một đội ngũ giàu kiến thức chuyên môn. VN-BIS 
tận dụng mạng lưới quan hệ của mình để cung cấp cho khách hàng dịch vụ thực hiện giấy phép 
thành lập dự án bằng cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bắt đầu với việc tư vấn, VNBIS sẽ soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục 
theo quy định. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại sự an tâm và chính xác trong thủ tục và giúp khách 
hàng tiết kiệm chi phí và thời gian thông qua những chuyên gia tư vấn trình độ cao.

 Î HỖ TRỢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 
Ngoài các dịch vụ tư vấn, đội ngũ nhân viên của chúng tôi cũng có sự hiểu biết sâu về vấn đề 
xây dựng bất động sản tại khu công nghiệp. VNBIS sẽ giúp khách hàng đưa ra những quyết định 
tối ưu nhất trong việc xây dựng như tư vấn chọn lựa nhà thầu, quản lý tiến độ xây dựng và chất 
lượng công trình.

Chúng tôi sử dụng mạng lưới quan hệ rộng tại thị trường Việt Nam để đưa ra những lựa chọn xây 
dựng phù hợp và hiệu quả nhất. Sự thành công của khách hàng sẽ là thước đo cho sự thành công 
của VNBIS Consulting CO., LTD.
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 Î TRIỂN KHAI BÁN HÀNG, MARKETING
Hiểu rõ hành vi tiêu dùng của khách hàng Việt Nam và nước ngoài, VNBIS cung cấp dịch vụ lập kế hoạch và 
triển khai bán hàng, marketing cho khách hàng bằng những hiểu biết chuyên sâu. Thông qua sự nghiên cứu, 
các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm ra được thị trường phù hợp và xây dựng chiến lược.

Chúng tôi sẽ tìm các khách hàng tiềm năng cho quý khách hàng thông qua các chiến dịch marketing, quảng 
bá, PR để giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí vận hành. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong 
việc xác định khách hàng tiềm năng và biến họ trở thành khách hàng của mình. VNBIS đo lường sự thành 
công của mình bằng thành công của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra các chiến lược phù hợp và hiệu 
quả nhất đối với thị trường mà khách hàng hướng tới, thông qua các hoạt động:

• Tư vấn chiến lược Marketing và bán hàng

• Thực hiện chiến dịch Marketing và bán hàng

• Điều tra và phân tích khách hàng liên quan đến 
các vị trí và dự án cụ thể

• Khảo sát thị trường

• Cung cấp các đề xuất về khách hàng dựa trên 
nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng

• Quản lý marketing và thương hiệu

• Đàm phán / ký kết hợp đồng cho thuê

 Î QUẢN LÝ VẬN HÀNH
Giàu kiến thức về xu hướng bất động sản, VNBIS có khả năng đề xuất và quản lý chuyên sâu về vấn đề vận 
hành. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và vận hành, VNBIS cung cấp các dịch vụ quản lý phù 
hợp với thực tế về việc vận hành tại các khu công nghiệp.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư để đáp ứng nhu cầu các nhà đầu 
tư thứ cấp. Thông qua dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện, giá trị bất động sản và nhận diện thương hiệu 
sẽ tăng lên, tạo nên giá trị gia tăng cho khách hàng. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 
khách hàng củng cố hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế đầy thách thức này. Phạm vi quản lý 
vận hành của VNBIS là phân công đơn vị chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện bảo dưỡng các công 
trình trong khu công nghiệp như nhà máy xử lý nước thải, nhà máy điện, trạm cấp nước, dây điện trong khu 
công nghiệp,... cũng như quản lý việc dọn dẹp và xử lý rác thải.

 Î QUẢN LÝ KHÁCH THUÊ
Là cầu nối giữa các nhà đầu tư và cơ quan chính quyền địa phương, VNBIS sẽ thực hiện các thủ tục pháp 
lý cho nhà đầu tư một cách đơn giản và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ quý khách hàng chủ động tập trung 
vào hoạt động phát triển kinh doanh của mình:

• Đại lý thu tiền thuê: Chúng tôi cung cấp dịch vụ thu tiền thuê hàng tháng, phí quản lý,... từ chủ đầu tư 
trong ngày chỉ định.

• Xử lý với tình trạng nợ tiền thuê quá hạn: Chúng tôi cung cấp dịch vụ như liên hệ với chủ đầu tư khi nợ 
tiền thuê đất/ nhà xưởng quá hạn.

• Gia hạn hợp đồng kinh doanh: Chúng tôi sẽ xác nhận với chủ đầu tư về nhu cầu gia hạn hợp đồng hay 
ngưng gia hạn hợp đồng. Trong trường hợp gia hạn, VNBIS sẽ thực hiện các hoạt động như chuẩn bị các 
tài liệu hợp đồng cần thiết. Trong trường hợp ngưng gia hạn, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động như 
giám sát việc chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi địa điểm cho thuê thay cho người cho thuê.
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Làm việc nhiều năm trong khu công nghiệp, 
VNBIS hiểu rõ hành vi và nhu cầu của khách 
hàng trong việc tìm kiếm hay cung cấp dịch vụ 
khu công nghiệp. Chúng tôi luôn xem khách 
hàng như một đối tác và luôn hướng đến mối 
quan hệ bền vững nhằm đem lại lợi ích cho cả 
VNBIS và khách hàng.

Kết hợp giữa giàu kinh nghiệm và mạng lưới 
quan hệ, chúng tôi hợp tác cùng với các đối 
tác có chuyên môn cao để đưa ra những đề 
xuất dưới góc nhìn đa chiều. Chúng tôi hướng 
đến việc nắm rõ mọi phân khúc khách hàng 
để mang lại sự hiệu qủa tối đa. VNBIS làm 
việc dựa trên tinh thần giao tiếp mở và cho 
rằng đó là con đường ngắn nhất để tìm ra vấn 
đề và xây dựng dịch vụ marketing.

DỊCH VỤ
MARKETING CÔNG NGHIỆP (B2B)

Các dịch vụ giá trị gia tăng của VNBIS 

 - Cải thiện Marketing

 - Chuyên nghiệp hoá tài liệu quảng 
cáo

 - Quốc tế hoá hình ảnh doanh nghiệp

 - Chuẩn hoá dịch cụ công ty

Kênh quảng cáo 

 - Lượt truy cập

 - Truyền thông xã hội

 - Mạng hiển thị

 - Tìm kiếm SEO của Google

 - Thư điện tử quảng cáo

 - Quảng cáo trả tiền

Thúc đẩy sự quan tâm 

 - Tạo khách hàng tiềm năng

 - Thu hút lead bằng chuỗi thông tin tập trung vào 
nội dung thông qua các sự kiện trực tiếp

 - Diễn đàn tư vấn và tổ chức/ triển lãm thương 
mại thu hút FDI

• Sách trắng

• Tư vấn công cụ hỗ trợ tiếp thị 

• Đào tạo dự án: Tạo mạng lưới cho đối tác, IP 
và nhà phát triển phụ tạo ra yêu cầu

Thúc đẩy sự quan tâm 

Hiểu rõ vấn đề, mục tiêu, 
nhu cầu, và ưu tiên của 
khách hàng

Xây dựng dữ liệu cơ sở 
của khách hàng

Phân nhóm các khách 
hàng mục tiêu dựa trên 
từng tiêu chí kinh doanh

Xây dựng mối quan hệ 

Tiếp cận khách hàng tiềm 
năng thông qua sự kiện, 
hội thảo,..

Dịch vụ giao dịch 

Đánh giá website và lượt 
tìm kiếm

Dịch vụ giao dịch lớn

BỘ CÔNG CỤ
BÁN HÀNG NỘI DUNG TRỰC TUYẾN

IMS, tiêu điểm
thị trường,PR

Mạng xã hội,
quảng cáo trả tiền

TRỰC TIẾP
TƯ VẤN

TÍCH HỢP CHUYỂN ĐỔI

Diễn đàn,
Hội thảo quốc tế

Yêu cầu tiềm năng
Khách hàng tiềm năngTư vấnWebsite, tờ rơi,

hình ảnh

GĐ 1: Dịch vụ tiếp thị GĐ 2: Tạo yêu cầu GĐ 3: Dịch vụ giao dịch
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Văn phòng chính

4 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

0909.289.259  - (028) 62556640

Chi nhánh Bình Dương

4 đường số 2, Khu tái định cư Phú Hoà, Bình Dương

vn-bis.com  / VNBIS Consulting Services  honglinh@vn-bis.com


