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CÔNG TY

PHẦN 1: VỀ ALISSO VIỆT NAM

Lời đầu tiên,
công ty Cổ phần Alisso Việt Nam
kính gửi lời chúc sức khỏe, thành
đạt, hạnh phúc và lời cảm ơn chân
thành tới những Quý Khách Hàng đã,
đang quan tâm, gắn bó và ủng hộtrong
Alisso trong suốt thời gian qua.
Kính Thưa Quý Khách!
Alisso Việt Nam là công ty hoạt động
chuyên sâu trong các lĩnh vực: Thiết
kế website, cho thuê hosting,
Domain
và quảng cáo Online...
cáo Online...
Trải qua một thời gian hoạt động, cán
bộ công nhân viên công ty đã đoàn kết
một lòng, chung sức xây dựng công
ty không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.
Cho đến hôm nay, Công ty đã có một
đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, các
nhà thiết kế có trình độ chuyên môn
cao, có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết,
được đào tạo chuyên sâu.
Với niềm đam mê lớn trong sáng tạo,
đội ngũ chuyên gia thiết kế của Alisso
đã
cho ra đời nhiều sản phẩm
Minh

Website có tính mỹ thuật cao, giúp khách hàng
xây dựng nhận diện thương hiệu doanh
nghiệp độc đáo, nhất quán và mang lại
hiểu quả nhận biết tối đa.
Với nhiều kinh nghiệm trong hầu hết các
lĩnh vực, chúng tôi luôn lắng nghe và tư
vấn cho khách hàng từ đó cùng khách
hàng truyền tải sự sáng tạo đột phá,
giúp khách hàng tạo dựng Thương Hiệu
của mình, đồng thời chúng tôi cũng đưa
ra những giải pháp truyền thông giúp
cho doanh nghiêp của bạn đến gần với
khách hàng tiềm năng hơn.
Luôn nỗ lực cao nhất, luôn không ngừng
sáng tạo và tôn trọng khách hàng, chính
là phương châm, là kim chỉ nam cho
hành đông của toàn thể cán bộ nhân
viên công ty Alisso .với mong muốn
đưa thương hiệu ALISSO VIỆT NAM dần
trởMinh
thành
A đối tác tin cậy của Quý Khách
Hàng .
Chúc Quý Khách Hàng gặp nhiều may
mắn và thành công!
Trân trọng cảm ơn!
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC
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2.000.000

3.200

Vào website
www.alisso.com

500 + KHÁCH HÀNG

100% KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
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500

Khách hàng

Vào facebook
alissovietnam

20 +

Alisso Việt Nam

05 +
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Đội ngũ cán bộ công nhân viên
trong Công ty được đào tạo
từ các trường Đại học có uy tín
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
bao gồm: Thiết kế Đồ họa, Công
nghệ thông tin, Kỹ thuật lập trình
viên, Kinh tế - Tài chính, Kinh tế
- Quản lý, Kế toán, Quản trị kinh
doanh...
Ngoài việc đã được đào tạo tại
các trường Đại học, cán bộ công
nhân viên trong Công ty còn được
đào tạo lại theo quy trình và đạo
tạo nâng cao thường xuyên, đã
tích luỹ được kinh nghiệm trong
việc tham gia phối hợp thiết kế,
đấu thầu tư vấn các dự án với
các đối tác là những Công ty nhà
nước, doanh nghiệp, các tổ chức
đơn vị thậm chí các công ty nước
ngoài về mọi lĩnh vực để đảm bảo
được về chất lượng, tiến độ và
mọi yêu cầu khắt khe nhất của
khách hàng.
Công ty chúng tôi, được phát
triển nhờ có sự liên kết chặt chẽ
giữa các phòng ban.

Phát triển trong thời buổi thị trường cho nên bộ
máy tổ chức của Alisso Việt Nam được xây dựng
trên cơ chế gọn nhẹ, rõ ràng với người điều hành
duy nhất là Ban Giám đốc.

alisso.com

Các bộ phận, phòng ban được phân chia với từng
chức năng riêng. Và gắn kết để góp phần xây
dựng một công ty vững mạnh, phát triển

alisso.com

LĨNH VỰC KINH DOANH

alisso
Thiết kế Website
Chọn mẫu giao diện có sẵn
Thiết kế theo mẫu có sẵn
Thiết kế theo yêu cầu
Dịch vụ Hosting
Dịch vụ Tên miền

Quảng cáo Google Adwords
Quảng cáo Youtube
Quảng cáo Facebook
Quảng cáo Banner
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PHẦN 2: SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
SẢN PHẨM THIẾT KẾ WEBSITE KHÁCH SẠN
SẢN PHẨM THIẾT KẾ WEBSITE TOUR & CRUISE
SẢN PHẨM THIẾT KẾ WEBSITE NHÀ HÀNG & SPA
SẢN PHẨM THIẾT KẾ WEBSITE THÔNG TIN

Ngày nay, theo xu thế phát triển chung
của toàn thế giới. Các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân đang dần chú trọng tới
việc định hình phong cách và giá trị do anh nghiệp. Đặc biệt và cần hơn hết đó
chính là thông qua các sản phẩm thiết
kế Website
Sau đây là một số những sản phẩm tiêu
biểu mà Alisso đã thực hiện.

alisso.com

alisso.com

SẢN PHẨM WEBSITE HOTEL TIÊU BIỂU

alisso.com

alisso.com

DỰ ÁN TOUR & CRUISE TIÊU BIỂU

alisso.com

alisso.com

SẢN PHẦM WEBSITE NHÀ HÀNG, BAR & SPA
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SẢN PHẦM WEBSITE TIN TỨC

alisso.com

DỊCH VỤ HOSTING
Máy chủ Châu Âu

Máy chủ Việt Nam

Nơi đặt máy chủ: VDC - FPT - VietTel - CMC
Máy chủ đặt tại Việt nam thích hợp với các
website có đối tượng khách hàng tại Việt
nam và Châu Á.

Nơi đặt máy chủ: Waldbrunn (Đức)
Máy chủ đặt tại châu Âu thích hợp với các
website du lịch, khách sạn, phục vụ cho xuất
khẩu có đối tượng khách hàng tại khu vực này

HOSTING TỐC ĐỘ CAO
Luôn ổn đinh, Backup định kỳ.

alisso.com

100 %

Khách hàng tin dùng

alisso.com

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, ĐẤU GIÁ TÊN MIỀN
Giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu tên miền mình mong muốn
Khi tên miền hết hạn Alisso gửi thông báo nhắc nhở gia hạn
cho khách hàng qua email hoặc tin nhắn điện thoại

alisso.com

alisso.com

DANH SÁCH WEBSITE KHÁCH HÀNG TÊU BIỂU

DANH SÁCH WEBSITE KHÁCH HÀNG TÊU BIỂU

hanoipearlhotel.com

nganhahotels.com

jacosmohotelandspa.com

namuplastic.com

ehg.com.vn

paradiseboutiquehotel.com

jbapartment.com

orientalhospitality.com.vn

lasiestahotels.vn

patelhotel.com.vn

lalitahotel.com

phuthanggrandhotel.com

diamondseahotel.com

salinahotelninhbinh.com

lantanahoian.com

pistachiohotel.com

edenhoteldanang.com

samquangbinhhotel.com

leahhotels.com

redcoralvietnam.vn

antiqueangelhotel.com

sansanresort.com

littlehanoideluxehotel.com

rosalizahotel.com

azaleaparkviewhotel.com

senhotelsgroup.com

aclassbuslines.com

sanpham3k.vn

babylongardenhostel.com

shiningboutiquehotel.com

alometravel.com

sapapassionhotel.com

bonsellaprestigehotel.com

springhotel.com

azuraocean.com

solspas.com

champaboutiquehotel.com

vientianegoldensunhotel.com

batdongsan247.com.vn

thanglongdeli.com

damselshotel.com

xaysombounboutiquehotel.com

choigolf.com.vn

vietnamgolf.com.vn

delicacyhotel.com

aurorahotels.vn

dananggolfholiday.com

vietrailways.com

gemriversidehoian.com

bonsellahotel.com

danangtransferservice.com

vongxuahotel.com

goldenlegenddiamondhotel.com

charmingsapahotel.com

dautu-thongminh.com

windmillskybar.com.vn

goldensunhotel.com

ductronghotel.com

emotioncruises.com

anatolehotel.vn

granddragonhotel.com

elegantsuites.com

golfhanoi.com

anisesapahotel.com

hanoiamberhotel.com

goldenarthotel.com

golfhochiminh.com

erarestaurant.com

hanoibabylongardenhotel.com

hangmyboutiquehotel.com

golfindanang.com

hanoigolfholiday.com

hanoicentralhotel.com

hanoifinneganshotel.com

halongstellarcruises.com

hochiminhgolfpackage.com

hanoiemeraldwatershotel.com

hanoihmhotel.com

londonsapahotel.com

jadesails.com

hanoilaselvacentralhotel.com

hanoilaselvahotel.com

luxurygolf.com.vn

lafiestacruises.com

hanoithelighthotel.com

hanoilastoriahotel.com

mfpictures.com.vn

mfboutiquespa.com

hayhostelhanoi.com

hanoimarvelhotel.com

miahotels.com.vn

originalexplorer.com

hoangnhamhotel.vn

hanoimarvelloushotel.com

midoriboutiquehotel.vn

ospa.com.vn

hotellecarnot.com

hanoiperidothotel.com

minhlonghotel.com

pureblissspa.vn

inearthhotel.com

hanoirehostel.com

monregencyhotel.com

vietnamgolftour.com.vn

labelleviehotel.com

holidayemeraldhotel.com

mymoonhotel.com

skylinehanoi.com
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CÔNG TY CỔ PHẦN ALISSO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 21/48 Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04-62.97.97.92 | Hotline: 0983.230.148
Email: info@alisso.com | Website: https://alisso.com

