
Văn phòng đại diện 
       DN xa TpHCM, dùng VP 3-4 ngày/tháng

       Hỗ trợ nhân viên kinh doanh tiếp tân

       Chi phí từ 600.000 – 2.000.000 đ/tháng  

Văn phòng trọn gói
       Dùng VP nhỏ 2 - 4 NV làm việc hàng ngày

       Đủ tiện nghi bàn ghế, phòng họp, Wifi,...

       Chi phí từ 5.000.000 – 10.000.000 đ/tháng  

Xe hơi chia sẻ
       Dùng xe  như chính chủ, gặp gỡ đối tác.

       Dùng xe linh hoạt, tính theo ngày, theo giờ

       Chia sẻ chi phí thời gian thực tế sử dụng xe

       Đi Camry Giá Taxi
        (Innova, Focus 80% giá Camry)

       - Đi 1 giờ - trong 30km   :     500.000đ 

        - Đi 2 giờ - trong 50km   :     850.000đ

        - Đi 4 giờ - trong 60km   :  1.200.000đ

        - Đi 8 giờ - trong 100km :  1.600.000đ

        - Đi trên 8 giờ - 100km   :  1.600.000đ 

                                               + phụ thu (100.000 đ/giờ, 10.000 đ/km)

  

LVTM cam kết "Tư vấn vì lợi ích của chính khách hàng, Chi phí tương 
xứng với hiệu quả" với mong muốn hỗ trợ Doanh nghiệp có một khởi 
đầu kinh doanh suôn sẻ nhất

Thành Lập Doanh Nghiệp
Không Khó - Không Đi Lại - Không Chờ Đợi

Đại lý Thuế LVTM:
- Đủ nhân viên có chứng chỉ hành nghề, giỏi nghiệp vụ giảm phạt thuế
- Tổng cục Thuế xác nhận đủ năng lực và cấp giấp phép hành nghề

Kế Toán & Tối Ưu Thuế
Chọn Đại Lý Thuế - Tránh Rủi Ro Thuế

Đáp ứng theo từng nhu cầu riêng,
có nhân viên xử lý hồ sơ tận nơi

Đại diện theo ủy quyền giải quyết
mọi vấn đề thuế

Tư vấn hệ thống quản lý tài chính,
tư vấn vay vốn

Dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo
duy trì hệ thống kế toán ổn định1
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Văn Phòng Ảo, Xe Hơi & Nhân Viên Đại Diện
Đầu Tư Thấp - Tiện Ích Cao

  

Giảm thiểu
nguồn vốn
kinh doanh

Đáp ứng
từng nhu cầu

riêng biệt Bộ mặt
kinh doanh
năng động

Tân dụng
mọi tiện ích

sẵn có

Linh hoạtTiết kiệm Chuyên nghiệp Hiệu quả

428 Điện Biên Phủ, Q10, TPHCM

(08) 38 329 529 -     (08) 38 329 579

0936.360.889 - 0989.39.75.79

sales@lvtm.com - hotro@tim30s.com

Tiện ích miễn phí & Dịch vụ linh hoạt
của xu thế mới “Thuê - Chia sẻ”

Giúp doanh nghiệp

Giảm 80%
Chi phí

Tăng 100%
Năng lực

6-12 Tháng
“Khởi nghiệp”

Bệ Phóng
Khởi Nghiệp Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀM VIỆC THÔNG MINH

lvtm.vn

tim30s.com

marketingpro.vn

Hệ thống website

Hãy chọn gói ĐKKD phù hợp nhu cầu riêng
       Gói tiết kiệm: 450.000đ - 10 ngày (bạn không ngại đi lại)

       Gói cơ bản: 1.500.000đ - 4 ngày (bạn có sẵn NV hành chánh)

       Gói hoàn chỉnh: 2.400.000đ - 4 ngày (gói thông dụng nhất)

       Ủy quyền nộp hồ sơ ĐKKD: 100.000đ 

       Ủy quyền lo toàn bộ thủ tục ĐKKD: 300.000đ

       Làm hồ sơ nhanh 1 ngày: 7.000.000đ 

       Đăng ký phương pháp khấu trừ Thuế: 400.000đ   

Hãy chọn gói Kế toán phù hợp nhu cầu riêng
       Gói tiết kiệm: từ 300.000 đ/tháng

       (Chỉ phù hợp với Doanh nghiệp rất nhỏ mới thành lập)

       Gói cơ bản: từ 600.000 đ/tháng

       (Doanh nghiệp chưa phát sinh nhiều doanh thu và chi phí)

       Gói hoàn chỉnh: từ 1.500.000 đ/tháng

       (Doanh nghiệp hoạt động ổn định, cần cân đối các khoản mục thu chi)

       DV kế toán riêng tận nơi: phụ thu từ 500.000 đ/tháng

 

Lưu ý
- Phí đã bao gồm tài xế, phí cầu đường, xăng dầu,...
- Ưu đãi 5 - 15% khách VIP hoặc trừ trực tiếp khách được giới thiệu 

Là giải pháp linh động, hiệu quả với chi phí thấp thay thế bộ máy văn 
phòng, hành chánh nhân sự truyền thống, phù hợp Doanh nghiệp nhỏ 
hay VPĐD với 1-5 nhân viên  

 

Văn phòng ảo
       Dành cho Doanh Nghiệp làm việc tại gia

       Dùng sảnh tiếp khách, phòng họp, Wifi,...

       Chi phí từ 500.000 – 1.500.000 đ/tháng 

Đảm bảo
hài hòa

lợi ích chungNhiều gói
DV đáp ứng 

nhu cầu riêng

Tư vấn
vì lợi ích

của chính DN

Quan hệ tốt
Chuyên hồ sơ
Nhanh & Khó



Khi Bạn tìm Doanh nghiệp, Đối tác, Việc làm, Sự kiện,… 

tại 1 tỉnh thành cụ thể của Việt Nam

        Google sẽ cho ra 1-2 triệu kết quả rất chung chung

        Tim30s.com cho đúng vài trăm kết quả trong 30 giây

        Tim30s.com là sự bổ sung hoàn chỉnh cho Google

Khi Google bó tay, Tìm 30s có ngay! Tìm việc - Tìm người
Tìm đúng người đúng việc
trên 63 tỉnh thành

Nhà đất - Văn phòng
Đáp ứng mọi nhu cầu mua bán
cho thuê bất động sản

Doanh nghiệp Việt Nam
800.000 Doanh Nghiệp
và 1.500.000 Hộ kinh doanh

Mua bán xe
Cũ mới đủ loại cùng các chia sẻ
kinh nghiệm mua bán xe

Hợp tác - Đối tác
Kết nối nhu cầu vốn, đại lý
và kênh phân phối

Thông tin khuyến mãi
Từ những đơn vị hàng đầu
trong nhiều lĩnh vực 

Du lịch - Ăn chơi
Tìm đúng nơi phù hợp phong cách
cho mọi dịp ăn chơi

Lịch sự kiện
Theo dõi sự kiện VHXH
hội thảo, triển lãm, lễ hội, ... 

Online Trade Show
Tìm hiểu trước thông tin
đối tác tham gia triển lãm

Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu
Giải Đáp Cho 03 Vấn Đề Then Chốt

- Bạn có ý tưởng kinh doanh tốt nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
- Bạn có sản phẩm, dịch vụ tốt nhưng doanh số chưa đạt yêu cầu?

Quy Trình Marketing Tổng Thể & Triển Khai Chiến Dịch Marketing Online
Làm 1 Lần - Làm Cho Đúng - Làm Để Tối Ưu Mọi Cơ Hội Kinh Doanh Thời Đại Internet

Những yêu cầu thường gặp

 LVTM chuyên hệ thống sản phẩm

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

 

Tính khác biệt 
Tạo nhận thức rõ ràng của
khách hàng về Thương hiệu

Sự gắn kết
Giữa thông điệp truyền tải 
và hành động thực tiễn 

Tính liên quan 
Kết nối nhu cầu chặt chẽ của
khách hàng với Thương hiệu

Được ưa chuộng 
Là sự hài lòng của khách hàng 
dành cho Thương hiệu

1

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG 3

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5

ĐO LƯỜNG BÁO CÁO 7

2 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

XÂY DỰNG THÔNG ĐIỆP

THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH

Phân tích thị trường,
lĩnh vực kinh doanh,
đối thủ cạnh tranh

Xác định mục tiêu doanh số,
độ nhận biết thương hiệu,

lượng truy cập website

Kết Nối Hợp Tác        Kết Nối Việc Làm        Kết Nối Mua Bán
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Theo độ tuổi, giới tính,
địa lý, nghề nghiệp,
thu nhập, cá nhân
doanh nghiệp

Tùy thuộc vào mục tiêu và
đối tượng truyền thông,
đề xuất sử dụng một phần
hoặc toàn bộ
- Chương trình ưu đãi
- Các sự kiện thu hút

Sáng tạo thông điệp, ý tưởng
chiến dịch, web & sale-page

phục vụ chiến dịch

Tùy thuộc vào mục tiêu và
đối tượng truyền thông,

đề xuất sử dụng một phần
hoặc toàn bộ các

kênh Marketing
Phân tích đánh giá hiệu quả
của từng chiến dịch
riêng biệt

Đồng phục

Bảng hướng dẫn,...

Catalogue

Brochure

Decal

Folder

Name Card

Mẫu biểu

Website

Banner flash

Sale page

Quà tặng thương hiệu

Vật kỷ niệm,...

Bảng hiệu

Standee

Banner

Tiếp thị
Mạng xã hội

Nội dung
Webiste

SMS
Marketing

Email
Marketing

HỆ THỐNG
MARKETING ONLINE

CỦA LVTM SEO

Danh bạ
Website

Google
AdWords

Website

Thiết kế quảng cáo
Nội dung thu hút, tạo ấn tượng
chuyên nghiệp, gia tăng niềm tin, 
gia tăng doanh số

Website đóng gói
Có Website nhanh (2-3 ngày), 
giá rẻ (từ 4 triệu), chất lượng tốt
so với giá, đủ chức năng cơ bản

Website yêu cầu
Trọn gói từ kỹ thuật, nội dung
đến tiếp cận thị trường
Giá 10 - 20 triệu, trong 10 - 20 ngày

Nội dung website
Bạn muốn tiết kiệm thời gian, 
tiền bạc, công sức?
Bạn muốn nội dung thu hút, 
nguồn tin phong phú?
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Logo
& Slogan

Đăng tin
Quảng cáo

Online
Trade Show

Gói dịch vụ thông dụng

800.000 Doanh nghiệp Mọi lĩnh vực hoạt động 1.500.000 Hộ kinh doanh  3.000.000 Cá nhân 63 Tỉnh thành 800.000 Doanh nghiệp Mọi lĩnh vực hoạt động 1.500.000 Hộ kinh doanh  3.000.000 Cá nhân 63 Tỉnh thành

Tận dụng ưu điểm nổi bật 1+2+3=0 của LVTM

Dịch vụ
Chia sẻ
Giúp giảm
Chi phí

Hỗ trợ
Miễn phí
Giúp mua
Bán nhanh

Dữ liệu
Đủ ngành
Tìm ngay
Đối tác

    KHÔNG
    - Phí tiền
    - Thử nghiệm
    - Sửa sai

1 2 3+ + = 0

MARKETING TỔNG THỂ
QUA 7 BƯỚC

Chúng tôi là ai? - Chúng tôi làm gì? - Chúng tôi có gì khác biệt?


