Kết nối
800.000 Doanh nghiệp
1.500.000 Hộ kinh doanh
Mọi lĩnh vực hoạt động
63 Tỉnh thành

Chia sẻ
nền tảng kinh doanh

online & offline
Cùng phát triển
bền vững

04

Mục lục

Niềm tin cơ bản
Tôn trọng con người - Tạo niềm vui

05

Tôn chỉ của Làm Việc Thông Minh

07

Tâm niệm của Làm Việc Thông Minh

09

Thông tin tổng quát

Bất cứ thành công nào cũng có điểm khởi đầu, bất cứ điểm khởi
đầu nào cũng có khó khăn, vượt qua được những khó khăn ban
đầu đó, thương hiệu dần lớn mạnh và phát triển

Công ty Cổ phần Làm Việc Thông Minh

15

Điểm nổi bật khi hợp tác cùng LVTM
Năng lực triển khai, cung cấp dịch vụ

25

Giới thiệu lamviecthongminh.com
Hợp tác - Chính sách & quy định

27

www.vnpartner.com - Kết nối đối tác 63 tỉnh thành
Chia sẻ mọi cơ hội kinh doanh online & offline

33

www.tim30s.com - Sàn thương mại điện tử
Khi Google bó tay, Tim30s có ngay

43 www.marketingpro.vn - Trang thông tin tổng hợp
Thủ thuật marketing áp dụng nhanh trong kinh doanh

49

Lịch sử hình thành
Những cột mốc đáng nhớ

51

Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu vận hành doanh nghiệp
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Tôn trọng
con người

Niềm tin
cơ bản
Tôn trọng con người
Tạo niềm vui

CÔNG BẰNG

LÒNG TIN

CHỦ ĐỘNG

Nhận thức và tôn
trọng những khác biệt
trong mỗi người, đối xử
với nhau một cách
công bằng, tạo cơ hội
phát triển nghể nghiệp
bình đẳng cho mỗi cá
nhân.

Sự tin tưởng dựa trên
cơ sở nhận thức được
mỗi thành viên là một
cá thể, giúp đỡ và
nhận sự giúp đỡ lẫn
nhau, cùng nỗ lực thực
hiện và hoàn thành
trách nhiệm.

Từng cá nhân chủ
động xử lý công việc
một cách sáng tạo
dựa trên đánh giá của
chính mình, với nhận
thức đầy đủ về trách
nhiệm cho mọi kết quả
và hành vi.

Tạo niềm vui

03 Company Proﬁle

NIỀM VUI
CHIA SẺ

NIỀM VUI
HỢP TÁC

NIỀM VUI
ĐỐI TÁC

NIỀM VUI
CÙNG PHÁT TRIỂN

Đạt được thông
qua việc chia sẻ
mọi nguồn lực
chuyên nghiệp,
đa năng giúp tiết
kiệm chi phí đồng
thời vẫn hoạt
động kinh doanh
hiệu quả

Đạt được khi khắc
phục hạn chế kỹ
thuật,
marketing,… tiết kiệm chi
phí đầu tư phân
tán, tập trung
chuyên môn nâng
cao chất lượng
phục vụ

Đạt được khi đối
tác tham gia vào
hệ thống tận
dụng ưu điểm
của nhau, cùng
nhau phát triển
dựa trên sự tin
tưởng, hài hòa lợi
ích chung

Đạt được thông
qua việc mang lại
giá trị gia tăng
cho cả đối tác
cung cấp dịch vụ
lẫn đối tác sử
dụng dịch vụ,
cùng phát triển
bền vững

www.lamviecthongminh.com 04

Tại LVTM chúng tôi tin rằng việc tạo ra niềm vui là liên tục, là suốt đời, là nền tảng

Tôn chỉ
Làm Việc Thông Minh

của phát triển doanh nghiệp. Việc học hỏi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và
tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới luôn luôn được cập nhật và kế thừa để duy trì
và tạo mới niềm vui.
Tôn chỉ này dẫn dắt LVTM đưa ra những quyết định mở rộng quy mô hoạt động
bên trong lẫn mở rộng hệ thống cung cấp dịch vụ ra bên ngoài doanh nghiệp.

Việc tạo ra niềm vui là liên tục,
là nền tảng phát triển doanh nghiệp

05 Company Proﬁle
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Tâm niệm

Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc bảy màu, mọi
người ai cũng có một tiềm năng, nhưng chỉ với môi trường hỗ trợ thích hợp,
tiềm năng đó mới được phát huy để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn

Làm Việc Thông Minh
Được truyền tải qua biểu tượng
Logo cánh chim bảy màu

07 Company Proﬁle

con đường tiềm năng của mình.

Logo của LVTM
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Công ty Cổ phần Làm Việc Thông Minh

Thông tin
CTCP Làm Việc Thông Minh

428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Tel: (08) 38 329 529
Fax: (08) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

LVTM không cam kết một sự thành
công nhanh chóng vì đó là thứ bạn phải
tự giành được, nhưng LVTM cam kết
chia sẻ mọi nguồn lực hỗ trợ thành công.
Nếu bạn dám khởi đầu - chúng tôi đang
chờ bạn chia sẻ thành công

Ngành nghề hoạt động chính
Hoạt động tư vấn quản lý (Ngành chính)
Lập trình phần mềm, quản trị hệ thống máy vi tính
Cổng thông tin thương mại điện tử
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế
Nghiên cứu thị trường, Thăm dò dư luận, Quảng cáo
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Kinh doanh bất động sản

09 Company Proﬁle
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Đối tác tiêu biểu trong nước
LVTM hỗ trợ nhiều dịch vụ cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực hoạt
động khác nhau, phân bổ trên khắp cả nước, với TpHCM và Hà nội
chiếm tỷ trọng trên 80%

ITC - Trường CĐ công nghệ thông tin
TP Hồ Chí Minh

Vietceramics – XNK Gốm Sứ Việt
TP Hồ Chí Minh

RACH CHIEC
GOLF DRIVING RANGE

Pharimaxco - Dược Phẩm Cửu Long
Tỉnh Vĩnh Long

Saigon Tourist - Sân tập golf Rạch Chiếc
TP Hồ Chí Minh

Cốc Cốc - Duyệt web & Trang tìm kiếm
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đức Thanh – Siêu thị Điện máy
Tỉnh Gia Lai

ABBANK - Ngân hàng An Bình
TP Hồ Chí Minh

BAOVIETBANK - Ngân hàng Bảo Việt
TP Hồ Chí Minh

Rodstarz – Nhà hàng Fast Food
Vũng Tàu

Hòa Phát – Tập đoàn đa ngành nghề
Nhiều tỉnh thành

KHƯƠNG HUÊ – Đại lý xe máy & ô tô
Tỉnh Tây Ninh

Thời trang Mazzola
TP Hồ Chí Minh

LV - Khu du lịch & Cà phê sân vườn
Đức trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CTCP Đầu Tư Dừa Bến Tre - XNK
Tỉnh Bến Tre

Lottervn - Đại lý Xổ số Online
TP Hồ Chí Minh

Muôn Phương - Chuyển phát nhanh
TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

YoSpa - Thẩm mỹ viện
TP Hải Phòng

TJS – Dịch vụ hàng hải tổng hợp
TP Hồ Chí Minh

11 Company Proﬁle
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Đối tác tiêu biểu nước ngoài
LVTM hỗ trợ chủ yếu về Thiết kế, Luật và Kế toán cho doanh nghiệp
FDI tại Việt Nam và nước sở tại trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác
nhau, với Hàn Quốc và Nhật Bản chiến tỷ trọng trên 50%.

Santa Ana
Beauty College
Santa Ana Beauty College – Trường Đào tạo làm đẹp
California, USA

The Green Mango Company
Kuala Lumpur, Malaysia

Kim Đạt – Đối tác phân phối hãng JVC
Hà Nội (vốn Nhật Bản)

Jang In Furniture - XNK Nội thất
Tỉnh Đồng Nai (vốn Hàn Quốc)

Công ty GL – XNK Hàng Mỹ phẩm
Chungcheongbuk, Hàn Quốc

CROSSROADPLUS – Học viện đào tạo
TP Hồ Chí Minh (vốn Singapore)

Viện Hàn Ngữ HIAST – Đào tạo
TP Hồ Chí Minh (vốn Hàn Quốc)

Hoàn Mỹ Akari - Nhà hàng Nhật
TP Hồ Chí Minh (vốn Nhật Bản)

OZ - Xây Dựng, Kiến trúc, Nội Thất
TP Hồ Chí Minh (vốn Hàn Quốc)

Trung tâm Anh ngữ Á Châu
TP Hồ Chí Minh (vốn Singapore)

Oceanic Fishery - Nhà hàng hải sản
TpHCM (vốn Hồng Kông)

Nguồn nhân lực Nhật Việt – Đào tạo
TpHCM (vốn Nhật Bản)

ANN CHERRY – XNK phân phối thời trang
TP Hồ Chí Minh (vốn Mỹ)

VITA Corp – XNK Thiết bị Viễn thông
TP Hồ Chí Minh (Vốn Ireland)

NewMone Việt Nam
TP Hồ Chí Minh (vốn Đài Loan)

Kozoka – Siêu thị Nội thất
TP Hồ Chí Minh (vốn Nhật Bản)

A.C.M.E AIRLINES
Homenailspa - Trung tâm Spa
Singapore
13 Company Proﬁle

A.C.M.E AIRLINES – Đào tạo Phi công
TP Hồ Chí Minh (vốn Slovania)
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Làm Việc Thông Minh Với Phương Thức 1+2+3 = 0
Tạo Bệ Phóng Khởi Nghiệp Kinh Doanh

Điểm nổi bật

Với nhiều dịch vụ đột phá thuộc xu thế mới “Thuê & Chia sẻ”, Làm Việc Thông Minh tạo sẵn môi trường hỗ trợ, giúp Doanh
nghiệp giảm thiểu chi phí đồng thời hoạt động chuyên nghiệp, và hiệu quả ...

Hợp tác cùng LVTM
Thành Công Với Phương Thức
1+2+3 = 0

1

15 Company Proﬁle

CHIA SẺ NHÂN SỰ
Chuyên nghiệp đa năng
Giảm thiểu chi phí

+2

CHIA SẺ THÔNG TIN
Nắm bắt thị trường
Giảm thiểu rủi ro

+3

CHIA SẺ NỀN TẢNG
Khai thác kinh doanh
Tối ưu hiệu quả

=

0

KHÔNG
- Phí tiền
- Thử nghiệm
- Sửa sai
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Điểm nổi bật

Hợp tác cùng Làm Việc Thông Minh

HIỆU QUẢ & LINH HOẠT

01

08

03

02

07
06
04
05
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01

Kinh doanh Tiết kiệm

02

Kinh doanh chuyên nghiệp

03

Kinh doanh hiệu quả

04

Kinh doanh linh hoạt
05

Đáp ứng từng giai đoạn phát triển

06

Đáp ứng từng nhu cầu riêng

07

Nhiều chương trình hỗ trợ

08

Đồng hành phát triển bền vững
www.lamviecthongminh.com 18

Điểm nổi bật

Hợp tác cùng Làm Việc Thông Minh

KINH DOANH HIỆU QUẢ

Kinh doanh
tiết kiệm

Kinh doanh
chuyên nghiệp

LVTM tạo sẵn môi trường hỗ trợ giúp

Nền tảng kỹ thuật, marketing cùng

khách hàng giảm trên 50% chi phí

đội ngũ nhân sự hỗ trợ hoạt động

hoạt động

trong môi trường chuyên nghiệp.

Kinh doanh
hiệu quả

Kinh doanh
linh hoạt

Kết nối cộng đồng mua bán đông

Các dịch vụ được thiết kế linh hoạt,

đảo, mở rộng thị trường nhanh

rất thuận tiện cho khách hàng ở tỉnh

chóng, hiệu quả với chi phí = 0

xa, hoặc không có thời gian đi lại

- Chia sẻ showroom, văn phòng lịch sự, được trang bị sẵn mọi tiện ích

- Chia sẻ xe hơi tiện nghi, sang trọng. Dùng xe linh hoạt như chính chủ

- Chia sẻ nhân sự Kinh doanh & Kế toán thay mặt tiếp khách, giới thiệu sản phẩm dịch vụ,

- Chia sẻ nền tảng kinh doanh online & offline trên 63 tỉnh thành Việt nam, cùng kinh doanh

và giải quyết công việc theo sự ủy quyền.
19 Company Proﬁle

thành công với 3W (Win-Win-Win)
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Điểm nổi bật

Hợp tác cùng Làm Việc Thông Minh

LINH HOẠT TỪNG NHU CẦU RIÊNG

Tại LVTM, chúng tôi hiểu mọi khách hàng đều có những nhu cầu rất riêng biệt.
Đó là lý do LVTM cần bạn chia sẻ để có thể cung cấp giải pháp riêng phù hợp cho từng loại hình dịch vụ đặc trưng hay từng giai đoạn phát triển, để giúp bạn giải phóng khỏi những rắc rối hàng
ngày, để giúp bạn dồn mọi nổ lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Đáp ứng từng
giai đoạn phát triển

Đáp ứng từng
nhu cầu riêng

Các gói dịch vụ được thiết kế tối ưu

Các gói dịch vụ được thiết kế linh

dành cho Doanh nghiệp trong từng

hoạt theo từng đặc điểm sản phẩm,

giai đoạn khởi nghiệp hay phát triển.

lĩnh vự hoạt động, hình thức thanh
toán,… đáp ứng từng nhu cầu riêng

Đồng hành
phát triển bền vững

Nhiều chương trình
hỗ trợ

Tư vấn cung cấp giải pháp không vì

Luôn có chính sách ưu đãi dành cho

lợi ích trước mắt, mà nhằm mục đích

“khởi nghiệp”, khách hàng thân thiết,

phát triển bền vững cho tất cả các

và nhiều chương trình đối tác liên kết

bên liên quan.

hiệu quả.
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Danh mục
sản phẩm dịch vụ
www.lamviecthongminh.com
www.vnpartner.com
www.tim30s.com
www.marketingpro.vn

tim30s.com
Website TMĐT chuyên kết nối
hợp tác, đối tác, tìm đại lý phân
phối, sự kiện, việc làm,…

marketingpro.vn
Chuyên tin thủ thuật, ứng dụng
PR và Marketing trong thực tiễn
kinh doanh dành cho Doanh
nhân và Quản lý cao cấp.

lamviecthongminh.com
Giới thiệu thông tin chính sách
hợp tác, đối tác, đại lý, hoa hồng…
của Làm Việc Thông Minh
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vnpartner.com
Website TMĐT – Chia sẻ nền tảng
kinh doanh online, offline trên 63
tỉnh thành Việt nam
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HỢP TÁC

lvtm.vn

GIỚI THIỆU

Về Làm Việc Thông Minh

BẢO HÀNH

Cùng các chính sách & Quy định

KHIẾU NẠI

QUY ĐỊNH

BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH

THÔNG TIN
- Chính sách
- Quy định

25 Company Proﬁle
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VNpartner.com
Kết nối đối tác 63 tỉnh thành
Thực tiễn chứng minh: tập trung
sức lực vào việc phát huy điểm
mạnh luôn mang lại hiệu quả cao
hơn việc tập trung sức lực vào việc

CHIA SẺ NGUỒN LỰC
ONLINE - OFFLINE - VIETNAM
Cùng kinh doanh thành công với 3WIN (Win-Win-Win)
Hợp tác tận dụng ưu điểm nền tảng kỹ thuật và marketing sẵn có, kết hợp với ưu
điểm thấu hiểu thị trường địa phương sẽ phát huy được thế mạnh giữa các đối
tác tham gia hệ thống VNpartner, mang lại lợi ích cho cả 3 bên

hạn chế điểm yếu.
Khách hàng
Chia sẻ nguồn lực chuyên nghiệp, đa năng giúp tiết kiệm chi
phí đồng thời vẫn hoạt động hiệu quả trong mọi giai đoạn
phát triển.

VNpartner
Đồng hành và phát triển bền vững cùng đối tác, mang lại giá
trị gia tăng cho cả đối tác cung cấp dịch vụ lẫn đối tác sử
dụng dịch vụ
Đối tác
Khắc phục hạn chế về mặt kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư
phân tán, tập trung chuyên môn nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng
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VNpartner.com

MỘT VÀI ĐIỂM NHẤN

Kết nối đối tác 63 tỉnh thành

CHIA SẺ
NGUỒN LỰC
VỚI VNPARTNER

ĐỐI TÁC & QUAN HỆ
KINH DOANH

Cùng VNpartner kinh doanh tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, thuận
tiện hơn, hiệu quả hơn

Một khi dự án hoàn thành và bàn giao, quan hệ
đối tác kinh doanh không kết thúc. Ngược lại,
VNpartner tiếp tục gắn kết đồng hành phát triển
cùng doanh nghiệp với nhiều tiện ích miễn phí &
dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đột phá.

63

5000

Việt Nam

chuyên ngành

Tỉnh thành

5

Dễ dàng

Chia sẻ văn phòng, nhân sự hay nền

Với 2 -3 thao tác đơn giản, các nhu cầu

tảng kỹ thuật, marketing để kinh doanh

riêng biệt đều được đáp ứng dễ dàng với

online, offline là giải pháp chia sẻ hơn

đối tác nhiều kinh nghiệm, được chọn lọc

60% chi phí.

uy tín.

Thuận tiện

Hiệu quả

Mọi công việc kinh doanh sẽ được hỗ trợ

Chi phí giảm đến 60%

tại địa phương, với những đối tác thông

Nhân sự giảm đến 80%

hiểu về tập quán kinh doanh 63 tỉnh

Xử lý khối lượng công việc tăng đến

thành.

100%.

Đối tác

1

Số năm

Nền tảng

kinh nghiệm

hỗ trợ
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Tiết kiệm
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VNpartner.com

DỊCH VỤ CỐT LÕI

Kết nối đối tác 63 tỉnh thành

Website thương mại điện tử
Chuyên các loại hình dịch vụ

Nơi chia sẻ các tiện ích, kỹ năng không sử dụng thường xuyên
như văn phòng (VPĐD, phòng họp, photocopier,...), nhân sự (kế
toán, tư vấn, …), kỹ thuật (sửa chữa, vận hành hệ thống,…), nền
tảng (TMĐT, marketing,…)
Kết nối đối tác có chọn lọc
Hỗ trợ 63 tỉnh thành Việt Nam
Hỗ trợ kinh doanh online & offline
Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí
Giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả
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ĐỂ ĐỐI TÁC TÌM THẤY NHAU
... TRONG 30 GIÂY!

tim30s.com
Sàn Thương mại điện tử
Khi bạn tìm Doanh nghiệp, đối tác, sự kiện,…
tại 1 tỉnh thành cụ thể của Việt Nam:
Google cho ra 1-2 triệu kết quả chung chung
Tim30s cho đúng vài trăm kết quả trong 30s
Tim30s là bổ sung hoàn chỉnh cho Google

Tìm việc - Tìm người

Nhà đất - Văn phòng

Tìm đúng người
đúng việc trên
63 tỉnh thành

Đáp ứng mọi nhu cầu
mua bán cho thuê bất
động sản

Doanh nghiệp
Việt nam
800.000 DN và
1.500.000 Hộ KD

KẾT NỐI HỢP TÁC
KẾT NỐI VIỆC LÀM
KẾT NỐI MUA BÁN

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

Hợp tác - Đối tác

Thông tin khuyến mãi

Kết nối nhu cầu vốn, đại lý
và kênh phân phối

Từ những đơn vị hàng đầu
trong nhiều lĩnh vực

Lịch sự kiện
Theo dõi sự kiện Văn hóa
xã hội hội thảo, triển lãm, lễ hội, ...
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Mua bán xe

Du lịch - Ăn chơi
Tìm đúng nơi phù hợp phong cách
cho mọi dịp ăn chơi
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tim30s.com

MỘT GIAO DIỆN TIÊU BIỂU - CHUYÊN MỤC BẤT ĐỘNG SẢN

Sàn Thương mại điện tử
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tim30s.com

MỘT VÀI ĐIỂM NHẤN

Sàn Thương mại điện tử

Lượt truy cập (lượt người xem/ ngày)

> 5.000

Số trang được xem (pageviews/ ngày)

> 18.000

Thời gian mỗi lượt xem (phút / lần truy cập)

3:20

Trung bình mỗi lượt xem (trang / lần truy cập)

3.4

Tổng số thành viên đăng ký (thành viên)

> 25.000

Cơ sở dữ liệu (tin đăng)

> 4.000.000

Dữ liệu dự án (dự án)

> 2.000

Tập trung vào người dùng
Tim30s.com đã triển khai và sử dụng nhiều tính năng và kỹ
thuật mới, đem lại cho web những tiện ích và hiệu quả vượt trội:
tổ chức website thông minh, tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu
chí khác nhau. Bên cạnh đó, Tim30s.com còn cung cấp mạng
lưới tương tác, cho phép người dùng có thể trao đổi, thảo luận
chia sẻ thông tin trực tiếp thông qua các diễn đàn, cửa sổ chat…
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tim30s.com

ĐIỂM NỔI BẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

Sàn Thương mại điện tử

Định hướng
đối tượng

Công nghệ
ưu việt

Thông tin rất chi tiết, phân loại theo

Nhiều tính năng độc đáo, công cụ

chủ đề, định hướng đúng đối tượng

tìm kiếm hiệu quả theo nhiều tiêu chí

Tính tương
tác cao

Cập nhật
liên tục

Cho phép người dùng có thể trao

Nguồn tin được cập nhật liên tục,

đổi, chia sẻ thông tin trực tiếp

kiểm duyệt cẩn thận

Website www.tim30s.com có lượng thông tin hấp dẫn phong phú về nội dung và

Ngoài ra đây cũng là một cầu nối lý tưởng, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân

được cập nhật liên tục, kèm theo một giao diện chuyên nghiệp và thân thiện với

viên văn phòng, nhân sự quản lý cao cấp, giới đầu tư kinh doanh.

người dùng.
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tim30s.com

ĐIỂM NỔI BẬT ĐỐI VỚI CHỦ TÀI KHOẢN

Sàn Thương mại điện tử

1

1

2

3

4

Thông tin sản phẩm chi tiết

2

Trình bày sản phẩm thu hút

Tất cả tin đăng trong các chuyên mục có đầy đủ, chi tiết các trường mô tả: sản phẩm

Tất cả tin đăng trong các chuyên mục có các điểm nhấn, khu vực cho các hình mô tả

dịch vụ, giá, hình ảnh cụ thể, thông tin liên hệ,… thuận tiện cho khách xem tin

ấn tượng để làm nổi bật những thông tin cần thiết, thu hút sự chú ý của khách xem tin

3

Quản lý tin đăng đơn giản

4

Thống kê, báo cáo dễ hiểu

Trang quản trị thân thiện, dễ sử dụng. Các phần tin bài, hình ảnh, sản phẩm được xây

Hệ thống báo cáo giúp bạn quản lý bài viết, trạng thái và lịch sử xem, xóa, lượt đọc,..

dựng theo cấu trúc cây danh mục. Một tin bài cho phép hiển thị ở nhiều mục khác

các bài viết một cách trực quan, dễ hiểu nhất. Các thông số thống kê về số lượt xem,

nhau giúp chủ tài khoản tiết kiệm thời gian đăng và quản lý nội dung

thời gian xem, giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu quả của các tin đăng
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marketingpro.vn
Trang thông tin tổng hợp
Thông tin chắt lọc trong lĩnh vực
marketing và kinh doanh

Chuyên tin
thủ thuật & tình huống

DÀNH CHO DOANH NHÂN
& QUẢN LÝ CAO CẤP
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marketingpro.vn

GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN MỤC

Trang thông tin tổng hợp

ĐÚC KẾT KINH NGHIỆM ĐA DẠNG
Từ nhiều loại hình kinh doanh, sản phẩm và thị trường khác nhau
Marketingpro.vn chuyển tải những thông tin thời sự, cập nhật các thủ thuật, tình
huống thực tế và mở ra những cơ hội hợp tác hấp dẫn cho giới doanh nghiệp

Marketing

Kinh doanh

Giới thiệu những bí quyết hoặc cách thức marketing đã được

Chia sẻ nguồn lực chuyên nghiệp, đa năng giúp tiết kiệm chi

ứng dụng thành công ở rất nhiều công ty khác nhau trên thế giới

phí đồng thời vẫn hoạt động hiệu quả trong mọi giai đoạn
phát triển.

Khuyến mãi

Khởi nghiệp

Cập nhật tin khuyến mãi, voucher, coupon của các thương

Kiến thức cập nhật về Khởi nghiệp cũng như kinh nghiệm xây

hiệu lớn về thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực, du lịch, công nghệ,

dựng và phát triển của các thương hiệu hàng đầu

giải trí... tại nhiều tỉnh thành
Công nghệ số

Quản trị

Thông tin mới nhất được cập nhật hàng ngày về công nghệ

Giới thiệu mô hình cũng như các kinh nghiệm quản trị, lãnh

và thế giới Internet, và áp dụng công nghệ vào cuộc sống,

đạo tiên tiến của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

vào kinh doanh
Multimedia

Thị trường

Sưu tập những hình ảnh, clip quảng cáo sáng tạo trên khắp

Giới thiệu nhiều cách vận dụng kiến thức quản trị và market-

thế giới, và những clip ngắn tư vấn kinh doanh áp dụng trong

ing vào hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp nhỏ và

thực tiễn

vừa trên khắp 63 tỉnh thành
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marketingpro.vn

ĐIỂM NHẤN NỘI DUNG

Trang thông tin tổng hợp
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Thông tin cập nhật

Bí quyết thành công

Cung cấp những thông tin chọn lọc về hoạt động kinh doanh

Những bí quyết hoặc cách thức triển khai kinh doanh thành

và marketing trong và ngoài nước.

công ở rất nhiều công ty khác nhau trên thế giới.

Tình huống thực tế

Thủ thuật ứng dụng

Áp dụng kiến thức quản trị và marketing vào hoạt động thực

hướng dẫn cách sử dụng nhanh những thủ thuật thông dụng

tiễn của các doanh nghiệp nhỏ Việt nam

trong các phần mềm giúp làm việc hiệu quả hơn

Bài học kinh nghiệm:

Học từ video clip

nguồn kinh nghiệm đa dạng từ nhiều loại hình kinh doanh, sản

Những chiêu thức hiệu quả trong kinh doanh được trình bày

phẩm hoặc thị trường khác nhau.

bằng video clip giúp người xem dễ nắm bắt và áp dụng
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CTCP LÀM VIỆC THÔNG MINH
Lịch sử hình thành & Phát triển

Lịch sử
hình thành
Làm Việc Thông Minh

2011

LVTM tham gia thị trường văn phòng chia sẻ, tư vấn kinh doanh
và kế toán thuế, đặt trụ sở tại Quận 10 TP.Hồ Chí Minh.

2012

Xây dựng lại Framework cho hệ thống dịch vụ website dựa

2013

Triển khai Tim30s.com, trang TMĐT kết nối nhu cầu hợp tác,

trên nền tảng lắp ghép module.

Bất cứ thành công nào cũng có điểm
khởi đầu, bất cứ điểm khởi đầu nào
cũng có khó khăn, vượt qua được
những khó khăn ban đầu đó, thương

bất động sản, việc làm, lịch sự kiện online, ...

hiệu dần lớn mạnh và phát triển
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2014

Triển khai Marketingpro.vn, chắt lọc thủ thuật, tình huống, ...

2016

Triển khai VNpartner.com, trang TMĐT kết nối đối tác với đủ

2017

Mở rộng địa bàn hoạt động thông qua việc quản lý 2 tòa nhà

áp dụng trong thực tiễn kinh doanh

loại hình dịch vụ trên 63 tỉnh thành Việt nam

trên địa bàn Quận Tân Bình và Phú Nhuận.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

Sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Làm Việc Thông Minh
Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ
của từng bộ phận

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ KỸ THUẬT

PHÓ TGĐ KINH DOANH
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PHÒNG
KẾ HOẠCH

PHÒNG
TỔ CHỨC

Kế hoạch
Tiếp thị
Kinh doanh

Tiền lương
Nhân sự
Hành chánh

PHÒNG
TÀI CHÁNH

PHÒNG TƯ
VẤN LUẬT

PHÒNG TƯ
VẤN THUẾ

PHÒNG
THIẾT KẾ

Giấy phép
Bảo hộ

Kế toán thuế
Quyết toán thuế
Lao động & BHXH

Quảng cáo
Thương hiệu
Website
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