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SỨ MỆNH
ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG: Ninja tạo ra hệ thống 
giải pháp công nghệ hỗ trợ cho cá nhân, 
doanh nghiệp, dễ dàng tiếp cận khách hàng 
mục tiêu trên môi trường Internet nhằm đạt 
hiệu quả kinh doanh cao nhất.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC: Chú ng 
tôi luôn cam kết tôn trọng và đồng hành 
cùng khách hàng để đạt được những mục 
tiêu trong kinh doanh.

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 
giú p đội ngũ cộng sự phát triển toàn diện.

ĐỐI VỚI XÃ  HỘI: Từng bước hiện đại hóa 
công tác quản lý kinh doanh của các cá 
nhân, doanh nghiệp trong xu hướng nền 
công nghiệp 4.0.

TẦM NHÌN

NINJA nỗ lực trở thành nhà phát triển, 

cung cấp giải pháp truyền thông, hệ thống 

phần mềm Marketing số 1 Việt Nam trong 

năm 2020.



V ới phương châm  xây dựng
và phát triển thương hiệu  dựa 
trên chất lượng và u y tín, chúng 
tôi đề cao thái độ tận tâm  phục vụ 
k hách hàng m ột cách chu  đáo. 

Chúng tôi cam  k ết m ang đến cho 
k hách hàng những giải pháp, hệ 
thống phần m ềm  chất lượng với 
cam  k ết tận tâm  phục vụ, tất 
cả vì hiệu  qu ả k inh doanh
của k hách hàng

            M ỗi thành viên N inja sống    
.......và làm  việc trên tinh thần 
đồng đội, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau  
để hoàn thành tốt công việc và 
m ục tiêu  đề ra. 

Chúng tôi đề cao k hả năng sáng 
tạo để đưa ra các sản phẩm  phần 
m ềm  có nhiều  tính năng tối ưu  
......m ục tiêu  m ang lợi ích cao         
...........nhất cho k hách hàng. 
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TẠI SAO CHỌN NINJA

f

Chúng tôi là nhà phát triển và cung cấp các giải pháp truyền 
thông, hệ thống phần mềm marketing hỗ trợ tích cực hoạt động 
kinh doanh cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. 

Nghiên cứu, am hiểu sâu sắc về lĩnh vực hoạt động, loại hình, 
đặc thù ngành nghề kinh doanh của khách hàng, từ đó đưa ra 
giải pháp và phần mềm quảng cáo facebook phù hợp. 

Tiếp cận, nắm bắt rõ nhu cầu cụ thể của khách hàng để lựa 
chọn, cung cấp phần mềm toàn diện, tối ưu và hiệu quả. 

Tư vấn, xây dựng và phát triển phần mềm marketing riêng biệt 
theo yêu cầu, mục đích kinh doanh của khách hàng. 

NINJA mang đến cho khách hàng những dịch vụ Digital 
Marketing trọn gói, chuyên nghiệp. 



Tốt nghiệp đại học, (cao học) có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xâ y 
dựng, phát triển giải pháp công nghệ Marketing, Kinh nghiệm làm việc 
và quản lý tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp lớn. 

Nhâ n viên của Ninja đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, QTKD 
và các ngành liên quan. Đ ội ngũ trẻ, năng động, sáng tạo, chăm chỉ, 
cầu tiến, luôn tìm tòi học hỏi cập nhật các công nghệ mới nhất. 

Marketing khác nhau để hỗ trợ Doanh nghiệp, cá nhâ n trong quá trình 
kinh doanh. Tại Ninja, chúng tôi xâ y dựng, phát triển phần mềm 
Marketing, dịch vụ Digital Marketing theo yêu cầu và đặc thù  kinh 
doanh của khách hàng. 



THƯƠNG HIỆU TỐT

Tại NINJA chúng tôi tự hà o về sự tin tư ởng của khách hà ng,

 đối tác dựa trên chính sách chất lư ợng với các tiêu chí: 

SẢN PHẨM TỐT

GIÁ  TỐT

DỊCH VỤ TỐT

BẢO HÀ NH TỐT

CHÍNH SÁ CH CHẤT LƯỢNG





THIẾ T KẾ  W EBSITE

DIG ITAL 
                    M AR KETING

CU NG  CẤP PHẦN M ỀM  
M AR KETING

VIẾ T PHẦN M ỀM
THEO YÊU  CẦU





VIẾT PHẦN MỀM
THEO YÊU CẦU

Bên cạnh việc cung cấp giải pháp phần 
mềm marketing và dịch vụ Digital Market 
NINJA tự hào là nhà xây dựng, phát triển 
phần mềm THEO YÊU CẦU của khách 
hàng. 

ing,

Coder phần mềm theo yêu cầu của các 
khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp. 

Xây dựng, phát triển các phần mềm bán 
hàng, phần mềm kế toán, phần mềm 
quản lý ... Phù hợp với đặc thù kinh doanh, 
mong muốn của khách hàng



SEO  G O O G LE 

Tăng lượt truy cập website phát 
triển toàn diện, tăng tỷ lệ chuyển 
đổi

ĐỊN H  VỊ T H Ư Ơ N G  H IỆU

Nghiê n cứu, phâ n tích chiến lược 
thương hiệu, xâ y dựng kế hoạch 
phát triển thương hiệu dài hạn và 
ngắn hạn.

G O O G LE ADW O R DS

Quảng cáo trê n công cụ tìm kiếm 
google

FACEBO O K ADS

Quảng cáo trê n faceook với đa 
dạng các công cụ, phần mềm

DIGITAL MARKETING 
NINJA mang đến cho cá nhâ n, doanh nghiệp phương án kinh doanh 
thông minh trê n các kê nh digital chuyê n nghiệp với chi phí tiết kiệm, 
giúp khách hàng có sự lựa chọn đa dạng, đảm bảo hiệu quả cao.

NINJA cam kết giúp cá nhâ n, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm 
năng tốt nhất và có thể bán hàng từ quảng cáo đầu tiê n trê n hệ thống 
kê nh Digital. 



NINJA tập trung phân tích xử lý dữ liệu lớn, 
phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, từ 
cá nhân đến các doanh nghiệp có nhu cầu 
hỗ trợ... 

Dựa trên nguyên tắc lưu trữ và xử lý, tương 
tác, phân tán dữ liệu, NINJA đáp ứng các công 
cụ hỗ trợ phân tích Bigdata khách hàng tiềm 
năng nhằm giảm thiểu thời gian quản lý và tiết 
kiệm chi phí kinh doanh.

Mang đến hệ thống phần mềm marketing hỗ trợ 
phân tích Bigdata khách hàng cho cá nhân và 
doanh nghiệp, góp phần nhanh chóng nâng cao 
hiệu quả trong công tác quản lý dữ liệu của 
khách hàng

CUNG CẤP BIG DATA



Tiếp nhận yê u cầu của khách hàng

Tư vấn cấu trúc website / SEO

Tư vấn SEO cho web

Thiết kế giao diện độc quyền theo yê u cầu

Lập trình web, ghép code, SEO, SMO

Test lỗi, check bảo mật, SEO list

Bàn giao sản phẩm

Hướng dẫn quản trị

THIẾT KẾ WEBSITE

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE 2.0
CHUẨN SEO TẠI NINJA 







Đ iện thoại: 0246 660 9469

Hotline: 0978 888 466

Website: http.www//phanmemninja.com

Facebook: htps://fb.com/groups/congdongninja

Fanpage: https://www.facebook.com/ToolsNinja/

Đ ịa chỉ: Tầng 4 – 62 Nguyễn Huy Tưởng,
Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

LIÊN HỆ
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