


GIỚI THIỆU VỀ VNLINK
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK (VNLINK) xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách

hàng, đối tác đã ủng hộ và Hợp tác với chúng tôi suốt thời gian qua.

Với đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, VNLINK xin được gửi đến Quý khách những dịch vụ chất

lượng cao, tour du lịch đặc sắc được tổ chức bằng tất cả tâm huyết của những người yêu nghề và sự trân trọng tuyệt đối

đến các sản phẩm của mình. Với phương châm: Experience the Golden Journey – Trải nghiệm hành trình Vàng,

VNLINK cam kết mang đến cho Quý khách những dịch vụ và sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Cùng với các tour du lịch trọn gói truyền thống, VNLINK còn thiết kế nhiều loại hình du lịch khác như: Lịch trình độc lạ

riêng biệt, Kết hợp kinh doanh, Hội nghị, Hội thảo-Sự kiện, Team Building, Dịch vụ vé máy bay, Liên vận trong nước và

quốc tế … VNLINK luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa với

nhiều sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của Quý khách. Đây cũng là một lời tri ân mà VNLINK

muốn gửi tới Quý khách đã tin tưởng và dành tình cảm sâu sắc trong thời gian qua.

Sau cùng, toàn thể cán bộ và nhân viên VNLINK xin gửi đến Quý khách lời chúc Sức Khỏe, Thành Công và Hạnh Phúc.

Trân trọng !

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY



CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRUYỀN THÔNG
SÔNG SÁNG (SSMEDIA)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN 
THÔNG VNLINK

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
8TRAVEL

- Được thành lập từ năm 2011
- Hoạt động chính là dịch vụ GTGT trên
mạng viễn thông di động
- Đại lý VietJet từ năm 2017
- Đại lý Vietnamairlines từ năm 2017
- Đại lý Bamboo Airways từ năm 2018
- Công ty được chỉ định là nhà cung cấp
dịch vụ “Nền tảng du lịch công nghệ
DigiGo” hợp tác với VNPT

- Đại lý Bamboo Airways từ năm 2018
- Hoạt động chính là dịch vụ Du lịch, lữ hành
- Đầu tư và quản lý vận hành hệ thống chuỗi khách sạn 3* 8Hotel

- Hoạt động chính là Đầu tư, phát
triển các giải pháp Công nghệ.
- Công ty được chỉ định là nhà
cung cấp dịch vụ “Nền tảng du
lịch công nghệ TravelLink” hợp
tác với Mobifone



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2011 – 2015

SSMEDIA
THÀNH LẬP

2011 2016 – 2018
SSMEDIA

- Phát triển phần mềm TV
- Ứng dụng di động

SSMEDIA
Ra mắt Hệ sinh thái du 

lịch 8Trip
- Cung cấp vé máy bay 
- Khách sạn
- Tour du lịch giá rẻ. 

2018 - 2019

Thành lập công ty 8TRAVEL
du lịch trọn gói như Combo, 

Tour và phát triển Dịch vụ
đặt xe thông minh 8GO.

2019 – 2020

Thành lập công ty VNLINK
Cốt lõi là xây dựng nền
tảng công nghệ về du lịch, 
viễn thông. 
- Hệ thống quản lý khách
sạn Ezihotel
- Hệ thống App Travellink
cho Mobifone



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH
Giúp khách du lịch có chuyến đi trải nghiệm chất

lượng với giá hợp lý phù hợp bản sắc địa phương.

Xây dựng môi trường làm việc năng động và nhân

văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển

công bằng cho tất cả nhân viên.

TẦM NHÌN
Luôn tiên phong cải tiến chất lượng dịch vụ du lịch cùng

định hướng gia tăng giá trị cho khách hàng tham gia

tour, VNLINK phấn đấu trở thành công ty du lịch hàng

đầu Việt Nam và khu vực. Xây dựng uy tín và được ghi

nhận từ khách hàng, đối tác góp phần nâng cao chất

lượng cuộc sống người Việt



Customer
WE EXCEED CUSTOMER’S EXPECTATION

Dịch vụ của chúng tôi vượt hơn sự mong đợi của khách hàng

Attitude
WE ARE HONEST AND FAIR IN EVERYTHING WE DO
Thái độ phục vụ của chúng tôi – chân thành và công bằng

Need
WE ARE WELL PCEPARED IN THE DETAIL OF SERVICES

Điều cần làm – luôn chuẩn bị tốt và kỹ lưỡng, từng chi tiết
trong mỗi công việc

Attitude
MAKING DECISION IS FACTOR OF THE GROWTH 
Quyết định sáng suốt là nhân tố phát triển

Attitude
ARE PROUD OF THE HIGHEST SATISFACTION OF OUR CUSTOMERS
Khi hoàn tất công việc – chúng tôi tự hào đã cung cấp dịch vụ làm cho
khách hàng rất hài lòng



NĂNG LỰC

VNLINK được vận hành bởi những chuyên gia du lịch

chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm thực tế tại các Tập

đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam và đảm nhận vị trí chủ

chốt tại những Công ty lữ hành top10 Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty luôn tổ chức kỳ sát hạch năng lực

nhân viên tư vấn tour theo Mô hình năng lực ASK nhằm

nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi

ngày càng khắt khe của khách hàng. Bên cạnh đó,

VNLINK đã đẩy mạnh việc hợp tác chặt chẽ với đối tác

trong và ngoài nước, các hãng hàng không nhằm giám

sát chất lượng & nâng cao năng lực tổ chức tour.



NHIỆM VỤ CỦA VNLINK

Trở thành thị trường trực tuyến cho các tour du

lịch. VNLINK cung cấp cho khách du lịch mọi

thứ họ cần để lên kế hoạch và sắp xếp lịch

trình. Từ các tour du lịch được làm cẩn thận,

chỉn chu và hành trình sáng tạo, từ video và

hình ảnh cho đến hướng dẫn viên và chuyên

gia du lịch chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ

24/7



VĂN HÓA

* Tại VNLINK, tầm nhìn cốt lõi của chúng tôi là góp phần nâng cao

chất lượng cuộc sống người Việt bằng những trải nghiệm du lịch

phong phú trong cuộc sống với những kinh nghiệm du lịch mà

chúng tôi tích lũy được.

* Trở thành thành viên của VNLINK nghĩa là các mục tiêu thống

nhất, đảm bảo rằng chúng tôi luôn như một. Chúng tôi trao quyền

cho các nhân viên của mình. Để đạt được kết quả tốt nhất bằng

cách xây dựng một môi trường hợp tác, đầy thách thức (một nơi

vui vẻ chào đón những đứa trẻ văn phòng!)

* Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc bằng phương

châm 3S ( Say – Stay –Strive). Chúng ta có thể làm mọi thứ (Can

do) chỉ cần bạn cố gắng. Và điều cố gắng của chúng tôi là mang

đến dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

* Văn hóa của chúng tôi cho phép thành công của cá nhân và tập

thể thông qua sự đa dạng, giá trị cởi mở và tôn trọng và thái độ

vui tươi. Bạn không chỉ đơn giản phát triển sự nghiệp của mình,

bạn sẽ tận hưởng mọi trải nghiệm trên đường đi.



BAN LÃNH ĐẠO

Ông Nguyễn Tiến Lâm

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đồng sáng lập

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đồng sáng lập

Ông Lê Trọng Tuấn

CEO – Tổng giám đốc
Đồng sáng lập

Ông Nguyễn Bá Thiết



Phó tổng Giám đốc

Kinh doanh

Ông Nguyễn Việt Hưng
Ông Đặng Hoài Sơn

Phó tổng Giám đốc Kỹ thuật

Giám đốc khối phần mềm

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu

Giám đốc khối phát triển

đối tác

Bà Đỗ Thi ̣ Hoa

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc khối dịch vụ

Bà Nguyễn Thi ̣ Luyến

Trưởng phòng Kinh doanh

Bà Phạm Lya



SẢN PHẨM DỊCH VỤ DU LỊCH

LỮ HÀNH DU LỊCH:

- Tổ chức tour nội địa và du lịch nước ngoài cho khách

hàng Việt Nam. 

- Tổ chức chương trình và cung cấp dịch vụ cho Việt

Kiều du lịch và thăm thân.

- Tổ chức tour du lịch, cung cấp dịch vụ thăm quan và

hợp tác đối với du khách quốc tế.

- Tổ chức chương trình team building, du lịch thể thao, 

family festival, year end pary…kết hợp du lịch.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại kết

hợp du lịch trong và ngoài nước.

- Cung cấp chặng bay trong nước và quốc tế hàng

ngày với sự linh hoạt và giá tốt nhất thị trường.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC:

- Tổ chức các sự kiện, truyền thông trong và ngoài nước.

- Dịch vụ xe đón tiễn, phòng chờ và lối đi riêng tại các sân bay 
Hà Nội / TP Hồ Chí Minh.

- Dịch vụ trọn gói sắp lịch hồi hương quốc tế khứ hồi Việt Nam.

- Cho thuê xe du lịch, du thuyền nghỉ dưỡng tại Hạ Long và Đảo
Cát Bà

- Đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước. 

- Dịch vụ dịch thuật, hướng dẫn viên, phiên dịch trong nước và
quốc tế.



OUT
BOUND

F.I.T

G.I.T

IN
BOUND

AIR
TICKET

TEAM
BUILDING

EVENTS

MEDIA



DỊCH VỤ NỔI BẬT

DU LỊCH 
TRONG NƯỚC

Trải nghiệm một hành trình vàng với các địa danh
nổi tiếng ba miền đất nước đầy hấp dẫn cùng những
dịch vụ tốt nhất được VNLINK chọn lọc, khảo sát kỹ
càng nhằm đem đến Quý khách những kỷ niệm khó
phai và ấn tượng sâu sắc.

VNLINK tự hào với chất lượng tiên phong cũng như
vinh dự là top doanh nghiệp lữ hành trong nhiều
năm liên tiếp được vinh danh là "Top 10 doanh
nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt
Nam” và Doanh nghiệp lữ hành du lịch được yêu
thích nhất do người tiêu dùng bình chọn trong nhiều
năm.



DỊCH VỤ NỔI BẬT

DU LỊCH 
THỂ THAO

Có sức khỏe là có tất cả là khẩu hiệu tâm

niệm của nhiều người trong cuộc sống xã hội

hiện đại.

Sự kết hợp giữ du lịch và thể thao (Sport

Tourism) tạo lên sự độc đáo, mới lạ và đồng

thời mang lại những giá trị đích thực của cuộc

sống.

VNLINK tự hào với là đơn vị tiên phong tại Việt

Nam xây dựng và tổ chức các chương trình du

lịch thể thao đặc sắc cho các tổ chức, doanh

nghiệp trong nước và quốc tế xuyên xuốt từ

năm 2018 đến nay.



DỊCH VỤ NỔI BẬT

DU LỊCH 
ĐÔNG NAM Á 
Thailand, Singapore, Malaysia, Myanma…

Nếu như Singapore được coi là thiên đường du lịch văn

minh, hiện đại thì Malaysia lại được coi là thiên đường du

lịch xen giữa hiện đại và cổ kính… Thái Lan với vẻ đẹp

“độc, lạ” bởi vô vàn điều thú vị, thái độ thân thiện, hiếu

khách của người dân bản địa... Việt Nam mang nền văn

hóa mang đậm bản sắc dân tộc đã khiến du khách trên

khắp thế giới “mê đắm” với những trải nghiệm khó quên…

Đông Nam Á là điểm dừng chân lý tưởng và được du

khách quốc tế đánh giá là thiên đường du lịch hấp dẫn.

VNLINK hân hạnh đồng hành cùng Quý khách trong mỗi

hành trình tham quan du lịch tới những đất nước xinh đẹp

nơi đây.



DỊCH VỤ NỔI BẬT

DU LỊCH 
ĐÔNG BẮC Á 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.

Vùng Đông Bắc Á với Nhật Bản sở hữu núi non hùng

vĩ, sự tỉ mỉ trong dịch vụ, lễ hội hoa anh đào tạo nên

“thương hiệu” riêng cho Nhật Bản. Hàn Quốc, không

chỉ mang mùa thu rực rỡ sắc hoa hay mùa đông tuyết

rơi nhẹ nhàng đầy lãng mạn mà còn viral làn sóng

“Hallyu” đẳng cấp đến toàn thế giới..Trung quốc, đất

nước vô cùng rộng lớn với cảnh quan, nhiều địa danh

được Unesco công nhận là di sản thế giới và con

người đa dạng…Đài Loan mang vẻ đẹp Đông Á đặc

trưng không lẫn vào đâu bởi nét hiện đại kết hợp với

sự cổ kính xa xưa….

Dựa trên nhu cầu tham quan du lịch vùng Đông Bắc Á

“cao cấp, độc lạ” của khách hàng. VNLINK đã xây

dựng những tour du lịch riêng biệt, “tinh tế” phù hợp

cho một hành trình Vàng và đáp ứng sự tin tưởng từ

Quý khách trong thời gian qua.



DỊCH VỤ NỔI BẬT

DU LỊCH 
CHÂU ÂU VÀ MỸ

Châu Âu hoa lệ và thiên đường tự do Mỹ đã không còn

là mơ ước xa vời với du khách Việt Nam. Với hành trình

khám phá Châu Âu và Xứ sở cờ hoa Mỹ, VNLINK sẽ

đưa quý khách từ bất ngờ này đến trải nghiệm lý thú

khác qua vẻ đẹp lãng mạn "Je ne sais quoi" của nước

Pháp, Italia với thiên tình Romeo và Juliet, sự thơ mộng

của Venice, England nơi xứ sở mù sương, Đức thẳng

thắn - chân thành và sôi động với lễ hội bia Oktoberfest,

Đan Mạch đất nước hạnh phúc được bước ra từ thế giới

cổ tích Andersen... Mỹ - đất nước sôi động và nhộn nhịp

bậc nhất thế giới với với những địa danh khó quên như

Tượng Nữ thần tự do, Wall Street, Quảng trường Thời

Đại, Nhà Trắng…

Châu Âu và nước Mỹ có thật sự hấp dẫn và thú vị? Vậy

xin mời Quý khách cùng trải nghiệm các hành trình đặc

sắc và riêng biệt của VNLINK trong ngày mới !



DỊCH VỤ NỔI BẬT

VÉ MÁY BAY 
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Ngoài dịch vụ tour du lịch trong nước đa dạng phong phú, đáp ứng
nhu cầu của khách hàng cá nhân và tập thể. VNLINK còn là đại lý cấp
một của các hãng hàng không Vietnam Airline, Bamboo Airline,
Vietjet Air, Pacific Airline, Thai Airline, Korean Air, Japan Airline…

Không chỉ luôn cập nhật sớm nhất vé máy bay giá rẻ, khuyến mãi, kế
hoạch giảm giá của các hãng hàng không mà VNLINK còn cung cấp
các loại vé máy bay nội địa - quốc tế với tính linh hoạt cao, chi phí
tốt nhất và cung cách phục vụ tận tình chu đáo luôn làm hài lòng
Quý khách.



Ngày nay, du lịch không còn là nghỉ dưỡng đơn thuần mà đã trở
thành cơ hội tuyệt vời để công ty tìm kiếm đối tác, phát triển thị
trường tiềm năng. Trong thuật ngữ ngành du lịch có một loại hình
gọi là “ Du lịch MICE ” – đây chính là hình thức du lịch kết hợp với
hội nghị được ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Tuy mới được du nhập vào Việt Nam, nhưng du lịch MICE được
xem là loại hình du lịch hứa hẹn sẽ “bùng nổ” phát triển trong thời
gian tới. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, du lịch MICE mang ý
nghĩa vô cùng quan trọng.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Meeting
Incentive

Conference
Event



TOUR TRONG NƯỚC

HÀNH TRÌNH PHƯƠNG NAM



DỊCH VỤ NỔI BẬT

CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG











QUY TRÌNH TỔ CHỨC & QUẢN LÝ SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỰ KIỆN
Mỗi loại hình sự kiện đều có tính chất riêng biệt, nhưng đều giống nhau ở một điểm: Để mỗi sự kiện thành công, bạn luôn cần có một

quy trình tổ chức bài bản và phân công công việc cụ thể đến từng nhân sự trong team, bằng kinh nghiệm thực tiễn, cùng với các mối

quan hệ tốt đẹp được củng cố và xây dựng trong nhiều năm qua với các đối tác và nhà cung cấp. VNLINK đã đúc kết và đưa ra các

bước tiến hành một quy trình quản lý sự kiện bài bản, phù hợp với mọi loại hình tổ chức sự kiện để mang đến những sự kiện thành

công và đáp ứng trọn vẹn sự mong đợi của Qúy khách hàng đã tin yêu.





QUẢNG BÁ SỰ KIỆN TỔNG THỂ



VNLINK CUNG CẤP MỌI LOẠI HÌNH TEAM BUILDING BAO GỒM:

- Team Building ngoài trời.

- Team Building trong nhà.

- Team Building dành cho lãnh đạo.

- Team Building doanh nghiệp.

- Team Building khu công nghiệp.

- Team Building mạo hiểm.

- Team Building kỹ năng sinh tồn.

- Đào tạo kỹ năng mềm.

- Events managememt



TEAM BUILDING
Những năm gần đây, hoạt động Team Building trở thành hoạt động không thể thiếu giúp

không khí buổi giao lưu của công ty thêm phần sôi nổi, nâng cao sự gắn kết các thành viên lại

gần nhau hơn, đặc biệt là các công ty lớn với hàng nghìn nhân viên. Thấu hiểu được nhu cầu

này, VNLINK đã tập hợp những chuyên gia Team Building hàng đầu, đầu tư trang thiết bị, sáng

tạo các ý tưởng, kịch bản Team Building hay và mới lạ. Chúng tôi nguyện làm những cánh én

nhỏ để mang đến thành công cho khách hàng.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC & QUẢN LÝ TEAM BUILDING CHUYÊN NGHIỆP





SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU



SẢN PHẨM
• Xây dựng và triển khai Hệ thống 8friend

• Thiết kế, phát triển Hệ thống du lịch 8trip (mới) phiên bản Web và App cho

Mobile



SẢN PHẨM

• Thiết kế, phát triển Hệ thống đặt xe sân bay 8Go

Xây dựng và triển khai Hệ thống Game Mê Cung



SẢN PHẨM Hệ thống Phần mềm quản lý khách sạn Ezihotel



SẢN PHẨM Hệ thống Phần mềm quản lý khách sạn Ezihotel



SẢN PHẨM Hệ thống Phần mềm quản lý khách sạn Ezihotel



GIẢI PHÁP APP TRÊN DI ĐỘNG



MÔ HÌNH NỀN TẢNG DU LỊCH



CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI



KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Xấp xỉ40 triệu

thuê bao di động

8,900 Nhân viên đăng
ký là kênh đại lý tại 64 

tỉnh/thành phố

Gần30 triệu

thuê bao di động

40,000 Nhân viên
đăng ký là kênh đại lý
tại 64 tỉnh/thành phố

Có tới10 triệu

khách hang

600 nghìn User Active.

Có100
nghìn độc giả hàng

tháng.

Có1 triệu

Khách hàng giao
dịch/tháng



DỰ ÁN VNLINK HỢP TÁC CÙNG NHÀ MẠNG

ỨNG DỤNG DIGIGO
HỢP TÁC VNPT

ỨNG DỤNG TRAVELLINK
HỢP TÁC MOBIFONE



HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP KHÁCH HÀNG NHÀ MẠNG MOBIFONE, VINAPHONE
(Tệp khách hàng 70 TRIỆU THUÊ BAO)

SỬ DỤNG BIGDATA 
CỦA NHÀ MẠNG

LÀ SẢN PHẨM 
CHIẾN LƯỢC KẾT 

HỢP VỚI VÍ ĐIỆN TỬ
CỦA NHÀ MẠNG

NHÀ MẠNG LÀ ĐƠN 
VỊ KINH DOANH VÀ 

PHỤ TRÁCH TRUYỀN 
THÔNG

ĐƯỢC HƯỞNG CÁC 
CHÍNH SÁCH BÁN 

DATA, DỊCH VỤ NHÀ 
MẠNG VỚI CHI PHÍ ƯU 

ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ



DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG

HỢP TÁC TPBANK HỢP TÁC MBBANK HỢP TÁC MSBBANK HỢP TÁC VIETABANK



DỰ ÁN HỢP TÁC CÙNG

Ứng dụng duy nhất tích hợp
truyền hình tương tác trên
App và kênh VOVTV.

Ứng dụng cung cấp nền tảng
du lịch công nghệ đa ngôn
ngữ

Với hơn 12 năm hình thành và phát triển,

VOVTV đã trở thành kênh truyền hình

được khán giả trên toàn quốc yêu mến với

nhiều những chương trình đặc sắc, đa

dạng về nội dung, phong phú về thể loại.

Đặc biệt, với diện phủ sóng 63 tỉnh,

thành phố trên toàn quốc, cùng hệ thống

truyền dẫn đa dạng trên các nền tảng

khác nhau của Việt Nam như: VTVcab,

SCTV, VTC, MyTV, FPT, NextTV (Viettel),

VNPT, AVG và trên nền tảng Internet

thông qua trang thông tin điện tử

truyenhinhvov.vn, vovtv.vn, các trang

mạng xã hội facebook, TikTok, Youtube,

Zalo, Kênh Truyền hình VOVTV đã tiếp

cận được hầu hết các đối tượng khán giả

từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới

đến hải đảo.



DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI VOVTV – VOVTV TRAVEL

• Ứng dụng duy nhất tích hợp
truyền hình tương tác trên App
và kênh VOV TV.

• Ứng dụng cung cấp nền tảng
du lịch công nghệ đa ngôn
ngữ

• Là kênh truyền thông uy tín
có nhiều loại hình quảng bá
nhất



KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC





ĐỐI TÁC



KHÁCH HÀNG

Hình ảnh khách hàng tiêu biểu



CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH
CÙNG KHÁCH HÀNG



CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH
CÙNG KHÁCH HÀNG



CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH
CÙNG KHÁCH HÀNG



CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH
CÙNG KHÁCH HÀNG



CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH

CÙNG KHÁCH HÀNG



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK
Email: cskh@vnlink.vn
Địa chỉ: Số 10-12 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Hotline: 1900 2323 85


