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QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN,
Lời đầu tiên Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Viet Sun Co xin gửi tới quý khách hàng lời chúc
sức khỏe, thành công và thịnh vượng. Công ty
xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm, tin
dùng, đồng hành cùng sự phát triển của chúng
tôi trong thời gian qua.

Ngày 03/03/2010, Công Ty TNHH Phần Mềm
Mặt Trời Việt - tiền thân của Công ty TNHH
Thương Mại Dịch Vụ Viet Sun Co đã được thành
lập, cùng với sự phát triển và bùng nổ Công nghệ
tại Việt Nam. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh phục
vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đưa ra những
Dịch vụ và Giải pháp ứng dụng công nghệ trong
doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp.



TẦM NHÌN

Đem đến những giải pháp công nghệ
ưu việt, các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất
với chính sách chăm sóc khách hàng
chuyên nghiệp để trở thành thương
hiệu hàng đầu về lĩnh vực cung cấp
các dịch vụ.



SỨ MỆNH

Mang lại sự khác biệt và giá trị thiết
thực cho khách hàng khi sử dụng các
sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Sự hài lòng của khách hàng - khẳng
định giá trị doanh nghiệp của khách
hàng và của VietSunCo



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. 
 Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và

động lực của sự phát triển bền vững. 
 Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. 
 Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh

nghiệp. 
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CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Xem phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt tạo
ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà
còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực môi
trường và xã hội. 
Viet Sun Co rất hân hạnh được phục vụ quý khách
với tinh thần: “Phát triển bền vững”. 

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi
trong chiến lược kinh doanh của mình. Với ba trụ cột
phát triển: Kinh tế - Môi trường - Xã hội.

Từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị hàng
đầu về cung cấp dịch vụ, chất lượng chuyên nghiệp,
vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.



UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ HỢP LÝ
Lấy khách hàng làm trọng tâm: Công ty Viet
Sun Co cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối
đa nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín
nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt
động. Viet Sun Co cam kết dịch vụ của chúng
tôi đảm bảo chất lượng, thời gian và giá cả. 

Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả
tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng với
phương châm phục vụ: “UY TÍN - CHẤT
LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ HỢP LÝ”. 



CÁC DỊCH VỤ



CHÚNG TÔI LÀM



ANH ĐỖ
CEO, Co-founder

VietSunCo

HUY ĐỖ
Founder, CCO, Project

Manager 

NHUNG TRẦN
Lead UX/UI Designer 

 

Đội Ngũ VietSunCo
NHỮNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO PHÍA SAU THƯƠNG HIỆU

NGA TRẦN
Designer

THIỆN LÊ
Fullstack Dev 

 

HUY PHONG
Mobile Developer

TƯỜNG ĐẶNG
Content writer, Tester

CÔNG TRẦN
Development Operations



LIÊN HỆ

VIETSUNCO.COM

+84-909 885 365

Phone

vietsunco.com@gmail.com
Email

www.vietsunco.com
Website

VP Kiên Giang: C12 L10 Trần Quang Khải, TP
Rạch Giá, Kiên Giang

VP Hồ Chí Minh: 52 Đông Du, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh

Address



CẢM ƠN
QUÝ KHÁCH HÀNG
Tiêu chí đặt chữ Tín và Chất lượng lên hàng đầu.

Viet Sun Co hy vọng sẽ cùng đồng hành với nhiều
doanh nghiệp hơn nữa, 
Cùng nhau phát triển - Khẳng định giá trị doanh
nghiệp.


