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CHÚNG TÔI LÀ AI?
Là một đội ngũ trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, SaiGonPixel Media chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên 
nghiệp cùng các dịch vụ đi kèm (SEO, Adwords, thiết kế logo, poster, brochure...) với tiêu chí đảm bảo chất lượng sản 
phẩm cao nhất cho khách hàng thông qua uy tín và kỹ thuật được tích lũy trong hơn 6 năm làm việc.
Chúng tôi tự tin sẽ giúp quý khách hàng đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp.

LÀM VIỆC VỚI TẤT CẢ NHIỆT HUYẾT NHẰM MANG LẠI NHỮNG SẢN PHẨM VÀ LỢI ÍCH HOÀN HẢO NHẤT, 
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG MỘT CÁCH TỐT NHẤT

w w w . s a i g o n p i x e l . v n
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FOCUS

TRIẾT LÝ LÀM VIỆC
Ưu tiên lợi ích khách hàng với các giải pháp hợp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí đối với từng 
đối tượng khách hàng.
Cung cấp các dịch vụ đi kèm chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, bảo hành có trách 
nhiệm.
Chúng tôi thiết kế với nguyên tắc: rõ ràng - hiểu quả - thẩm mỹ
Cân bằng giữa công nghệ và tính thẩm mỹ trong từng thiết kế để mỗi sản phẩm đều là một 
tác phẩm nghệ thuật mang tính sáng tạo tối đa



05 THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
Được biết đến như một công ty thiết kế website chuyên nghiệp với kinh nghiệm  trong hơn 6 năm làm 
việc, SaiGonPixel Media tự tin sẽ mang đến cho quý doanh nghiệp một website ấn tượng và hiệu quả.

SỰ KHÁC BIỆT NẰM Ở ĐÂU?
Chúng tôi luôn làm việc với tất cả tâm huyết trên từng sản phẩm, vì vậy mỗi mẫu thiết kế của chúng tôi thực 

hiện đều mang đầy đủ các yêu cầu của một website chuyên nghiệp và hiện đại:
  Thể hiện vai trò tư vấn của một công ty thiết kế chuyên nghiệp.

  Chúng tôi nhận thức được rằng đối với một website, giao diện là cái mà người dùng tiếp xúc đầu tiên, vì 
thế giao diện được cung cấp bởi SaiGonPixel Media luôn bắt kịp các xu hướng thiết kế hiện đại mà vẫn đảm 

bảo các yếu tố rõ ràng và hiệu quả.
  Chúng tôi không thiết kế website dành cho các chuyên gia IT mà dành cho mọi người dùng, vì thế các 

website của chúng tôi luôn rất thân thiện trong việc sử dụng và tùy biến.
  Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về SEO.

 Sử dụng PixelCMS là hệ thống quản trị nội dung được phát triển bởi SaiGonPixel Media vì thế chúng 
tôi có thể chủ động tùy biến sao cho phù hợp nhất đối với website của khách hàng chứ không sử dụng 

các hệ thống mã nguồn mở.
  Chúng tôi hiểu và nắm rõ những gì đã, đang và sẽ làm ra để có thể hỗ trợ khách hàng một cách 

tốt nhất trong việc thiết kế, bảo trì và nâng cấp website.
  Cung cấp các dịch vụ đi kèm chuyên nghiệp. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, bảo hành website có 

trách nhiệm trong suốt thời gian sử dụng.

w w w . s a i g o n p i x e l . v n
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Ứng dụng các công nghệ mới nhất như HTML5, CSS3, JQuery nhằm mang lại một website chuyên nghiệp 
và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thiết kế giao diện website phù hợp với các loại màn hình (responsive), hiển thị đầy đủ thông tin trên 
các thiết bị di động (iPhone, iPad...)

Tối ưu hóa với bộ tìm kiếm, hỗ trợ tốt nhất cho việc SEO website.

Tối ưu các thành phần nhằm mang lại tốc độ duyệt trang tốt nhất cho khách hàng.

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET MVC mới và hiện đại với tốc độ và bảo mật cao 
nhằm mang lại những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Tích hợp công cụ quản trị nhập liệu thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng quản lý 
website của mình.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN



BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE
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SaiGonPixel Media quan niệm rằng, mỗi doanh nghiệp là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Vì thế chúng tôi không 
đưa ra các gói thiết kế web với chi phí cụ thể mà sẽ tập trung theo sát khách hàng nhằm tìm hiểu doanh nghiệp và đưa 
ra các giải pháp hiệu quả nhất. Nói cách khác, đối với chúng tôi mỗi doanh nghiệp là một gói web đặc thù riêng và có 
mức chi phí phù hợp với nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp đó.

KHÔNG CUNG CẤP WEBSITE GIÁ RẺ MÀ CHỈ CÓ WEBSITE GIÁ TỐT
Hiện nay có rất nhiều công ty thiết kế web với các mức chi phí chênh lệch nhau rất nhiều cho việc thực hiện 1 trang web. 
Riêng SaiGonPixel Media không cam kết với khách hàng sẽ đưa ra mức giá rẻ nhất mà chúng tôi chỉ đưa ra mức chi phí 
hợp lý sao cho tỷ lệ [hiệu quả/chi phí] cao nhất. Chúng tôi cam kết khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tương xứng với 
số tiền mà họ bỏ ra.

CHI PHÍ THẤP NHẤT CHƯA PHẢI LÀ TIẾT KIỆM NHẤT
Một số công ty đưa ra các mức giá rất rẻ rồi sử dụng mã nguồn mở (có thể cài đặt dễ dàng) một cách máy móc mà không 
nắm rõ được các loại mã nguồn này khiến việc thiết kế một trang web không khác gì việc chắp vá vụng về, và kết quả 
là khách hàng sẽ nhận được một website không hoàn chỉnh với nhiều phiền toái như: khó tùy biến, quản trị khó khăn, 
website có thể có những lỗi mà ngay cả đơn vị đã thiết kế ra nó cũng không sửa được do phụ thuộc vào nhiều nguồn 
(mã nguồn do một nhóm viết, các plugin lại do nhiều nhóm khác viết, mà các thành phần này đều có thể phát sinh lỗi).
 
Qua đó chúng ta có thể thấy rằng chi phí thấp chưa hẳn đã là tiết kiệm khi bạn nhận được một sản phẩm không đáp ứng 
được nhu cầu kinh doanh, sẽ phải làm đi làm lại nhiều lần. Hãy cân nhắc với lựa chọn của mình!



Dài dòng và rắc rối? Gọi ngay cho chúng tôi
- Số điện thoại: (08) 3990 1381 - Email: contact@saigonpixel.vn

Để chúng tôi có thể hẹn gặp trò chuyện và tư vấn cho quý khách nhiều hơn
(HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ).

w w w . s a i g o n p i x e l . v n
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT WEBSITE
Trò chuyện và tư vấn cùng khách hàng nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan.

Thiết kế và thống nhất giao diện website.

Lập trình và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật đã ký kết.

Chạy thử trên hosting demo - Tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh.

Biên tập nội dung cơ bản và hướng dẫn sử dụng.

Tiến hành xuất bản website chạy chính thức.

http://saigonpixel.vn


09 HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
Có một hệ thống quản trị nội dung CMS (Content Management System) tốt 

sẽ giúp việc quản trị website trở nên dễ dàng hơn, ít phát sinh lỗi, các yếu 
tố bảo mật được đảm bảo hơn.

PixelCMS là một CMS được xây dựng bởi Cty SaiGonPixel Media JSC, 
trên nền ASP.NET MVC5. Hệ thống được xây dựng hướng 

tới sự tiện dụng và tối giản nhưng vẫn đáp ứng các yêu 
cầu của một website hiện đại. Bạn không cần phải biết 

quá nhiều kiến thức về web để sử dụng CMS này.

PixelCMS phát triển theo hướng một CMS đồng nhất 
nhằm dễ bảo trì và sửa chữa, bao gồm 2 thành phần:

      [Core] (Nhân hệ thống): bao gồm các chức năng cốt 
lõi của CMS, được sửa lỗi và cập nhật liên tục nhằm đem lại trải 

nghiệm tốt nhất cho người dùng.
  [Web]: Dựa trên core, tập trung tối ưu 

cho từng trường hợp website cụ thể.

w w w . s a i g o n p i x e l . v n
    

http://saigonpixel.vn
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Việc phát triển đồng nhất 1 CMS sẽ giúp website có các ưu thế sau:
  Đảm bảo tính kế thừa giữa các nhân viên kỹ thuật, việc hỗ trợ khách hàng sẽ nhanh chóng và 

không bị lệ thuộc vào một cá nhân nào.
  CMS là một hệ thống phức tạp, không thể xây dựng ổn định trong một thời gian ngắn, việc phát triển 

dài hạn sẽ mang lại chất lượng và trải nghiệm quản trị tốt nhất.
  Đồng thời giúp sản phẩm được phát triển ở hướng chuyên sâu đối với từng website hơn là việc phải xây 

dựng từ đầu. Chất lượng sản phẩm sẽ được chỉnh chu và hoàn hảo hơn.
  CMS riêng cũng giúp việc phát triển tính năng và mở rộng cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

SGP luôn cập nhật những công nghệ mới nhất cho cả giao diện website lẫn hệ thống quản trị CMS nhằm 
mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Sử dụng các công nghệ tiên tiến như ASP.NET MVC5, 
HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap...
Hệ thống hỗ trợ quản trị đa ngôn ngữ, thiết kế các website giới thiệu công ty, thương mại điện tử,... 
một cách linh hoạt và mạnh mẽ với trải nghiệm tối giản nhất có thể.
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[ VUHOANGTELECOM ]
- Website: www.vuhoangtelecom.vn
- Khách hàng: VuHoang Telecom

Website thương mại điện tử chuyên cung cấp các 
loại sản phẩm an ninh. Có uy tín và chất lượng lâu 
năm trong ngành.

CÁC DỰ ÁN WEBSITE TIÊU BIỂU

http://uhoangtelecom.vn
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[ DI ĐỘNG TOÀN PHÁT]
- Website: www.didongtoanphat.com
- Khách hàng: Di động Toàn Phát

Di động Toàn Phát là chuỗi bán lẻ điện thoại lâu 
đời tại Daklak. Chuyên phân phối sản phẩm của 
các thương hiệu di động nổi tiếng với chất lượng 
và uy tín cao nhất.

http://didongtoanphat.com
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[ NamThaiSon ]
- Website: www.namthaison.com.vn
- Khách hàng: Tổng công ty Nam Thái Sơn

Tổng công ty Nam Thái Sơn, chuyên cung cấp 
giải pháp bao bì cho các công ty hàng đầu.

http://namthaison.com.vn
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[ Phân Viện Dệt May ]
- Website: www.phanviendetmay.org.vn

- Khách hàng: Phân Viện Dệt May TPHCM
PHÂN VIỆN DỆT MAY  là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc 

Viện Dệt May - là thành viên của Tập Đòan Dệt May Việt 
Nam trụ sở tại TP HCM , có chức năng nhgiên cứu khoa học, 

tư vấn, chuyển giao công nghệ, giám định, kiểm tra chất lượng, 
đào tạo, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh. Phát triển 
quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân 
ở trong và ngoài nước.

w w w . s a i g o n p i x e l . v n

http://www.phanviendetmay.org.vn
http://saigonpixel.vn


15 CÁC DỰ ÁN WEBSITE TIÊU BIỂU

[ MẦN MON TUỔI HOA ]
- Website: www.mntuoihoa.edu.vn

- Khách hàng: Trường mần non Tuổi Hoa

http://mntuoihoa.edu.vn
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[ Globalmanpower ]
- Website: gmp.globalmanpower.vn
- Khách hàng: Trung tâm Anh ngữ Nhân lực Toàn cầu

Trang web của trung tâm Anh ngữ tiên phong trong 
lĩnh vực giảng dạy, bồi dưỡng tiếng Anh chuyên sâu 
cho các bạn muốn đạt thành tích cao các bằng cấp 
quốc tế như TOIEC, TOIEFL ibt và đặc biệt là IELTS

w w w . s a i g o n p i x e l . v n

[ MẦN MON TUỔI HOA ]
- Website: www.mntuoihoa.edu.vn

- Khách hàng: Trường mần non Tuổi Hoa

http://gmp.globalmanpower.vn
http://saigonpixel.vn
http://mntuoihoa.edu.vn
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[ Mercedes ]
Website Mercedes Benz Trường Chinh
- Website: www.mercedes-vietnam.net
- Khách hàng: Ms.Ngân

Trang web được 
thiết kế sang trọng và 
độc đáo, thể hiện đẳng 
cấp của thương hiệu xe 
hạng sang Mercedes-Benz. 
Có thể xem được trên các thiết 
bị cầm tay (điện thoại, máy tính 
bảng) với giao diện tự động thích 
ứng theo màn hình (responsive).

http://mercedes-vietnam.net
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[ VCOMSAT ]
Website công ty cổ phần VCOMSAT

- Website: www.vcomsatjsc.com.vn
- Khách hàng: VCOMSAT

Công ty cổ phần VCOMSAT chuyên cung cấp các thiết bị giám sát 
hành trình. Trang web trình bày đầy đủ các nội dung cần thiết với 
màu sắc hài hòa, bố cục ngăn nắp.

w w w . s a i g o n p i x e l . v n

http://vcomsatjsc.com.vn
http://saigonpixel.vn


19

[ Konica Minolta ICE-μ ]
Website chính thức tại Việt Nam của dòng sản phẩm phim 

cách nhiệt cao cấp đến từ Nhật Bản ICE-μ
- Website: www.KM-icefilm.vn

- Khách hàng: Cty TNHH Phụ tùng Ôtô 9

Trang web thiết kế tinh tế và sáng tạo giúp người dùng 
có cái nhìn toàn diện về sản phẩm và các tính năng 
của nó.

http://km-icefilm.vn
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[ TA ]
Website kiến trúc
- Website: www.ta.net.vn
- Khách hàng: Công ty kiến trúc TA 

http://ta.net.vn
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[ HungPhatPro ]
- Website: www.hungphatpro.com
- Khách hàng: CTy TNHH TM DV Hưng Phát

Website của công ty Hưng Phát, chuyên cung cấp 
các thiết bị, dịch vụ cho các lĩnh vực: giặt ủi, tẩy rửa, 
nhà bếp, hồ bơi, hóa chất vệ sinh và các máy móc đi 
kèm cho ngành thực phẩm

http://hungphatpro.com
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[ OneCad VN ]
- Website: store.onecadvn.com

- Khách hàng: OneCad VietNam
OneCAD VietNam được thành lập năm 2008 với đội ngũ 

kỹ sư được tu nghiệp tại Italia và Thailand chuyên về thiết 
kế máy, sử dụng phần mềm Autodesk trong công việc. Với 

kinh nghiệm học tập và nghiên cứu từ Châu Âu và các nước 
phát triển, OneCAD Vietnam man lại cáchnhìn mới mẻ về ứng 
dụng phần mềm Autodesk trong thiết kế Cơ khí hiện nay.

w w w . s a i g o n p i x e l . v n

Xem thêm các dự án khác tại website:
w w w . s a i g o n p i x e l . v n

http://store.onecadvn.com
http://saigonpixel.vn
http://saigonpixel.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN ẢNH ĐIỂM
Địa chỉ: Lầu 2, 128 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3990 138
Email: contact@saigonpixel.vn
Website: www.saigonpixel.vn
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