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Khách hàng

ANFLASH
TECHNOLOGY
Kính gửi quý khách hàng!
Lời đầu tiên ANFLASH TECHNOLOGY kính gửi tới quý khách
hàng lời chúc sức khoẻ và thành công!
Tiền thân là một nhóm chuyên outsource thực hiện tour
360 cho các dự án bất động sản, showroom lớn; phát triển
các sản phẩm về thiết kế, lập trình web, ứng dụng; quay
phim và chụp ảnh sự kiện qui mô; Công ty TNHH Công
nghệ ANFLASH ra đời nhằm mang tới những giải pháp
công nghệ hiệu quả và chất lượng giúp nâng cao, quảng
bá hình ảnh thương hiệu và giải pháp công nghệ xu hướng
360/VR (virtual reality) tạo lợi thế cạnh tranh, tối đa doanh
thu trong kinh doanh cho doanh nghiệp.
Với đội ngũ trẻ, giàu năng lượng, nhiệt huyết và chuyên
môn cao, ANFLASH luôn tự hào mang tới những giải pháp
quảng bá hình ảnh và tạo lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho
doanh nghiệp.
Dẫn đầu Công nghệ Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là thế
mạnh của ANFLASH trong việc nâng cao hình ảnh thương
hiệu và là giải pháp kinh doanh hiệu quả thu hút khách
hàng, tăng trưởng doanh thu.
ANFLASH rất mong được hợp tác, mang tới giải pháp công
nghệ hiệu quả cho doanh nghiệp với chi phí thấp, hiệu quả
tối đa.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANFLASH
VIRTUAL REALITY		
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MEDIA
BRANDING DESIGN

2

Chúng tôi

kiến tạo
một tương lai
tốt đẹp hơn
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GIỚI THIỆU
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VỀ CHÚNG TÔI
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANFLASH
031 531 2517
0907 905 339
		
Lầu
2 Saigonicom Building

info@anflash.com

anflash.com

Số 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ANFLASH ra đời với nền tảng kỹ thuật,
chuyên môn tốt kết hợp với sức trẻ, nhiệt
huyết và đam mê tạo ra một sản phẩm
chất lượng, hướng tới lợi ích tối đa cho
từng cá nhân, doanh nghiệp trong từng
dịch vụ cung cấp.

“Chúng tôi luôn thể hiện đam mê
trong từng sản phẩm.”
Mỗi sản phẩm được tạo ra bởi những con
người có đam mê và nhiệt huyết trong từng
chuyên môn phụ trách.
Liên kết, tạo thêm giá trị kết nối ở từng lĩnh
vực để cung cấp một giải pháp tổng thể,
đồng bộ với quy trình làm việc chặt chẽ, kỷ
luật.
Không chỉ dừng lại ở mỗi giá trị đã cung
cấp, mà còn tư vấn giải pháp, hỗ trợ tối đa,
miễn phí sau khi đã thực hiện mỗi dự án
giúp khách hàng có thêm giá trị gia tăng
ngoài dịch vụ đã hợp tác.

ANFLASH tự hào dẫn đầu công nghệ,
chuyên sâu về kỹ thuật và luôn cập nhật
những xu hướng công nghệ mới tư vấn
- cung cấp cho khách hàng nhằm mang
lại giải pháp tốt nhất tăng nhận diện hình
ảnh doanh nghiệp và lợi nhuận.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
ANFLASH tiền thân được thành lập từ năm
2017 - một nhóm nhỏ chuyên outsource
các dự án về thiết kế - lập trình web, ứng
dụng; quay phim và chụp ảnh các sự kiện;
thực hiện tour VR 360 cho các dự án bất
động sản và showroom lớn; cung cấp các
giải pháp tư vấn - thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu chuyên nghiệp.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality).
Thiết kế, lập trình web/ứng dụng.
Quay phim, chụp ảnh sự kiện.
Thiết kế, in ấn nhận diện thương hiệu.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
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TẦM NHÌN SỨ MỆNH
ANFLASH hướng tới mục tiêu tối ưu hoá các giá trị
mang lại để trở thành một đối tác công nghệ uy tín,
tin cậy và là một nơi làm việc mong ước đối với từng
nhân sự, một pháp nhân có trách nhiệm cao với cộng
đồng, góp phần mang tới những giải pháp công nghệ
hiệu quả thúc đẩy phát triển xã hội.

Dẫn đầu, mang công nghệ
vào cuộc sống.
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TẦM NHÌN
- ANFLASH với nền tảng chuyên môn vững chắc, mang
trong mình nhiệt huyết, đam mê đang từng bước thực
hiện mục tiêu trở thành đối tác tin cậy, dẫn đầu công
nghệ trong từng lĩnh vực hoạt động.
- Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác
kinh doanh là nhân tố quan trọng góp phần vào sự
thành công của ANFLASH.
- Không chỉ mang đến giải pháp tốt nhất cho khách
hàng, ANFLASH luôn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội, giá trị
cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều tự
hào khi làm việc tại ANFLASH.

SỨ MỆNH
- Sứ mệnh của ANFLASH là mang tới những giải pháp
tốt nhất, đáp ứng sự kì vọng của khách hàng, giúp khách
hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu
dài.
- Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành
công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành
công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng,
chi phí hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Sự tôn trọng
Tôn trọng khách hàng, đối tác và người lao động.
Sự tin cậy
Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong các mối quan
hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp. Đây là một
trong những tiêu chí hàng đầu của ANFLASH.
Con người
Xem con người là nhân tố quyết định sự thành công,
ANFLASH luôn hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường
làm việc chuyên nghiệp và mang giá trị tối đa cho từng
nhân sự.
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NHÂN SỰ

03

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

“ Chúng tôi đã sẵn sàng nắm bắt ý tưởng của bạn và luôn có giải pháp hiệu quả
cho từng vấn đề bạn đang gặp phải. ”

Chúng tôi tự tin rằng mỗi
sản phẩm đều được tạo ra bởi
những con người có đam mê,
chuyên môn và tinh thần
trách nhiệm cao.
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LÊ TUẤN ANH

NGUYỄN HUY HOÀNG

LÊ DUY NGUYÊN

PHAN THANH TRÍ

TRẦN ĐÌNH VĂN

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

VÕ THỊ TÚ HẢO

HOÀNG BẢO TÂN

PHẠM THÀNH LỘC
Sale executive

NGUYỄN NGỌC TRÂM

VR/AR technical

UX/UI designer

PHP developer

Copywriter

Director/Photographer

.NET senior

Front-end developer

Sale executive

Accountant
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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CHÚNG TÔI TỰ HÀO
MANG ĐẾN GIẢI PHÁP
TỐT NHẤT

Với mỗi dịch vụ cung cấp, ANFLASH tự hào luôn mang đến giải pháp tốt nhất với
chi phí hợp lý tối ưu giá trị mang tới khách hàng.

Các lĩnh vực
hoạt động chính
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VIRTUAL REALITY (VR)
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MEDIA
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WEB DEVELOPMENT

+

BRANDING DESIGN

“Thành công không có bí mật, đó là kết quả của việc không
ngừng trao dồi kiến thức, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ
thất bại.”

VIRTUAL REALITY (VR)

MEDIA

- Chụp hình 360, flycam 360

- Chụp ảnh, quay phim sự kiện

- Virtual tour, reality 360 product

- Chụp ảnh, quay phim doanh nghiệp

- 3D scanning

- Chụp ảnh không gian kiến trúc

- Cho thuê kính thực tế ảo

- Chụp ảnh, quay phim sản phẩm

WEB DEVELOPMENT

BRANDING DESIGN

- Web doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

- Thiết kế logo

- Web thương mại điện tử

- Bộ nhận diện marketing

- Hệ thống Quản trị khách hàng (CRM)

- Bộ nhận diện văn phòng
- Bao bì, tem nhãn
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VIRTUAL REALITY (VR)
Công nghệ thực tế ảo đang cho thấy sức mạnh và tiềm năng vượt trội của trong lĩnh
vực: bất động sản, thương mại điện tử, giáo dục, giải trí,..., khi ngày càng có nhiều
thương hiệu lớn lựa chọn VR là hướng phát triển chủ đạo.
QUY TRÌNH
Nhận yêu cầu
Tư vấn giải pháp, thiết bị, công nghệ
phù hợp
Báo giá
Quay/chụp sản phẩm, không gian
Đưa sản phẩm lên không gian 3D
Bàn giao, hướng dẫn sử dụng

GIẢI PHÁP CUNG CẤP
Chụp hình 360, flycam 360

Chuyên sâu, dẫn đầu công nghệ VR

Virtual tour, reality 360 product

Thiết bị hiện đại

Quét 3D thực tế, 3D scanning

Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Cho thuê kính thực tế ảo
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THẾ MẠNH
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

WEB/APP DEVELOPMENT
ANFLASH là đối tác tin cậy về thiết kế và phát triển Website, Web System and Web
Appplication. Đội ngũ phát triển có cách tiếp cận rõ ràng và thông minh để nắm bắt
nhanh nhu cầu của khách hàng, thông thạo trong việc tư vấn giải pháp hiệu quả cho
các công ty trên nhiều lĩnh vực kinh doanh và quy mô khác nhau.

QUY TRÌNH
Nhận yêu cầu
Phân tích yêu cầu, tư vấn giải pháp,
công nghệ phù hợp
Báo giá
Thiết kế demo
Lập trình
Chạy, kiểm thử
Bàn giao, hướng dẫn sử dụng
Bảo trì

GIẢI PHÁP CUNG CẤP
Thiết kế, lập trình web/ứng dụng
Hệ thống thương mại điện tử
CRM system
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THẾ MẠNH
Đội ngũ nhiều kinh nghiệm thiết kế,
lập trình web/ứng dụng
Tối ưu tốc độ chạy web/ứng dụng
Đảm bảo tiến độ dự án
Hướng dẫn sử dụng chi tiết
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

MEDIA
Video đang trở thành phương tiện phổ biến và có sức ảnh hưởng nhất trong nội dung
kỹ thuật số, có khả năng mang lại một nguồn lợi to lớn nếu doanh nghiệp biết tận
dụng đúng cách. Trong một thị trường cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý của
khách hàng, video trở thành “át chủ bài” đẩy mạnh thứ hạng tìm kiếm, lượt tương tác
và lượng truy cập website.
QUY TRÌNH
Nhận yêu cầu
Phân tích yêu cầu, tư vấn giải pháp
Lên kịch bản
Quay/chụp
Hậu kỳ
Bàn giao

GIẢI PHÁP CUNG CẤP
Quay/chụp ảnh sự kiện

Đội ngũ sản xuất nhiều sự kiện lớn

Quay/chụp profile doanh nghiệp

Trang thiết bị hiện đại

Quay/chụp không gian kiến trúc

Đảm bảo thực hiện tốt dự án lớn

Quay/chụp sản phẩm
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THẾ MẠNH
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BRANDING DESIGN
Để thương hiệu có thể truyền tải được giá trị cốt lõi cũng như chất lượng của sản
phẩm/ dịch vụ đến với toàn bộ khách hàng và thị trường bên ngoài, doanh nghiệp
cần xây dựng hình ảnh và nhận diện thương hiệu đầy đủ, mạnh mẽ. Đồng thời, một
logo và bộ nhận diện chuyên nghiệp cũng thể hiện rằng doanh nghiệp của bạn có
trách nhiệm với khách hàng cũng như với chính doanh nghiệp.
QUY TRÌNH
Nhận yêu cầu
Phân tích yêu cầu, tư vấn giải pháp
Thiết kế demo
Lên thiết kế chuẩn
Chỉnh sửa, final
Tài liệu thuyết minh bản thiết kế
Bàn giao

GIẢI PHÁP CUNG CẤP
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THẾ MẠNH

Thiết kế logo

Đội ngũ sáng tạo

Bộ nhận diện văn phòng/ngoài trời

Trọn gói từ thiết kế đến in ấn

Thiết kế bộ salekit

Bộ tài liệu thuyết minh đầy đủ

Thiết kế bao bì, tem nhãn

Đảm bảo tiến độ dự án
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DỰ ÁN
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DỰ ÁN
ĐÃ THỰC HIỆN

ANFLASH luôn thực hiện mỗi dự án với đối tác, khách hàng bằng tinh thần trách
nhiệm cao nhất. Điều đó thể hiện cụ thể qua thái độ làm việc nghiêm túc, đảm bảo
chất lượng sản phẩm cuối cùng tốt nhất, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, chi phí hợp lý và
đảm bảo timeline thực hiện đúng tiến độ.

Chúng tôi sẽ làm tất cả để
thành công. Đơn giản bởi chúng
tôi là những người trẻ và chúng
tôi không bao giờ biết từ bỏ.
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1/

NÉT PHỐ XINH
- Logo design
- Web design & development
netphoxinh.com
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DỰ ÁN

2/

BẤT ĐỘNG SẢN SEAREAL
- Salekit design
- Web design & development
seareal.vn
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3/

CÔNG TY TNHH MỄ ĐÌNH
- Logo re-design
- Web design & development
medin.com.vn
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DỰ ÁN

4/

GOLDFUTURE GROUP
- Logo design
- Chụp ảnh sản phẩm
- Quay phim profile doanh nghiệp
- Web design & development
goldfuture.com.vn
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5/

TẬP ĐOÀN SARAWINDOWS
- Thiết kế nhận diện thương hiệu
- Web design & development
sarawindows.vn
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DỰ ÁN

6/

MAI NGOC COSMETICS
- Web design & development
www.yanor.vn
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7/

G-SHOCK CASIO
- Quay phim & chụp ảnh chuỗi sự kiện
http://bit.ly/2ZfBCgJ
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DỰ ÁN

8/

BITEX GROUP
- Quay phim profile tập đoàn
http://bit.ly/2MB7HOO
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9/

ANH KHUÊ SÀI GÒN
- Quay phim & chụp ảnh chuỗi sự kiện
http://bit.ly/2ZfBCgJ

26

DỰ ÁN

10/

BỆNH VIỆN THẨM MỸ KANGNAM
- Phim ngắn giới thiệu thương hiệu
http://bit.ly/2MAuMRJ
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11/

TẬP ĐOÀN ZENY
- Phim ngắn giới thiệu thương hiệu
http://bit.ly/2K6k2IN
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DỰ ÁN

12/

THỜI TRANG 4MEN
- Phim ngắn giới thiệu thương hiệu
http://bit.ly/31jAXNf
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13/

TRUNG TÂM THỂ DỤC MAXFIT
- Phim ngắn giới thiệu thương hiệu
http://bit.ly/2wLRSdb
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KHÁCH HÀNG
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KHÁCH HÀNG
CỦA CHÚNG TÔI

Tự tin dẫn đầu công nghệ trong mỗi lĩnh vực hoạt động, tạo ra giải pháp tổng thể hiệu
quả là thế mạnh của ANFLASH. Ở ANFLASH, công nghệ luôn được cập nhật, cải tiến
nhằm mang tới dịch vụ tốt nhất cho từng đối tác, khách hàng.

ANFLASH được sinh ra để giải
quyết hiệu quả vấn đề khách
hàng, đối tác đang gặp phải.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANFLASH
Lầu 2 Saigonicom Building
490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
0907 905 339
info@anflash.com

anflash.com

