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GIỚI THIỆU CÔNG TY

SANGTAOADS với vị thế là công ty quảng 
cáo trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, 
chúng tôi luôn nổ lực mang lại cho quý 
khách hàng và đối tác những giải pháp 
tối ưu tốt nhất nhằm mang lại hiệu quả 
kinh doanh cao cho quý khách.

Mục tiêu của công ty là trở thành doanh 
nghiệp hàng đầu về quảng cáo trực 
tuyến do đó chúng tôi hiểu rằng, đồng 
hành cùng sự phát triển của SANGTAOADS 
là sự thịnh vượng của tất cả khách hàng. 

Chúng tôi luôn mong muốn được cung 
cấp các dịch vụ trọn gói, hoàn hảo và 
tiện lợi cho quý khách hàng và đối tác.

Trân trọng cảm ơn!

Lời đầu, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
QUẢNG CÁO SÁNG TẠO (SangTaoAds) 
xin gửi đến quý khách và đối tác lời chúc 
sức khỏe, thành công và thịnh vượng.

SANGTAOADS tự hào là đối tác lâu năm 
của Google tại thị trường Việt Nam.

Với phương châm mang khách hàng 
đến doanh nghiệp - chi phí thấp hiệu quả 
bất ngờ, đội ngũ nhân viên SANGTAOADS 
có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực viễn thông, công nghệ thông tin và 
quảng cáo trực tuyến. 

Chúng tôi đang hỗ trợ các khách hàng 
với giải pháp quảng cáo trực tuyến như: 
quảng cáo Google, thiết kế website, 
quảng cáo Youtube, quảng cáo banner 
tiếp thị lại...
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THÔNG TIN CÔNG TY

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311683856 của công ty TNHH Công 
Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 
cấp ngày 30 tháng 03 năm 2012.
Các dịch vụ của SANGTAOADS luôn được khách hàng đánh giá cao cả về chất 
lượng và thẩm mỹ.

Công ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo là một trong những nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo trực tuyến chất lượng tại Việt Nam.
Phương châm làm việc của chúng tôi:
• CUNG CẤP TỚI KHÁCH HÀNG NHỮNG GÓI DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO
• GIÁ THÀNH CẠNH TRANH
• DỊCH VỤ ĐA DẠNG
• ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN NHIỆT TÌNH, TRÁCH NHIỆM VÀ KINH NGHIỆM
• DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG TỐT

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO SÁNG TẠO
Tên tiếng Anh: SANG TAO TECHNOLOGY ADVERTISING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: SANGTAOADS

Văn phòng giao dịch: 385 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24
quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 629 79661
Hotline: 19003138

Email: sales@sangtaoads.com
Website: sangtaoads.com

Mã số thuế: 0311683856
Người đại diện: Ông TRẦN VĂN HIỆP  -  Giám đốc

THÔNG TIN CÔNG TY
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VĂN HÓA CÔNG TY

Thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, năng động và 
chuyên nghiệp đã góp phần phát huy tối đa tiềm năng của từng cá nhân trong công 
ty. Để từ ấy, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO SÁNG TẠO ngày một phát triển 
hơn. Các thành viên của SANGTAOADS luôn lấy văn hóa và các giá trị cốt lõi của công 
ty làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA 
CỦA THÀNH CÔNG

Con người là tài sản lớn nhất của 
công ty. Do vậy, chúng tôi luôn 
quan tâm xây dựng đội ngũ cán 
bộ quản lý và nhân viên chuyên 
nghiệp để công ty ngày càng 
phát triển bền vững.

Chính chất lượng và tiến độ sẽ tạo 
nên tên tuổi của CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO SÁNG 
TẠO, là cơ sở tồn tại và phát triển 
trong nhiều năm tới.

CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ
LÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch 
vụ lên hàng đầu. Nhờ đó, công ty  
đã giành được sự quan tâm và tin 
tưởng từ các đối tác lớn và khách 
hàng trong khu vực. 

CHẤT LƯỢNG KINH DOANH

Đồng hành cùng sự phát triển 
của công ty là sự thịnh vượng 
của quý khách hàng và đối tác. 
SANGTAOADS luôn chào đón sự 
hợp tác trên cơ sở chia sẻ lợi ích 
cùng hướng tới sự phát triển bền 
vững lâu dài.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Lấy khách hàng làm trọng tâm, SANGTAOADS luôn lựa chọn những nhân sự chất lượng 
cao, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và đối tác. Cán bộ công nhân 
viên là những thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm.

Với mong muốn trở thành đơn vị có tên tuổi lớn trong lĩnh vực lĩnh vực viễn thông, công 
nghệ thông tin và quảng cáo trực tuyến... Chúng tôi cam kết đem đến những giải pháp 
tối ưu và toàn diện nhất cũng như luôn đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu của quý 
khách hàng.

GIÁM ĐỐC

KHỐI HỖ TRỢ

PHÓ GIÁM ĐỐC

KHỐI DỊCH VỤ

PHÒNG KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH NHÂN SỰ

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG THIẾT KẾ

PHÒNG KINH
DOANH

PHÒNG CHĂM
SÓC KHÁCH HÀNG
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập tháng 03 năm 2012, SANGTAOADS là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung 
cấp giải pháp truyền thông trực tuyến hiệu quả tại Việt Nam, với các dịch vụ tiêu biểu:

- Google Adwords  - GG   - Coccoc
- Youtube Channel  - Banner  - Thiết kế website

Từ năm 2013, SANGTAOADS tự hào trở thành đối tác chính thức của Google tại thị 
trường Việt Nam.

Nếu như sứ mệnh của Google là hệ thống hóa thông tin toàn cầu để bạn dễ tiếp cận 
thì SANGTAOADS giúp bạn tối đa hóa cơ hội kinh doanh trong hệ thống thông tin ưu việt 
đó. Chúng tôi am hiểu tường tận về Google Adwords và tư vấn cho bạn cách quảng 
cáo hiệu quả nhất để khai thác mọi tính năng thông minh của hệ thống, đội ngũ tư vấn 
của SANGTAOADS giúp khách hàng xây dựng chiến dịch quảng cáo phù hợp với mục 
tiêu tiết kiệm và vượt lên trên đối thủ cạnh tranh.

CHÍNH THỨC CÓ MẶT
TRÊN THỊ TRƯỜNG

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC
UY TÍN GOOGLE

ĐỐI TÁC 
KHÁCH HÀNG

2013 2000
NĂM

2012
NĂM HƠN
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Xây dựng SANGTAOADS trở thành doanh nghiệp 
mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo 
trực tuyến, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước 
và khu vực lân cận.

SỨ MỆNH

- Mang lại cho khách hàng sự lựa chọn đáng tin cậy 
nhất nhờ khả năng cung cấp các dịch vụ dựa trên cơ 
sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm

- Xây dựng cho nhân viên một môi trường làm việc 
thuận lợi với nhiều cơ hội phát triển năng lực, tạo 
dựng sự nghiệp thành công

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tâm huyết trong từng dự án
- Không ngừng sáng tạo để công việc luôn có bước 

phát triển mới
- Giữ chữ tín với khách hàng
- Tập thể công ty là một khối đoàn kết để cùng nhau 

đưa ra các giải pháp tốt cho khách hàng
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VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ 
ĐA DẠNG

Với kinh nghiệm nhiều 
năm trong ngành quảng 
cáo trực tuyến, SANGTAO 
ADS hiểu rõ nhu cầu đa 
dạng của khách hàng 
nên đã chủ động xây 
dựng nên nhiều gói dịch 
vụ linh hoạt cùng hệ 
thống công nghệ tiên 
tiến nhất.

MẠNG LƯỚI PHÁT 
TRIỂN RỘNG KHẮP

Song song với hệ thống 
dịch vụ đa dạng, SANG 
TAOADS luôn chú trọng 
hướng đến sự tiện lợi cho 
khách hàng bằng cách 
phát triển nguồn nhân 
lực và hệ thống mạng 
lưới rộng khắp trong và 
ngoài nước.

CHI PHÍ HỢP LÝ
HIỆU QUẢ

Luôn đặt mình vào vị trí 
của khách hàng, SANG 
TAOADS luôn xây dựng 
và cung cấp gói dịch vụ 
với chi phí hợp lý để đảm 
bảo lợi ích kinh doanh tốt 
nhất cho cả hai bên.

NĂNG LỰC TRONG CÔNG VIỆC
- Tất cả nhân viên công ty đều được đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ
- Nhân viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, lý lịch và đạo đức tốt
- Lãnh đạo công ty có nhiều năm kinh nghiệm

PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẬN TÂM
Chăm sóc chu đáo, ghi nhận ý kiến khách hàng, niềm vui và thành công của khách hàng là 
chiến thắng của của chúng tôi.

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO
Nhận trách nhiệm trong mọi tình huống trong phạm vi phụ trách, đảm bảo quyền lợi tuyệt đối 
cho khách hàng.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
Đảm bảo chất lượng dịch vụ đã cam kết, đồng hành và đem lại trải nghiệm tốt hơn cả sự mong 
đợi của khách hàng.
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SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

BƯỚC 1

TIẾP NHẬN 
THÔNG TIN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC 2

ĐỀ XUẤT
 GIẢI PHÁP

BƯỚC 3

LÊN KẾ HOẠCH 
CỤ THỂ

BƯỚC 4

TRIỂN KHAI
 QUẢNG CÁO

BƯỚC 5

ĐO LƯỜNG VÀ 
TỐI ƯU

Chúng tôi sở hữu dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng và phù hợp nhất để sẵn sàng cung 
cấp cho khách hàng. SANGTAOADS luôn cam kết hỗ trợ khách hàng đạt kỳ vọng và tạo 
được dấu ấn.
Các dịch vụ tiêu biểu tại SANGTAOADS bao gồm:

QUẢNG CÁO GOOGLE
TÌM KIẾM

THIẾT KẾ WEBISTE

QUẢNG CÁO BANNER
TIẾP THỊ LẠI

QUẢNG CÁO CỐC CỐC

QUẢNG CÁO VIDEO
TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE
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TÀI KHOẢN CHẠY 
QUẢNG CÁO LÀ TÀI 

KHOẢN ĐẠI LÝ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TỐI ƯU HÓA
NỘI DUNG QUẢNG 

CÁO TỐT NHẤT

KIỂM SOÁT ĐƯỢC
LƯỢNG CLICK ẢO

QUẢNG CÁO
HIỂN THỊ ỔN ĐỊNH
ĐÚNG CAM KẾT

ĐẦY ĐỦ CÁC
TIỆN ÍCH MỞ RỘNG 

QUẢNG CÁO
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QUẢNG CÁO GOOGLE TÌM KIẾM

Đưa website của bạn lên top đầu kết quả tìm kiếm, mang khách hàng đến với doanh 
nghiệp, chi phí thấp hiệu quả bất ngờ!

Google là trang web tìm kiếm thông tin được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Chỉ vài từ 
khóa tìm kiếm, khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấ y và truy cập vào trang web của 
bạn. Với hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày, thương hiệu của bạn sẽ nhanh chóng thu 
hút được sự chú ý và từ đó khách hàng sẽ cân nhắc và thực hiện hành động mua hàng.

WEBSITE CỦA BẠN XUẤT HIỆN
NGAY TOP ĐẦU TÌM KIẾM

KHÁCH HÀNG TÌM KIẾM
SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH
MUA HÀNG

Khi bạn quảng cáo trên Google Tìm Kiếm, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện rất 
nhiều nơi khác nhau trên hệ thống website toàn cầu. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn 
của bạn; ví dụ bạn muốn quảng cáo tới đối tượng nào, loại quảng cáo bạn muốn xuất 
hiện ra sao...

- Trên Google Search và các website tìm kiếm khác
- Trên một website nào đó mà người ta thường ghé thăm
- Trên điện thoại di động, tablets, máy tính bảng...
- Hướng đến một số người ở một khu vực cụ thể, với một ngôn ngữ cụ thể
- Hướng đến những đối tượng khách hàng đặc biệt

• XUẤT HIỆN 4 VỊ TRÍ ĐẦU TRÊN GOOLE TÌM KIẾM

• DỄ DÀNG TÍNH TOÁN HƠN CHI PHÍ VÀ DOANH THU VỚI BÁO CÁO
TỪ GOOGLE MỖI NGÀY

• CÓ THỂ NHẮM NHIỀU TỪ KHOÁ TRONG CÙNG 1 LÚC VỚI NHIỀU CHIẾN DỊCH CÓ 

MỤC TIÊU KHÁC NHAU

• THỜI GIAN XUẤT HIỆN TRÊN TOP RẤT NHANH (CHỈ SAU 5 PHÚT XÉT DUYỆT) KHI 

ĐỘI NGŨ CHẠY QUẢNG CÁO CÓ KINH NGHIỆM 
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Chiến dịch tiếp thị lại được sử dụng để hiện thị quảng cáo cho những người đã truy 
cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng của bạn.

Quảng cáo Remarketing (tiếp thị lại) là một hình thức tiếp thị mà bạn targeting những 
người trước đó đã truy cập vào website của bạn bằng các banner quảng cáo trên 
Google Display Network. Quảng cáo tiếp thị lại Adwords là một cách thông minh để kết 
nối tới nhóm khách hàng có tiềm năng lớn mà nhiều khả năng đem lại doanh thu cho 
chính bạn.

Quảng cáo Remarketing mang lại lượng chuyển đổi cao hơn:
Có rất nhiều lí do khiến khách hàng không chuyển đổi trong lần truy cập đầu tiên 

(họ đang bận rộn với một mục đích khác, họ muốn nghiên cứu thêm, họ chưa tin vào 
dịch vụ của bạn hay họ chưa tìm thấy giải pháp tối ưu mà họ muốn) thì quảng cáo 
Remarketing đem đến một cú hích nhẹ để họ thấy được rằng bạn thực sự là giải pháp 
họ đang tìm kiếm.

BANNER CỦA BẠN XUẤT HIỆN 
NGAY TRÊN VỊ TRÍ TRANG WEB 

ĐỐI TÁC CỦA GOOGLE

KHÁCH HÀNG TRUY CẬP
WEBSITE CỦA BẠN

KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH
MUA HÀNG

QUẢNG CÁO BANNER TIẾP THỊ LẠI

Khi bạn quảng cáo trên AdWords, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện rất nhiều nơi 
khác nhau trên hệ thống website toàn cầu. Tất cả phụ thuộc vào cách lựa chọn của 
bạn; ví dụ bạn muốn quảng cáo tới đối tượng nào, loại quảng cáo bạn muốn xuất hiện...

- Trên Google Search và các website tìm kiếm khác
- Trên một website nào đó mà người ta thường ghé thăm
- Trên điện thoại di động, tablets, máy tính bảng...
- Hướng đến một số người ở một khu vực cụ thể, với một ngôn ngữ cụ thể
- Hướng đến những đối tượng khách hàng đặc biệt
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QUẢNG CÁO VIDEO VÀ QUẢNG CÁO YOUTUBE
Với đa dạng vị trí hiển thị cũng như các loại quảng cáo khác nhau, quảng cáo Youtube 

chắc chắn sẽ phù hợp với mọi loại quảng cáo mà bạn đang tìm.
4 loại quảng cáo chính và được ghi nhận là tăng đáng kể lượng chuyển đổi đơn hàng:
- Quảng cáo có thể bỏ qua  - Quảng cáo không thể bỏ qua
- Quảng cáo hiển thị   - Quảng cáo hiển thị trong luồng
Gần 60% người dân Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, đạt con số 2 triệu thành viên 

truy cập một ngày, vượt mức 1 tỷ lượt xem video một tháng, có thời lượng truy cập 
YouTube đứng thứ 3 trong khu châu Á.

Vậy có nên hay không giới marketing hài lòng với con số xấp xỉ 7% tỉ lệ sử dụng quảng 
cáo YouTube?

QUẢNG CÁO VIDEO HIỂN THỊ
TRONG LUỒNG

QUẢNG CÁO VIDEO
TRÊN TRANG SEARCH PAGE

QUẢNG CÁO VIDEO DISCOVERY

TRUEVIEW STREAM ADS
QUẢNG CÁO HIỆN THỊ TRONG 

VIDEO TRÊN YOUTUBE

YOUTUBE MASTHEAD
QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN  

TRANG CHỦ YOUTUBE

QUẢNG CÁO VỚI
HÌNH THỨC PRE-ROLL

5 HÌNH THỨC QUẢNG CÁO YOUTUBE PHỔ BIẾN

QUẢNG CÁO YOUTUBE 
PROMOTED VIDEOS

QUẢNG CÁO VỚI VDN
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QUẢNG CÁO CỐC CỐC

QUẢNG CÁO THEO
LỊCH SỬ TÌM KIẾM

QUẢNG CÁO TỪ KHÓA QUẢNG CÁO TIN TỨC
TRÊN COC COC

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRÊN CỐC CỐC

QUẢNG CÁO ICONQUẢNG CÁO VIDEO BANNER

Quảng cáo Cốc Cốc đưa ra các hình thức quảng cáo đa dạng về hình thức và tính 
tương tác cao (hình ảnh, video, tin tức...). 

Quảng cáo Cốc Cốc có chức năng theo dõi, bám sát đối tượng người sử dụng. Khi họ 
đã quan tâm một chủ đề quảng cáo nào đó, dù họ đã thoát ra nhưng các Cốc Cốc 
ads trên các trang mạng xã hội, kênh mua bán vẫn tiếp tục hiện ra banner theo đúng 
chủ đề quảng cáo ấy. Điều đó giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu của bạn.

ƯU ĐIỂM

• LƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN NHẤT VIỆT NAM
• THẤU HIỂU Ý NGHĨA NGÔN NGỮ VIỆT
• CÁC TÍNH NĂNG GIẢI TOÁN, HÓA TRỰC TUYẾN
• HƠN 50 VẠN DỮ LIỆU ĐỊA ĐIỂM, ĐƯỢC THU THẬP VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
• GỢI Ý ĐỊA ĐIỂM LÂN CẬN
• TÌM KIẾM NGƯỜI NỔI TIẾNG
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THIẾT KẾ WEBISTE

Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, với layout được thiết 
kế theo yêu cầu, bảng báo giá chức năng cụ thể, phù hợp với mục đích và nhu cầu 
của bạn.

8 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

HỖ TRỢ CÁC CÔNG CỤ CHUẨN SEO

Website được tối ưu chuẩn SEO
thân thiện với các công cụ

tìm kiếm như Google, Bing...

BẢO HÀNH, BẢO TRÌ VĨNH VIỄN

Được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các
sản phẩm do SANGTAOADS cung cấp

HỖ TRỢ ONLINE 24/7

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình
luôn túc trực 24/7 giải đáp thắc mắc

khách hàng

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ WEB MỚI NHẤT

Cập nhật công nghệ và xu hướng
web mới nhất trên thế giới

RESPONSIVE

Giao diện web tương thích với
các thiết bị PC, Laptop, Tablet, Mobile

BÀN GIAO TOÀN BỘ WEBSITE

Bàn giao toàn bộ Source Code
khách hàng toàn quyền sử dụng website

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Demo giao diện, lên ý tưởng website
theo yêu cầu của khách hàng

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ công nhân viên được đào tạo
bài bản, đúng chuyên ngành
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ ổn định, 
lâu dài, cùng có lợi trên cơ sở truyền thống 
kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất 
lượng dịch vụ và tôn trọng khách hàng
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng 
kinh doanh nhằm thoả mãn tốt hơn nhu 
cầu của khách hàng

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn đạo đức kinh doanh
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội,
chấp hành luật pháp
- Tích cực góp phần vào sự phát triển
chung của xã hội

VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín
- Luôn thoả mãn nhu cầu của tất cả các 
khách hàng với chất lượng tốt nhất
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến 
bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn 
cuộc sống

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ 
và tác phong làm việc, từng bước đạt 
tiêu chuẩn quốc tế
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả 
công việc, tính chính trực và lòng trung 
thành với công ty, nhằm đảm bảo điều 
kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống 
của nhân viên và sự phát triển bền vững 
của công ty

Lấy khách hàng làm trọng tâm, SANGTAOADS cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối 
đa nhu cầu khách hàng. Công ty lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt 
động. Chúng tôi cam kết dịch vụ đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.

“UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ HỢP LÝ” 
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LỜI CẢM ƠN

SANGTAOADS xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý khách hàng và đối 
tác đã quan tâm, hợp tác, gắn bó và  tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty trong suốt 
thời gian vừa qua. 

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu quảng cáo trực tuyến hàng đầu uy 
tín và chất lượng, SANGTAOADS đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu của 
mình. Để có được những phát triển như ngày hôm nay chúng tôi luôn luôn biết ơn tới quý 
khách hàng đã luôn đồng hành cùng SANGTAOADS. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng 
cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của quý vị.

Công ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo
SANGTAOADS

Trân trọng!
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SANGTAOADS

Văn phòng giao dịch: 385 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24
quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 629 79661
Hotline: 19003138

Email: sales@sangtaoads.com
Website: sangtaoads.com

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm tạ quý khách đã dành
thời gian nghiên cứu năng lực và hồ sơ chào thầu của chúng tôi.

XIN CẢM ƠN!


