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LỜI NGỎ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Kính gửi quý khách hàng và đối tác !

Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi đến quý khách hàng, đối tác lời chúc sức khỏe cũng như lời cảm ơn 
chân thành nhất đến mọi người đã và đang đồng hành cùng 123CORP trong suốt thời gian vừa qua cũng 
như trong chặng đường sắp tới.
123CORP được thành lập từ ngày 09 tháng 04 năm 2011 và bắt đầu hoạt động vào ngay 15 tháng 04 năm 
2011. Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp uy tín không chỉ riêng 

Với việc sở hữu đội ngũ nhân viên giày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực công ty hoạt động. Công ty 
chúng tôi luôn đồng hành cùng Quý khách hàng, đối tác trong suốt quá trình làm việc với nhau. Mỗi một 
dự án, sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng đều đảm bảo hoàn toàn về chất lượng, uy 
tín, giá cả phải chăng nhất trên thị trường hiện nay.

Với niềm đam mê tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ tối đa nhu cầu của Quý doanh nghiệp, Cá nhân từ việc 
xây dựng hình ảnh quảng bá đến việc kinh doanh online đến việc bảo trì, hỗ trợ,... Bên cạnh việc cung cấp 
sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của Quý khách thì chúng tôi luôn chú trọng đến tiêu chí là làm sao cho 
sản phẩm tối ưu ngân sách của Quý khách nhất đảm bảo lợi nhuận trên con đường kinh doanh lâu dài.

trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh mà còn lan 
rộng trên cả nước và nước ngoài.

Có mặt trên thị trường trong hơn 10 năm qua, 
chúng tôi đã và đang nỗ lực mang đến cho quý 
khách hàng, đối tác của mình những sản phẩm, 
dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất với nhu cầu.

Các lĩnh vực kinh doanh tại 123CORP hiện đang 
cung cấp:
– Thiết kế website 
Mang đến cho quý khách hàng website chuẩn 
SEO, giải pháp kinh doanh tối ưu, tiết kiệm chi phí 
nhất.
– Cung cấp thiết bị lưu điện UPS 
Là đơn vị phân phối chính hãng các thiết bị lưu 
điện UPS chính hãng đến từ nhiều thương hiệu nổi 
tiếng như: Delta, Apolo, APC, Santak, Vertiv, ….
– Thiết bị văn phòng 
Mang đến cho người dùng các thiết bị đa dạng, 
hỗ trợ tốt nhất cho công việc của mình với các 
thiết bị văn phòng hiện đại, chất lượng cao, giá cả 
phải chăng.
– Chữ ký số
123CORP chuyên cung cấp các loại chữ ký số giá 
rẻ từ các nhà mạng như: Viettel, Vina, VNPT,… 
cùng các lĩnh vực khác liên quan như phần mềm 
BHXH, Hóa đơn điện tử.
– Nhà thông minh 
Đây là lĩnh vực mới được cung cấp tại 123CORP, 
chúng tôi nhận thi công các thiết bị cho nhà 
thông minh tận nơi 

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
Xây dựng 123CORP trở thành doanh nghiệp 
mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh 
doanh, dịch vụ của mình. Khẳng định vị thế trên 
thị trường trong nước và quốc tế.

Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng 
những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Xây dựng 
mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát 
triển bền vững. Xây dựng môi trường làm việc 
thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
KHÁCH HÀNG LÀ QUAN TÂM SỐ 1

Hiệu quả của khách hàng là định hướng hành 
động của chúng tôi. Chúng tôi luôn tư vấn và phục 
vụ khách hàng bằng cả trái tim

CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM

Xem con người là tài sản của Công ty, là nhân tố 
tạo nên sự thành công

hướng vào tính chuyên nghiệp.
Đảm bảo hiệu suất cao nhất

KỸ LUẬT
01.

Hoàn thiện tổ chức, quy trình 
hướng tới dịch vụ hàng đầu

HOÀN THIỆN
02.

Năng động hướng đến sự 
sáng tạo của tập thể

NĂNG ĐỘNG
03.

Làm việc và hành động với sự 
trung thực tuyệt đối

TRUNG THỰC
04.

Hoạt động hiệu quả hướng 
đến hiệu quả của Doanh 

nghiệp và xã hội 

HIỆU QUẢ
05.

100%
KHÁCH HÀNG

QUAY LẠI

MỤC TIÊU
Hoàn thiện

Nhanh chóng

Cam kết

100%
Khách hàng hài lòng với Sản phẩm và 

Dịch vụ 123CORP cung cấp
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
123CORP - Công ty thiết kế website chuyên 
nghiệp, đã được hơn 5000+ khách hàng tin dùng 
dịch vụ trong suốt hơn 10 năm qua. Thiết kế web-
site tại 123CORP luôn đảm bảo tối ưu SEO một 
cách hiệu quả, tương thích với mọi trình duyệt và 
công cụ tìm kiếm đem đến hiệu quả kinh doanh 
tuyệt vời cho khách hàng. Với đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, sáng tạo, chúng tôi cam kết đem 
đến cho bạn những website độc đáo nhất, giao 
diện đẹp nhất với chi phí phải chăng nhất.

1 THIẾT KẾ WEBSITE

2 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

3 MARKETING ONLINE

NGUỒN DỰ PHÒNG (UPS)
123CORP chuyên phân phối UPS chính hãng, Ắc 
quy, Ổn áp, KVM Switch, Giải pháp màn hình 
ghép, Thiết bị mạng,... mang đến cho Quý khách 
hàng sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý.

Chúng tôi cam kết xây dựng và duy trì tốt một hệ 
thống bảo đảm đánh giá chính xác những cống 
hiến mà các cộng sự đóng góp cho sự thịnh 
vượng chung của doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn đặt ra tiêu chí: cung cấp cho 
khách hàng những sản phẩm và dịch vụ thực tế, 
nhanh chóng và tiện ích nhất trong ngành Viễn 
thông và Công nghệ thông tin nhằm thỏa mãn 
tối đa nhu cầu của khách hàng.

1 CUNG CẤP BỘ LƯU ĐIỆN

2 SỮA CHỮA BỘ LƯU ĐIỆN

3 THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

SMARTHOME
Mang đến những giải pháp sống tiện nghi, vượt 
trội và an toàn cho khách hàng. Đội ngũ kỹ sư tài 
năng và giàu kinh nghiệm, kiểm soát tốt chất 
lượng sản phẩm và không ngừng cải tiến các 
tính năng, mở rộng hệ sinh thái Nhà thông minh.

Giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thực sự 
có giá trị, thoải mái và đáng tận hưởng. 
123CORP từng bước sẽ gây dựng và tạo giá trị từ 
niềm tin của khách hàng, khẳng định thương 
hiệu bằng sự hài lòng của người sử dụng.

1 TƯ VẤN - THIẾT KẾ

2 THI CÔNG LẮP ĐẶT

3 MUA BÁN THIẾT BỊ

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 4.0
Là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin 
chuyên nghiệp được trau chuốt đến từng chi tiết 
- 123CORP tự hào được làm đối tác cung cấp 
dịch vụ chữ ký số cho hàng nghìn khách hàng tại 
Việt Nam hiện nay.

123CORP là đại lý cấp 01 chính thức của nhiều 
nhà mạng như VINA-CA, Viettel-CA, VNPT-CA... 
Đến nay chúng tôi đã cung cấp dịch vụ chữ ký số 
cho gần 10.000 khách hàng, với xu hướng hiện 
tại chúng tôi luôn hy vọng nhiều khách hàng mới 
sẽ cộng tác với chúng tôi vì sự Bền Vững, Ổn 
Định Dài Lâu trong chất lượng dịch vụ.

1 CHỮ KÝ SỐ

2 HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

3 PHẦN MỀM BHXH

3 4

123corp.vn 123corp.vn



CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUỒN DỰ PHÒNG (UPS)
123CORP - Công ty thiết kế website chuyên nghiệp, đã được hơn 5000+ khách hàng tin dùng dịch vụ trong 
suốt hơn 10 năm qua. Thiết kế website tại 123CORP luôn đảm bảo tối ưu SEO một cách hiệu quả, tương 
thích với mọi trình duyệt và công cụ tìm kiếm đem đến hiệu quả kinh doanh tuyệt vời cho khách hàng. Với 
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo, chúng tôi cam kết đem đến cho bạn những website độc đáo 
nhất, giao diện đẹp nhất với chi phí phải chăng nhất.

Công ty TNHH 123CORP là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông - Công 
Nghệ Thông Tin hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên phân phối UPS chính hãng, Ắc quy, Ổn áp, Máy 
phát điện,... mang đến cho Quý khách hàng giải pháp cung cấp nguồn dự phòng ổn định, chất lượng với 
giá thành rẻ nhất.
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp giải pháp nguồn 
điện dự phòng tối ưu nhất - Hiệu quả chi phí nhất.
123CORP cam kết mang đến cho Quý đối tác giải pháp nguồn dự phòng chất lượng bằng chính sự trân 
trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội."

Tiêu chí làm việc của 123CORP: “Không ngừng nâng cao 
chất lượng dịch vụ, thiết kế website chuyên nghiệp – giá rẻ 
- uy tín”. Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu 
phấn đấu và làm việc của công ty chúng tôi.

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH:

Khảo sát nhu cầu, tư vấn ý tưởng, đưa ra giải pháp

Thiết kế giao diện phù hợp. Chỉnh sửa theo ý Khách hàng

Lập trình chức năng website, Kiểm thử và đánh giá phản hồi

Triển khai website chính thức và tiến hành nghiệm thu

Hỗ trợ bảo hành, bảo trì trọn đời website

1
2
3
4
5

www.thietkeweb9999.com

01 02

0304

BỘ LƯU ĐIỆN

Cung cấp các giải pháp 
nguồn dự phòng của tất cả 
các hãng trên thế giới với 
chi phí hợp lý nhất cùng 
Dịch vụ đi kèm tốt nhất.

VIDEO WALL

Xu hướng quảng cáo đang 
phổ biến, các thiết bị trình 
chiếu Video wall đang rất 
thịnh hành. Ngoài ra còn 
có tác dụng như 1 bức 
tranh trang trí trong các 
công trình

ỔN ÁP

Giúp ổn định điện áp đầu 
vào cho các thiết bị. Chúng 
tôi cung cấp sản phẩm của 
các hãng: LIOA, ROBOT, 
AST, HAMICO, DELTA.

www.upschinhhang.com

ẮC QUY

Cung cấp các sản phẩm 
Acquy: SAITE, CSB, 
APOLLO, LONG, GLOBE... 
cung cấp cho Bộ lưu điện 
hoặc cho các thiết bị lưu 
trữ.  
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NHÀ THÔNG MINH - SMARTHOME DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 4.0
Với dịch vụ chữ ký số, chúng tôi luôn đặt khẩu hiệu "Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp - Hợp Tác Bền 
Vững", do vậy mà chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ trách nhiệm về sản phẩm mình cung cấp theo thoả 
thuận hợp tác được ký kết trong Hợp đồng.
123CORP là đại lý cấp 01 chính thức của nhiều nhà mạng như VINA-CA, CK-CA, Viettel-CA,... nhưng chúng 
tôi luôn có chính sách chiết khấu hấp dẫn cho Quý khách với từng gói dịch vụ ! Do vậy mà giá của chúng 
tôi luôn tốt, nhưng cam kết khâu hỗ trợ sau bán hàng vẫn luôn luôn đảm bảo.
Đến nay chúng tôi đã cung cấp dịch vụ chữ ký số cho gần 2000 khách hàng, với xu hướng hiện tại chúng 
tôi luôn hy vọng nhiều khách hàng mới sẽ cộng tác với chúng tôi vì sự Bền Vững, Ổn Định Dài Lâu trong 
chất lượng dịch vụ.

Nhà thông minh (smart home) là ngôi nhà cho phép chủ nhân điều khiển bật/ tắt hệ thống đèn điện, điều 
hòa, tivi, bình nóng lạnh, rèm cửa …, bằng Smartphone và giọng nói. Dù ở nhà, ở cơ quan, hay đang đi du 
lịch …, bạn vẫn có thể kiểm soát ngôi nhà thông qua smartphone có kết nối Internet

Giải pháp nhà thông minh chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm cực kỳ thông minh và tiện ích cho 
bạn. Điều đặc biệt hơn, giải pháp nhà thông minh ngày càng phổ biến hơn với người tiêu dùng và hầu 
như mọi ngôi nhà bình thường đều có thể trở thành ngôi nhà thông minh độc đáo và sáng tạo.
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ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THIẾT KẾ WEBSITE

NGUỒN DỰ PHÒNG UPS

NHÀ THÔNG MINH

CHỮ KÝ SỐ - CHỨNG THƯ SỐ

YASKAWA ELECTRIC VIETNAM

Là tập đoàn đa quốc gia chuyên nghiên 
cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm 
tự động hoá quy trình sản xuất như rô bốt 
vận hành, sản xuất.
Tiêu chí website hướng đến là sự chuyên 
nghiệp, thân thiện và làm nổi bật được 
thương hiệu robot của công ty trên thị 
trường.

Website: www.yaskawavn.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC DƯỢC NANOGEN

Tự hào là nhà nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng thành công các tiến bộ của ngành công 
nghệ sinh học hàng đầu trong khu vực Châu 
Á Thái Bình Dương trong việc sản xuất 
nguyên liệu Dược và thành phẩm thuốc tiêm 
đặc trị từ công nghệ DNA/ protein tái tổ hợp.
Đặc biệt là đơn vị tiên phong ở Việt Nam 
tham gia điều chế Vaxin phòng Covid-19

Website: https://nanogenpharma.com

TỔNG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

Giaophandalat.org là trang web truyền thông 
chính thức của Giáo phận Đà Lạt.
123CORP vinh hạnh được chọn làm đối tác 
thiết kế & lập trình website. 
Website  truyền thông mang giao diện tin tức 
hiện đại, phù hợp với nhiều thiết bị.

Website: https://giaophandalat.org
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ 
CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

OKACHI - Top 10 thương hiệu chăm sóc sức 
khỏe hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương 
được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi 
KINGBUY Co.,ltd .  
Website mang thiên hướng hiện đại, sang 
trọng, phù hợp với nhiều phân khúc khách 
hàng.

Là cơ quan đại diện cho giai cấp công nhân 
và người lao động tại các Khu công nghiệp, 
khu chế xuất tại TP HCM. 
Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao 
động, Hướng dẫn các thủ tục, văn bản cho 
người lao động.
Trang tin điện tử cung cấp nội dung thông tin 
nhanh, chính xác, rõ ràng.

Website: https://okachi.vn

Website: http://congdoankcxtphochiminh.org.vn

FQM CORPORATION

Với tầm nhìn Trở thành một trong những 
công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực 
Đông Nam Á trong lĩnh vực Quản lý dự án và 
Quản lý xây dựng.
FQM góp phần nâng cao chất lượng từng 
công trình tại Việt Nam và khu vực, là cầu nối 
phát triển cơ sở hạ tầng nước nhà và là môi 
trường làm việc chuyên nghiệp nhất.

Website: https://fqm.com.vn

CÔNG TY TNHH JUAN POVEDA VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Long Khánh, TP. 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Năm: 2021
Thiết bị cung cấp: Bộ lưu điện Delta

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SẢN-NHI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Năm: 2021
Thiết bị cung cấp: Bộ lưu điện Delta
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TY SUNJIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa - Đồng 
Nai, Tỉnh Đồng Nai
Năm: 2022
Thiết bị cung cấp: Bộ lưu điện APC

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Số 01, đường Võ Văn Kiệt, Phường 
05, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Năm: 2021
Thiết bị cung cấp: Bộ lưu điện Delta

CÔNG TY TNHH SX IN ẤN BAO BÌ HOÀNG HÀ 

Địa chỉ: Chi nhánh Campuchia
Năm: 2022
Thiết bị cung cấp: Bộ lưu điện Delta

DỰ ÁN WATERPOINT NAM LONG

Địa chỉ: An Thạnh, Bến Lức, Long An
Năm: 2022
Thiết bị cung cấp: Bộ lưu điện Delta
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TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

123CORP cung cấp nhiều giải pháp tối ưu cho doanh 
nghiệp của bạn bao gồm: Quảng bá Doanh nghiệp. Tối 
ưu hạ tầng và Đồng hành phát cùng sự phát triển của 
doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Hợp tác win-win là cách mà chúng tôi đang hướng đến. 
Để đạt được điều đó thì quyền lợi khách hàng luôn được 
chúng tôi đặt lên hàng đầu.

KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT

Với tiêu chí đưa lại Giải pháp Hiệu quả nhất cùng với Chi 
phí hợp lý nhất. Chúng tôi là đối tác đồng hành với bất kỳ 

Doanh nghiệp lớn hay nhỏ.

GIÁ THÀNH HỢP LÝ

Quý khách cần, chúng tôi có. Từ phát triển thương hiệu 
trên Internet hay tối ưu hệ thống sản xuất.

DỊCH VỤ ĐA DẠNG, HOÀN HẢO

Với tập thể nhân viên trẻ, năng động và luôn hết mình vì 
công việc, cùng với sự sáng tạo không giới hạn sẽ góp 

phần đưa ra nhiều ý tưởng tuyệt vời.

TẬP THỂ SÁNG TẠO

2
3
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5

1

Giá trị cốt lõi mà 123CORP luôn theo đuổi là phát triển và giữ gìn thương hiệu, sự thành công của 123CORP 
sẽ luôn gắn liền với sự thành công của Quý khách hàng. 

Với nguồn lực hiện tại, chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của mình sẽ đến từ sự nỗ lực, không 
ngừng đổi mới sáng tạo của tập thể nhân viên công ty, sự tin tưởng của Khách hàng và đối tác nhằm tạo 
nên một mắt xích vững chắc giúp chúng ta đi từ thành công này đến thành công khác.
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Trụ sở chính: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, 
Quận 1, TP. HCM
Văn phòng giao dịch: 14 Phạm Quý Thích, Phường 
Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM
Văn phòng Phan Thiết: 265 Võ Văn Kiệt, KP 6, 
Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
Văn phòng Hà Nội: Số 105, Ngõ 173 Trung Kính, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(+84) 28. 38 12 17 19
info@123corp.vn


