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TekLabs được thành lập từ giữa năm 2018 với sứ mệnh nâng tầm
và hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp với các sản phẩm và giải pháp
công nghệ. Qua một chặng đường xây dựng và phát triển, chúng tôi tự tin
rằng khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, tự tin giao phó dự án cho TekLabs.

TekLabs có đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và đầy nhiệt

Chữ Tín
Teklabs luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu
và bảo vệ chữ “Tín” với toàn bộ những gì
mà chúng tôi có.

Nhân
Teklabs luôn muốn xây dựng mỗi quan hệ bền vững
và lâu dài với khác hàng, đối tác và đồng nghiệp.
Teklabs luôn coi đó là giá trị quý giá nhất của công
ty.

huyết, chúng tôi luôn lắng nghe, cố gắng thấu hiểu khách hàng để từ đó
đưa ra giải pháp cũng như hướng phát triển phù hợp nhất.

Nâng tầm và hỗ trợ sự phat strieenr của doanh nghiệp với các sản
phẩm và giải pháp công nghệ từ Teklabs.

Tốc độ

Tận tâm

Ở Teklabs, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của
sản phẩm công nghệ đối với sự phát triển của
doanh nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ xuyên suốt quá
trình phát triển dự án, Teklabs luôn cố gắng hỗ trợ
khách hàng cải tiến sản phẩm ngay cả khi đã hoàn
thành dự án.

Với tất cả khách hàng của Teklabs, chúng tôi luôn
mang đến những giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất
đối với doanh nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ xuyên suốt quá
trình phát triển dự án, Teklabs luôn có gắng hỗ trợ
khách hàng cải tiến sản phẩm ngay cả khi đã hoàn
thành dự án.
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Công nghệ là công cụ tốt để giúp doanh nghiệp tối ưu mô hình kinh doanh của mình. Tuy nhiên để
có được giải pháp phù hợp với doanh nghiệp, cần nhiều hơn là "biết về công nghệ
Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm làm việc trong nhiều dự án, chúng tôi hiểu rõ những băn khoăn
của khách hàng. Vì vậy TekLabs luôn hết mình tư vấn, tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Tại TekLabs, chúng tôi luôn đặt trải nghiệm người dùng lên đầu để đảm bảo độ
hiệu quả của website.

Website sẽ được thiết kế phù hợp với từng đối tượng
người dùng, lĩnh vực họat động của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng
sản phẩm, tiến độ mà khách hàng yêu cầu.
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TekLabs sẽ cùng doanh nghiệp xây
dựng chiến lược, nghiên cứu thị trường,

Với nhiều kinh nghiệm
thiết kế và phát triển

lên kế hoạch triển khai, cung cấp nhân sự

ứng dụng điện thoại

cho các công việc như viết content, thiết kế,

cho các đối tác ở nhiều
lĩnh vực khác nhau

chạy quảng cáo,... Tất cả công việc liên
quan
TekLabs tự tin mang đến
những ứng dụng đáp ứng
nhu cầu khách hàng cũng
như mang lại trải nghiệm
tuyệt vời cho người sử dụng.

đến

Digital

marketing,

chúng tôi đều tự tin đáp ứng
một cách tốt nhất cho
khách hàng.
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Tôi nghĩ lời khuyên tốt nhất
là không ngừng tự vấn bản
thân về cách làm thế nào để
có thể làm mọi việc tốt hơn.
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Xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác
luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu với chúng tôi.
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Niềm tự hào của chúng tôi

Website được thiết kế với nhiều hình ảnh
animation nhằm mang lại sự thích thú cho
người dùng là các bạn học sinh
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animation nhằm mang lại sự thích thú cho
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Future Me
Với bài trắc nghiệm tính cách sẽ giúp bạn
tìm ra nghề nghiệp phù hợp với bản thân
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Test Me
"Test Me là tính năng giúp giáo viên tạo các kì thi,
kiểm tra trực tuyến hoặc giúp học sinh có thể tự ôn
luyện, thi thử thông qua các đề thi mẫu.

Cung cấp kiến thức ở nhiều lĩnh vực
theo một cách dễ hiểu nhất để bất
cứ ai cũng có thể hiểu được.
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QUOTES

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH HÀNG

BẤT MÃN
NHẤT CỦA BẠN CHÍNH LÀ

NGUỒN HỌC HỎI
LỚN NHẤT CHO BẠN
Bill Gates
“ YOUR MOST UNHAPPY CUSTOMER ARE YOUR GREATEST SOURCE OF LEARNING ”

Nguồn HDWALLWIDE.COM
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Khác với các website giới thiệu bất động sản thông thường,
Panson là Nền tảng bất động sản đầu tiên ở Úc cho phép
người dùng mua tài sản bằng Tiền điện tử.

Khác với các website giới thiệu bất động sản thông thường,
Panson là Nền tảng bất động sản đầu tiên ở Úc cho phép
người dùng mua tài sản bằng Tiền điện tử.

Với Panson người mua có thể thanh toán bằng cả bitcoin, rất nhanh và thuận tiện, chỉ qua vài thao tác.
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Developers

Accountants

Mortgage brokers/
Lenders

Website Panson cho phép bạn xem những hình ảnh thực tế của các bất động
sản để lựa chọn và thanh toán trực tiếp đến ví điện tử của Panson Real Estate
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Account

Cryptocurency
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KINH DOANH MÀ KHÔNG TẠO RA GÌ NGOÀI TIỀN CỦA

ĐÓ CHỈ LÀ THỨ
KINH DOANH NGHÈO NÀN
Henry Ford
A business that makes nothing but money is a poor business.
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Đã bao giờ bạn cảm thấy việc tìm
người có chung sở thích, đồng điệu với
mình là một điều khó khăn hay không?
Với Mapa bạn hoàn toàn có thể tìm
được cho mình những người bạn có
chung quan sở thích với mình chỉ với
vài bước.

Đã bao giờ bạn cảm thấy việc tìm
người có chung sở thích, đồng điệu với
mình là một điều khó khăn hay không?
Với Mapa bạn hoàn toàn có thể tìm
được cho mình những người bạn có
chung quan sở thích với mình chỉ với
vài bước.

Hệ thống kết nối
giữa các người dùng

Tìm theo từ khóa
Hệ thống của Mapa sẽ tìm kiếm

Mapa cho phép bạn cập

theo từ khóa và sau đó sẽ hiển thị

nhật

những

kết quả những người dùng có từ

thông tin cá nhân về tên,

khóa tương ứng đã được thêm

tuổi, nơi sống, sở thích,... và

trong proﬁle của họ

proﬁle

với

hệ thống sẽ scan, sắp xếp
toàn bộ người dùng có
cùng sở thích hoặc tương
tự để hiển thị trên map.
Sau đó bạn có thể chọn "bỏ
qua" hoặc "đồng ý"
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Trust Score là gì ?

Trust Score là gì ?

Tối ưu ưu đãi
Từ điểm tín dụng mà trustscore tính được, hệ thống sẽ đưa ra
các lựa chọn ngân hàng mà bạn có thể vay, cùng với thông tin
về lãi suất, lãi suất so sánh,... để bạn có thể cân nhắc và đưa ra
lựa chọn phù hợp

Trustscore cho phép người dùng kiểm tra điểm tín dụng với bảng biểu, hình ảnh dễ nhìn
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CAO

Thành công

LỚN

đòi hỏi tham vọng

Big results require big ambitions

Heraclitus

Để thay cho lời kết, với slogan "YES, WE CAN", TekLabs luôn luôn sẵn sàng với mọi dự án và yêu
cầu đề ra, luôn cố gắng đáp ứng đầy đủ mong muốn của quý khách hàng. TekLabs chân thành
cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và giao phó dự án cho chúng tôi.

YES, WE CAN
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