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Skynet Software®

Skynet Software® được biết đến là một công ty thiết kế 

website, mobile app (ứng dụng di động) chuyên nghiệp & 

chất lượng với các sản phẩm được công nhận bởi hàng 

ngàn khác hàng, bằng sự hỗ trợ thân thiện cùng với giải 

pháp xử lý đa luồng. Skynet Software® đã có hơn 12,000+ 

website tại việt Nam, 500+ ứng dụng đa nền tảng và hơn 

500+ khách hàng lớn tin dùng, chính vì những lý do đó 

Skynet Software® được biết đến là công ty phần mềm uy tín, 

chuyên nghiệp và đáp ứng được hầu hết các yêu cầu, đơn 

đặt hàng lớn nhỏ của khách hàng.

Công ty Phần mềm Skynet



Khởi nguồn từ một 
bộ phim nổi tiếng
"Skynet là một trí tuệ nhân tạo dựa trên mạng thần kinh có ý thức 
và hệ thống trí thông minh nhân tạo có tính năng trung tâm 
trong nhượng quyền Terminator và đóng vai trò là nhân vật phản 
diện chính của franchise. "

Cái tên Skynet - "Kẻ huỷ diệt" 

Kỷ nguyên công nghệ. Có tới 69% nguời dùng tìm kiếm 
trên Smartphone, 37% trên máy tính, 13% trên các thiết 
bị máy tính bảng.

Hơn 8,5 triệu người dùng phương tiện truyền thông xã 
hội, nhưng mức độ thâm nhập chỉ 9% cho thấy tiềm 
năng tăng trưởng ngày một nhanh hơn

50.05 Triệu nguời dùng Việt Nam đang sử dụng 
Internet. Chiếm 53% dân số, tăng 6% so với năm 2016.

4.0

8.5m

53%



Quá trình phát triển
Skynet đang dần khẳng định vị trí dẫn đầu trong thị trường thiết kế ứng 
dụng di động tại Việt Nam, điều này thể hiện bằng những con số biết nói

Trở thành đơn vị hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh 
nghiệp lớn trong và ngoài nuớc, mức tăng trưởng 

mạnh nhất từ trước tới nay.

2018 + 96%

Mở đầu bằng những dự án công nghệ và sự dẫn đầu 
về top tìm kiếm và đặt hàng ứng dụng di động

2016-2017 43%

Sự bùng nổ của Internet và công nghệ ứng 
dụng, chúng tôi dần chuyển mình

2014-2015 36%

Sự khởi đầu hoàn hảo với 8 dự án, 
mức độ tăng trưởng 

Năm 2012-2013 23%



Các sản phẩm tốt khẳng định rõ rằng nhân lực 
thực hiện đều là các chuyên gia.

Đến từ trí tuệ

Sản phẩm tốt nhất

Cung cấp gói bảo hành vĩnh viễn với tất cả các sản 
phẩm được Skynet gia công.

Bảo hành vĩnh viễn

Hỗ trợ tốt nhất

Với bất cứ thông tin nào chúng tôi nhận được từ 
khách hàng, bạn sẽ không phải chờ đợi.

Tương tác tức thời
Dịch vụ tốt nhất

Phương châm làm 
việc của chúng tôi

Đinh hướng về công việc chúng tôi đang làm đó chính là 
Một tập thể sáng tạo của những người có cùng quan điểm 
cống hiến cho xã hội tốt hơn. Tạo nên các sản phẩm công 

nghệ bền vững cho đối tác và chính chúng tôi. 

Giá trị của chúng tôi – trách nhiệm, xuất sắc và sáng tạo – 
là nền tảng cho sự thành công của Skynet trong suốt 6 

năm qua. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng bởi 
công nghệ 4.0 và chúng tôi đang dần xác định lại mục tiêu 

kết quả là: Skynet Software® - Doanh nghiệp tiên phong.

Nâng cao sự hiện diện trên thị trường



Đội ngũ nhà lãnh đạo
"Chúng tôi đã dành nhiều năm chỉ để tập trung xây dựng và nuôi 

dưỡng một đội ngũ chất lượng tốt nhất. Và khi mọi người đều có định 
nghĩa thành công thì sự trải nghiệm từ những dự án thú vị theo thời 

gian chính là bước ngoặt để trở thành lãnh đạo."

Vinh Vũ
Co-Founder

Dương Nguyễn
Development Managers

Sơn Trần
Senior developer

Trịnh Tâm
Co-Founder

Bảo Lộc
Senior developer

Trần Tiến Công
FOUNDER

"Mang tinh hoa trong công nghệ đến 

với tất cả các khách hàng"



Công ty outsource  
#1

Skynet đã có được lòng tin từ các khách hàng lớn như 

VinGroup, FLC, Skypec Air Pertro, Ngân hàng BIDV... được 

kiểm nghiệm qua các dự án hoàn thành tốt với chất 

lượng vuợt trội, qua đó thể hiện vị thế top 1 outsource.

Uy tín đến từ khách hàng lớn

52+
Sản phẩm 
mỗi năm

Skynet giữ vị trí tìm kiếm top 1 trong 4 năm qua
Top 1  tìm kiếm

Minh chứng cho điều đó là số lượng khách hàng ngày một tăng
Chất luợng xuất sắc

Chúng tôi luôn cố gắng đem lại cho khách hàng những sản 
phẩm tốt nhất, đúng với yêu cầu và đặc tính kỹ thụât.

Dịch vụ hoàn hảo



Bắt đầu dự án của bạn 
cùng các chuyên gia
Chúng tôi luôn đón nhận các yêu cầu của bạn, và khiến 
cho ý tuởng đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Làm cho mọi thứ dễ dàng hơn

Dự án được như mong muốn và đạt được mục tiêu cao 
nhất chính là giải pháp thực hiện, và để làm tốt điều đó 
giải pháp đưa ra phải thật sự chính xác và tối ưu nhất.

Điều kiện tiên quyết

Lựa chọn giải pháp

Đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ có tối 
thiểu 8 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn là những người 
có nhiều kinh nghiệm nhất để tư vấn và điều phối dự án.

Kinh nghiệm luôn chiến thắng

Chuyên gia hàng đầu



Chúng tôi là sự lựa chọn 
hàng đầu của các start-up

Với các chuyên gia về định huớng & phân tích. 
chúng tôi đưa cho bạn những giải pháp lựa 
chọn phù hợp với tiêu của dự án bạn muốn.

Tư vấn giải pháp hoàn hảo

100% Lập trình viên của Skynet đều là những 
chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, không ai hiểu 
sản phẩm của bạn hơn chính họ.

Làm việc cùng chuyên gia

Sử dụng phương pháp luận (truyền thống & 
Agile), cùng các buớc triển khai chặt chẽ, Skynet 
cam kết đem lại cho bạn sản phẩm tốt nhất

Quy trình chuyên nghiệp



Để hiện thực hoá ý 
tuởng của bạn

Khẳng định vị trí Top 1 và sự lựa chọn hàng 
đầu trong kết quả tìm kiếm, cũng như đem 
đến dịch vụ tốt nhất, Skynet hỗ trợ bạn thông 
suốt 24/24

Tư vấn giải pháp bất cứ đâu

Bất cứ ý tưởng nào mà bạn đủ sức để nghĩ ra, 
mong muốn hiện thực hoá nó bằng công 
nghệ, chúng tôi đều có thể giúp bạn làm điều 
đó
Bằng khả năng, bằng kinh nghiệm chuyên 
môn, chúng tôi chắc chắn rằng, những sản 
phẩm đến với bạn khiến bạn hài lòng

Dễ như đi chợ đó là cách thức chúng tôi làm 
việc cùng bạn, chỉ cần bạn chọn lựa đánh 
dấu, bạn sẽ có giải pháp phù hợp với ý tuởng 
của mình

24h



SKYNET SO 

SOFS

Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực gia 
công phần mềm tại Việt Nam. Các lập trình viên của Skynet 
sẵn sàng đáp ứng nhiều yêu cầu từ khách hàng phát triển dự 
án ứng dụng bất kỳ từ đơn giản đến phức tạp. Các lập  
trình viên có nền tảng và kỹ năng chuyên sâu, đáp  
ứng các yêu cầu khắt khe nhất về tiêu  chuẩn 
sáng tạo cũng như về nguồn nhân lực.

Gia công phần mềm



Lập trình ứng dụng di động trên các 
nền tảng iOS, Android theo yêu cầu 
với các tính năng và công nghệ mới 

nhất đáp ứng mọi tính năng khó.

Ứng dụng di động

Dịch vụ  
gia công 

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm ra sản phẩm thỏa mãn yêu 
cầu của đơn vị, tổ chức thuê gia công, không tham gia vào 

việc kinh doanh sản phẩm - như vậy GCPM chỉ là 1 giai 
đoạn trong quá trình sản phẩm đến với người dùng. 

Nhiệm vụ của chúng tôi

Thiết kế web dành cho doanh nghiệp 
vùa và nhỏ quảng bá thúc đẩy kinh 

doanh các trang web hình ảnh, 
thưong mại điện tử.

Thiết kế Web
Thiết kế hệ thống quản trị nội dung 

CMS, CRM cho doanh nghiệp có quy 
mô và tập trung trung vào xử lý dữ liệu 

thông qua phần mềm thân thiện. 

Hệ quản trị CMS



Khách hàng lớn & 
tập đoàn

Một trong những thương hiệu lớn góp phần xây dựng 
nên uy tín và sự đảm bảo về chất lượng của chúng tôi.

Uy tín đến từ cái tên

Skypec
Web Branding

08/2017
Website của tập đoàn Skypec. Cung 
cấp cho người dùng có cái nhìn 
tổng quan về chuỗi cung ứng nhiên 
liệu hàng không số 1 Việt Nam.

Website tập đoàn

Viettel
Mobile app

07/2017
Ứng dụng đo cường độ sóng với 
chiều sâu khai thác được từ tốc độ 
băng truyền, tần số, báo cáo về lưu 
luợng sử dụng Internet.

Ứng dụng đo kiểm sóng

BIDV
Mobile app

09/2017
Thiết kế lại toàn bộ ứng dụng tương 
tác Mobile iBanking. Giúp cho người 
dùng được trải nghiệm và tương tác 
tốt hơn so với ứng dụng truớc đó.

Ứng dụng BIDV Banking

Vinpearl
Mobile app

6/2018
Ứng dụng học tiếng anh trực tuyến 
cho đội ngũ, cán bộ nhân viên của 
Vinpearl. Nâng cao trình độ tiếng 
anh giao tiếp thông qua các bài học

Ứng dụng VinEnglish

FLC
Web Branding

3/2014
Thiết kế trang web cho tập đoàn 
FLC với các tuỳ chọn riêng biệt, kể 
cả khu nghỉ dưỡng theo các vùng và 
vị trí địa lý

Website tập đoàn



Các khách hàng tiềm năng khác
Khách hàng là yếu tố quan trọng, những khách hàng đã làm nên thương hiệu và để 

Skynet có một vị thế, được tin tưởng, được tín nhiệm và hơn hết là chúng tôi đã 
hoàn thành các dự án mà khách hàng giao phó một cách xuất sắc.



Sản phẩm tốt phải 
đến từ chuyên gia

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm hoàn hảo cần có 
những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất, hiểu 
sản phẩm đó hơn bất cứ ai”.  Chúng tôi là đội ngũ phát 
triển Theo kiến trúc và ý tưởng từ khách hàng. Đây là xu 
hướng công nghệ và sản phẩm tập trung chính. 

Sản phẩm mà chúng tôi kiến tạo

52+
Sản phẩm 
mỗi năm



Năng lực & dịch 
vụ của Skynet
Thiết kế ứng dụng di động, thiết kế website hệ thống dữ 
liệu, phân tích các yêu cầu và tư vấn giải pháp phù hợp 
cho doanh nghiệp;

Sản xuất phần mềm theo yêu cầu

Skynet tiên phong trong lĩnh vực thiết kế website cho 
doanh nghiệp như: thương hiệu tin tức, giới thiệu doanh 
nghiệp, hệ thống quản lý CRM, CMS, booking, payment... 

Thiết kế hệ thống web & CMS

Thiết kế web

Giữ vị trí top 1  tìm kiếm trong 4 năm liên tiếp, chúng tôi 
luôn là đơn vị hàng đầu cho doanh nghiệp muốn thuê 
đơn vị gia công uy tín - chính xác - chất luợng.

Ứng dụng mobile trên iOS/Android

Thiết kế App



Phát triển ứng dụng di động

Là những người dẫn đầu tốt nhất, 
có kỹ năng và trải nghiệm thực tế 

trong cùng lĩnh vực mà khách hàng 
đang hướng đến.

Nhóm phát triển

Sử dụng các phần mềm phát triển   
dành riêng cho ứng dụng Xcoder, 
Android Studio & tools hỗ trợ đặc 

biệt  như: Sketch, Fabric...

Công nghệ

Để tạo ra những sản phẩm như ý 
đòi hỏi sự kết hợp hài hoà giữa 
những con người có kinh nghiệm và 
cả công nghệ

Sản phẩm chất lượng

Sử dụng phương pháp Agile và quy 
trình Scrum để linh hoạt trong phát 
triển cũng như tạo ra môi trường 
truyền tải thông tin chính xác.

Phương pháp luận



Thiết kế 
ấn tuợng & tỉ mỉ
Tự hào sở hữu những chuyên gia thiết kế hàng đầu, 
chúng tôi tự tin đem lại những sản phẩm ứng dụng di 
động được thiết kế ấn tượng và tỉ mỉ nhất.

10 năm kinh nghiệm

Chúng tôi đem lại những thiết kế 
mới theo xu hướng hiện đại.

Xu hướng

Cảm thấy hài lòng

90%

Cải thiện khả năng tương tác 
của người dùng với ứng dụng

Hành vi

Ngoài mong đợi

10%

Đáp ứng tối đa nhu cầu đa chạm và 
tỉ lệ chạm đến các điểm chi tiết nhỏ 
nhất trên ứng dụng.

Tỉ lệ đáp ứng

Tuỳ biến tối đa theo từng hệ điều 
hành để người dùng có được trải 

nghiệm thú vị.

Tuỳ biến tối đa



Sản phẩm của sự 
hoàn hảo

Sản phẩm chất lượng được khách hàng đánh giá từ cái nhìn 
đầu tiên, đối với những mẫu thiết kế ứng dụng di động do 
Skynet tạo nên luôn đem đến sự khác biệt.   

Những sản phẩm mang đến tới tay khách hàng ngoài tính 
năng ưu việt còn phải thật sự tinh tế  và thẩm mĩ cao.

Tốt ngay từ ban đầu

Tối ưu  
Mọi độ phân giải

Tương tác 
Đa chạm nhạy bén

Cảm nhận 
Mức hộ hoàn 
thiện tuyệt đối

Sáng tạo 
Từ phối màu sắc đến 
bố cục tính năng



Chuyên gia thiết kế 
web đáp ứng

Tự hào là doanh nghiệp uy tín thiết kế và phát triển các 
website lớn cho các tập đoàn, thương hiệu hàng đầu. Skynet 

luôn cố gắng êm lại những mẫu thiết kế website tương tác 
tốt nhất phù hợp với xu hướng hiện nay.

HTML/CSS

PHP, Java, .Net

SSL Secure & Server

90/100

80/100

70/400

Responsive 
Hiển thị nội dụng co giãn 
phù hợp trên tất cả các 
màn hình & thiết bị

CSS3+ 
Xử lý định dạng HTML đẹp 
hơn khi thể hiện thông tin 
trên các trình duyệt

Grid Based 
thiết kế  dựa theo nguyên 
tắc cơ bản là canh điều

Frameworks Java 
AngularJS, Modernizr, 
jQuery, and jQuery Mobile

Tất cả những gì bạn cần



Ứng dụng thiết kế chuyên nghiệp, hệ thống vận hành ổn định, chính sách 

bảo hành vĩnh viễn với tất cả các sản phẩm do Skynet Software® phát 

triển đó là niềm tin tuyệt đối với các khách hàng lớn, nhỏ.

Cam kết chất lượng

100% Đáp ứng các yêu cầu bài toán của 

khách hàng với giải pháp thông minh

Luôn đảm bảo hệ thống phần mềm của 

khách hàng vận hành trạng thái tốt nhất

Chính sách hỗ trợ 24/24 không có nơi nào có 

được là điểm mạnh mà chúng tôi hướng đến. 

Xử lý ngay với 01 cuộc gọi.

Sản phẩm đến với 
khách hàng



Đóng gói & Bàn giao
Golive hệ thống giám sát 
vận hành & bàn giao sản 
phẩm cho khách hàng.

Lựa chọn nhân sự
Lựa chọn nhân sự phụ hợp 
với kinh nghiệm của dự án 
cụ thể theo đúng tiêu chí

Phân tích đánh giá
Phân tích yêu cầu, đưa ra 
giải pháp cụ thể cho bài 

toán mà khách hàng đưa ra

Xây dựng & Kiểm thử
Tiến hành xây dựng, thiết kế 
theo hệ thống, kiểm thử tính 
năng theo từng giai đoạn.

Quy trình thực hiện theo chuẩn
Để hoàn thiện một sản phẩm theo yêu cầu thực tế từ khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra các 

tiêu chí thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp



Dịch vụ
Sử dụng các sản phẩm kết nối 
thông qua vị trí từ Mobile hoặc 
thiết bị thông minh.

Internet
Thế giới vật lý đang hợp nhất 
với thế giới ảo qua Internet, áp 
dụng rộng rãi công nghệ để 
xoá bỏ rào cản.

Dữ liệu
Kết nối các thiết bị công nghiệp, 

phân tích dữ liệu và cung cấp 
thông tin chi tiết theo thời gian 

thực tế.

Con người
Khả năng xây dựng một nền tảng 

và tận dụng những giá trị độc 
đáo từ những ý tưởng 

Hệ sinh thái toàn diện 4.0
Khách hàng có thể tuỳ biến sử dụng hệ sinh thái một cách toàn diện 

và tối ưu nhất qua cơ chế xử lý tập trung và quản lý từ xa qua Webapp



Hạ tầng mạng & Server

hệ thống công nghệ thông tin 
của bạn sẽ vận hành mạnh mẽ, 
ổn định với hiệu quả chi phí 
gấp 3-5 lần

DataCenter

Sử dụng công nghệ cloud, hỗ 
trợ 24/7 giúp khách yên tâm 
hơn về ổn định và tính an toàn 
đữ liệu.

Dedicated Server

Được tạo nên từ hạ tầng ảo 
hóa, với tính sẵn sàng cao 

trong vận hành. Linh hoạt & 
Hiệu quả về cả chi phí

Cloud Server

giải pháp thông minh cho hệ 
thống mail của doanh nghiệp, 

không giới hạn dung lượng, 
ngăn chặn Spam

Mail Server

Với thế mạnh về sự đầu tư, các hệ thống server, máy chủ mà 
Skynet sở hữu có chất lượng vượt trội, đa dạng gói dịch vụ để có 

thể phục vụ mọi nhu cầu về máy chủ, server



Sử dụng dịch vụ của một 
bên thứ 3 nâng cao

KPI

Backup liên tục để tạo 
ra bản phục hồi

Backup

Bảo mật tầng truyền tải (Transport 
Layer Security) và SSL

TLS

Cập nhật tất cả các nền 
tảng để vá lỗi hệ thống

Liên tục cập nhật

Áp dụng các quy tắc truy cập 
dữ liệu đối với từng nhân viên

Bảo vệ bằng Hệ thống

Sử dụng tường lửa, mã 
hóa dữ liệu

Bảo vệ Điện tử

KIểm tra hạ tầng và 
chuẩn đoán

Kiểm tra thủ công

Khóa khu vực nơi chứa 
máy chủ

Bảo vệ vật lý

Bảo mật & An toàn dữ liệu
Giải pháp bảo mật an toàn thông tin dữ liệu của khách hàng là điều kiện 

quan trọng nhất để tồn  tại.



Đó là cách chúng tôi 
đồng hành cùng bạn

Khởi nghiệp và xây dựng từ 2012, Skynet Software® đã và đang 
ngày một trưởng thành hơn, xây dựng hệ thống & liên tục đổi 
mới chuyên nghiệp nữa để đồng hành cùng quý khách hàng.

6+ năm phát triển

Thực hiện dự án một cách chính 
xác nhất, khoa học nhất giảm 
thiểu rủi do.

Quy trình tiêu chuẩn

Được xây dựng từ những chuyên 
gia, giải quyết vấn đề nhanh gọn, 
hỗ trợ 24/24.

Đội ngũ hỗ trợ

Nhân sự chủ chốt là xương sống 
để hình thành và gây dựng nên 
thương hiệu công ty.

Nhân sự cốt lõi

Bảo hành vĩnh viễn sản phẩm 
do Skynet phát triển, để khách 
hàng an tâm.

Chính sách bảo hành

52+
Sản phẩm 
mỗi năm



Các dự án Skynet 
thực hiện

Với phong cách làm việc khoa học Skynet 
khẳng định vị thế của mình qua từng sản 
phẩm và khách hàng truyền thống đã tin 
tưởng và chọn lựa chúng tôi.

Chất lượng thể hiện qua sản phẩm

" Một tập thể sáng tạo của những 
người có cùng quan điểm cống hiến 
cho xã hội tốt hơn. Tạo nên các sản 
phẩm công nghệ bền vững cho đối 
tác và chúng tôi "

C.E.O



Dự án webapp tập đoàn 
nhiên liệu hàng không Skypec
Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC). 
202 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội

Tạo ra một môi trường tương tác giữa khách hàng và nhà cung 
ứng nhiên liệu hàng đầu, là cầu nối công nghệ tiên phong 
trong thị trường nhiên liệu!

Thể hiện rõ và Khẳng định vị thế nhà cung ứng nhiên liệu hàng 
không số 1 tại Việt Nam, và là thương hiệu uy tín trên thị trường 
nhiên liệu hàng không Đông Nam Á.



Dự án thiết kế ứng dụng 
BIDV Smart Banking

BIDV Smart Banking là ứng dụng thông minh 
giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng 
mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng do Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  
hợp tác phát triển.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tín năng và rất nhiều tính năng tiệc ích khác được phát triển: Đặt vé máy bay các 
hãng Hàng không nội địa và quốc tế, Trò chuyện với nhóm bạn cùng sử dụng BIDV 

Smart Banking, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và đọc báo online 
Quản lý tài khoản tại BIDV an toàn, hiệu quả với BIDV Smart Banking!  

Thông tin chi tiết tại: http://bidvsmartbanking.vn/



VinEnglish là ứng dụng học ngoại ngữ đầu tiên của công ty 
được thiết kế cho bạn với mong muốn giúp việc học ngoại ngữ 
của bạn trở nên đơn giản và thú vị hơn. 

Nội dung học phong phú được phát triển bởi các chuyên gia 
ngoại ngữ. 

Các bài học bổ ích phục vụ cho công việc hàng ngày của bạn. 
Với VinEnglish, bạn được học phát âm chuẩn với giọng đọc của 
người bản xứ. 

Áp dụng phương pháp học tích cực đã được kiểm chứng. 
Bạn có thể học 01 hoặc nhiều bài mỗi ngày mọi lúc mọi nơi. 
Hàng nghìn hỉnh ảnh, video và file ghi âm được minh họa. 
Thành tích học của bạn được ghi nhận và xếp hạng.

Ứng dụng học tiếng anh VinEnglish

Dự án hợp tác cùng
Building A - Vingroup Office,  

No 7. Bang Lang 1 str., Vinhomes Riverside, Long Bien, Hanoi, Vietnam



Ứng dụng làm đẹp 
Linh Hương

Ứng dụng Linh Hương giới thiệu về các sản phẩm làm đẹp tự 
nhiên Linh Hương, các bài viết hướng dẫn làm đẹp, bài học kinh 
doanh, bài trắc nghiệm về làm đẹp giúp các bạn có thêm nhiều 
thông timn và kiến thức làm đẹp cũng như việc kinh doanh.

Linh Huơng Academy



Kiến tạo sản phẩm từ sự đam mê
Với hơn 200+ Sản phẩm đã hoàn thiện. Skynet cố gắng  đem lại những giá trị to lớn, những sản phẩm hoàn hảo, đội ngũ 

Skynet đã và đang không ngừng nỗ lực để  hoàn thiện hơn những sản phẩm đến với khách hàng ngày một chuyên nghiệp và 
chất lượng hơn nữa.



Liên hệ hợp tác  
cùng phát triển

Số 09 Ngõ Huyện, Phuờng Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm.  
TP -  Hà Nội

Công ty CP Phần mềm Skynet

Số 0505 - T10 - Times City 458 Minh Khai, Phuờng Vĩnh Tuy 
TP- Hà Nội

Văn phòng kỹ thuật & thiết kế

kythuat@skynet-software.com 
kinhdoanh@skynet-software.com 

Email hỗ trợ

024 6293 1011 - 0948302880
Phone - Hotline


