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Công ty TNHH Tech Town tiền thân là công ty 
TNHH Wao Studio, được thành lập lần đầu từ
tháng 01 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
Lĩnh vực hoạt động chính:

1. TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

2. XÂY DỰNG PHẦN MỀM 

3. TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ WEBSITE 

4. TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

5. TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ MVP CHO CÔNG TY 
KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ

Qua một chặng đường xây dựng và phát triển, Tech Town đã khẳng định
được vị trí của mình trong ngành công nghệ thông tin. Chúng tôi không
ngừng nỗ lực phát triển với sứ mệnh cung cấp những giải pháp công nghệ
thông tin tốt nhất tới tay khách hàng.

Tech Town cung cấp các giải pháp công nghệ cho các công ty khởi nghiệp
(startups) và doanh nghiệp với việc ứng dụng những kỹ thuật công nghệ
hiện đại. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn cập nhật các xu hướng, kiến
thức công nghệ mới nhất trên thế giới để áp dụng vào sản phẩm.

Trong gần 5 năm hoạt động, Tech Town đã trở thành đối tác công nghệ uy
tín được tín nhiệm bởi nhiều đối tác trong nước và các đối tác đến từ
nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Anh
Quốc cùng các quốc gia phát triển khác. Tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng
cho việc xây dựng phần mềm là ISO 9001 - 2000 và CMMI. Ngoài ra chúng
tôi áp dụng các quy trình chuẩn quốc tế như Agile, Scrum trong việc
quản lý.

Chúng tôi đã chính thức có văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ, Canada và
Nhật Bản với mục tiêu tiếp cận gần hơn với nhu cầu của khách hàng tại
các quốc gia này.

Tech Town tự tin mang tới các gỉải pháp công nghệ tối ưu cho khách
hàng, không chỉ đảm bảo thực hiện đúng hoặc sớm hơn thời hạn cam kết,
Tech Town còn đảm bảo chất lượng sản phẩm cùng thời gian bảo hành tối
đa. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi làm việc với đội
ngũ nhân sự có kiến thức, chuyên môn cao và thái độ làm việc nhiệt
huyết.

GIỚI THIỆU



TRỤ SỞ CHÍNH

L17-11, Tầng 17, toà nhà Vincom Center, số 72 
Lê Thánh Tôn, p. Bến Nghé, quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HOA KỲ

• 10802 Capital Ave, Garden Grove, CA 92843, United States

• Mr. Koo Den

• Cell phone: +1 714-468-5397 or +1 657-233-0907

• info@techtown.asia

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CANADA

• 100 City Centre Dr. Unit 206 - Level 1, Mississauga, ON, L5B

2C9

• Mr. Thao Dang

• Cell phone: (647)949-3333

• info@techtown.asia

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHẬT BẢN

• 7F, Honmachi Minami Garden City 3-6-1 Kitakyuhojimachi,

Chuo-Ku, Osaka, 541-0057, Japan 

• Mr. Kataoka Ryota

• info@techtown.asia

• Cell phone: +81 80 8017 3369



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHIA SẺ 
Tại Tech Town, chúng tôi hiểu rằng các mối quan hệ 
sẽ bền chặt trên tiêu chí Win-Win.
+ Với khách hàng: Sự thành công của khách hàng 
cũng là sự thành công của công ty chúng tôi. 
+ Với đối tác: Tìm kiếm và chia sẻ các cơ hội hợp tác 
nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Với tiến độ phát triển bền vững trong 4 năm qua, Tech Town đã dần

khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ, làm hài lòng và nhận được

sự tín nhiệm từ nhiều đối tác lớn trên thế giới, chúng tôi đặt mục

tiêu trở thành công ty cung cấp dịch vụ outsourcing/ xây dựng sản

phẩm công nghệ tùy chỉnh hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, tiếp tục

nỗ lực hơn nữa trở thành công ty công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á

trong tương lai.

Tầm nhìn

Tech Town tự hào là nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh

nghiệp/ startup của bạn bằng việc mang đến các sản phẩm phần mềm

chất lượng với chi phí tối ưu nhất được phát triển bởi những kỹ sư

xuất sắc đến từ Việt Nam.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Sứ mệnh

NHÂN SỰ
Tech Town luôn coi nhân sự của mình là tài sản quý giá
nhất, là những đồng đội cùng chung mục tiêu. Tech Town
luôn hướng tới xây dựng một môi trường làm việc mở, than
thiện, nhân sự luôn được thoải mái thể hiện suy nghĩ, quan
điểm, cách làm của bản thân. Tuy nhiên các bạn sẽ luôn
được yêu cầu làm việc nghiêm túc, có kỷ luật và trách
nhiệm với công việc của mình, được khuyến khích học hỏi
các kiến thức, kỹ năng mới nhằm phát triển bản than cũng
sự cống hiến cho sự phát triển của công ty.

TẬN TÂM
Tiêu chí làm việc tại Tech Town là tận tâm với khách hàng,
tận tâm với công việc, luôn nỗ lực hoàn thiện chỉn chu tới
từng chi tiết nhỏ.

UY TÍN
Tech Town luôn luôn thực hiện đúng cam kết đặc biệt về
chất lượng sản phẩm và thời gian hoàn thành của dự án.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực làm tốt hơn cả sự mong đợi để
tạo dựng niềm tin của khách hang.

TRÁCH NHIỆM
Tech Town đề cao tinh thần trách nhiệm và coi đây là kim
chỉ nam trong hoạt động của mình.
+ Nhân sự có trách nhiệm với công việc của bản thân.
+ Công ty có trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, đối
tác
+ Đảm bảo trách nhiệm với xã hội thông qua đạo đức kinh
doanh và đóng góp vào phát triển của cộng đồng.



NĂNG LỰC NHÂN SỰ

- Tốt nghiệp đại học, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc

thiết kế và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin.

- Có kinh nghiệm quản lý nhiều dự án của các doanh nghiệp

trong và ngoài nước với các quy mô khác nhau.

ü ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

- Đội ngũ nhân sự hầu hết đều tốt nghiệp đại học chuyên

ngành CNTT, năng động, sáng tạo, chăm chỉ, cầu tiến, luôn

tìm tòi học hỏi cập nhật các công nghệ mới nhất.

ü NHÂN VIÊN

- Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp Công

nghệ thông tin và xây dựng phần mềm quản lý.

ü NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN



AND 
MORE

ĐỐI TÁC
&

KHÁCH HÀNG

TIÊU BIỂU

TECHTOWN là hội viên của



Sales & Marketing Department
Sales & MKT manager

Technology department
CTO Design Department

Quality control 
Department

Sales MKT team lead Business Analyst 3D Designer

Team lead

Developer

Developer

Developer

Developer

Team lead

Developer

Developer

Developer

2D Designer 

Graphic Designer

Tester QA

MKT staff

MKT staff

MKT staff

CEO

Project Manager

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Accounting 
Department

Văn phòng đại diện tại
Hoa Kỳ

Văn phòng đại diện tại
Nhật Bản

Văn phòng đại diện tại
Canada

Trụ sở chính tại
Việt Nam

Team lead

Developer

Developer

Developer



Mr Tri Dang

CTO

Mr Thao Dang Mr Koo Den

Ms Jolie Nguyen

SALES & MARKETING 
MANAGER

Mr. Kataoka Ryota

NHÂN SỰ CHÍNH

Tech Town được thành lập 

bởi một nhóm các nhà lãnh 

đạo, lập trình viên, 

designers, marketers đầy 

đam mê và sáng tạo, bước 

ra từ những công ty Công 

nghệ danh tiếng. Chúng tôi 

hướng đến sự xuất sắc 

trong các công việc mà 

chúng tôi thực hiện. 

Ms Dieu Huyen

FOUNDER & CEO

CANADA
REPRESENTATIVE

US
REPRESENTATIVE

JAPAN
REPRESENTATIVE



DỊCH VỤ
Với sự hiểu biết sâu sắc về công nghệ hiện đại

và kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều lĩnh vực

kinh doanh, chúng tôi triển khai các dự án

toàn diện, cung cấp website cao cấp, thiết bị

di động và các giải pháp phần mềm quản lý.

Chúng tôi phát triển các sản phẩm phần mềm tùy

chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể

của khách hàng và hỗ trợ họ suốt quá trình: từ

ý tưởng đến hiện thực nó. Nền tảng vững chắc,

tính linh hoạt và tính minh của chúng tôi đã

cho phép chúng tôi trở thành đối tác công nghệ

đáng tin cậy với khách hàng.

LĨNH VỰC

Finance 

E-commerce 

Edtech

Healthcare

Retail 

Automotive

CÔNG NGHỆ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

LANGUAGES

Ruby

Javascript

FRAMEWORKS

Ruby on Rails

NodeJS

DATABASES

MySQL 

PostgreSQL 

MongoDB 

Redis

Khách hàng

ReactJS 

React Native

NextJS

TESTING

Rspec

Jest

UX/UI/3D 
design

Figma

Adobe

DEPLOYMENT

Cloud

AWS

Azure

CI/CD

Gitlab

CircleCI

Team City



CHÚNG TÔI LÀM VIỆC THẾ NÀO?
DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CHU KỲ HOÀN THIỆN

PHÂN TÍCH KINH DOANH
Chúng tôi phân tích cặn kẽ
nhu cầu kinh doanh nhằm

cung cấp giải pháp tốt nhất
cho Khách hàng.

THIẾT KẾ UX/UI
Chúng tôi thiết kế UX/UI liền 

mạch, hiệu quả

QA VÀ KIỂM TRA 
Mục tiêu của chúng tôi là làm
cho sản phẩm của chúng tôi hoạt

động mà không gặp lỗi.

TRIỂN KHAI
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng
trong việc triển khai, mở
rộng quy mô và bảo trì sản

phẩm

QUẢN LÝ DỮ LIỆU
Chúng tôi giúp khách hàng quản
lý tất cả các dữ liệu kinh doanh

trong hệ thống đúng cách

PHÁT TRIỂN
Chúng tôi phát triển sản
phẩm với các chuyên gia
CNTT có kinh nghiệm cao

MÔ HÌNH HỢP TÁC

Khách hàng của chúng tôi luôn là những người tham

gia tích cực trong vòng đời phát triển dự án, kiểm
soát tiến độ và đề nghị có những thay đổi bất cứ

lúc nào. Nhờ tính minh bạch của quá trình làm
việc, chúng tôi đảm bảo chất lượng cao, đúng yêu
cầu khách hàng với sản phẩm và dịch vụ cuối cùng.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ
KANBAN

10%

AGILE & SCRUM

90%

FIX PRICE

15%

TIME & MATERIALS

70%

ON/OFFSHORE 
CENTER

15%



TẠI SAO LỰA CHỌN TECH TOWN

Không chỉ mang tới sản phẩm hay dịch vụ công nghệ, chúng tôi mang tới GIẢI PHÁP CÔNG 
NGHỆ cho công ty của bạn.

Tech Town là đối tác được lựa chọn bởi các doanh nghiệp trong nước và nhiều doanh nghiệp tới từ nhiều 
quốc gia trên thế giới bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp về công nghệ. 
Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của mình thông qua các giải pháp công nghệ phù hợp 
nhất với nhu cầu và nguồn lực. Chúng tôi luôn được tín nhiệm vì: 

1

2

3
5

4

Tối ưu chi phí thực hiện dự án. 
Chúng tôi mang đến cho bạn sản 
phẩm được hoàn thiện tốt với chi 
phí bỏ ra được giảm tải

Luôn đúng hoặc sớm hơn thời hạn
Với phong cách làm việc chuyên 
nghiệp cùng quy trình chặt chẽ, 
chúng tôi cam kết hoàn thành đúng 
hoặc sớm hơn thời hạn đã cam kết

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình 
như: Ruby on Rails, Node JS, PHP, 
Java, Python… , chuyên nghiệp và tận 
tâm trong công việc

Hỗ trợ xử lý sự cố 24/7 
Theo dõi, bảo trì sản phẩm sau khi
bàn giao, xử lý sự cố kịp thời

Khách hàng của bạn là trung tâm
Tiêu chí thực hiện dự án của chúng
tôi là lấy khách hàng của đối tác
làm trung tâm, tạo ra sản phẩm thân
thiện với khách hàng



MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Giới thiệu ngắn về
một vài dự án tiêu
biểu và quá trình
hoàn thành dự án



Khách hàng: Quality Training Solutions

Tổ Chức Giáo Dục QTS – Quality Training Solutions, có trụ sở chính tại bang Queensland,
Australia và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. QTS cung cấp cho học viên tại
Việt Nam những chương trình học chuẩn quốc tế bằng phương pháp đào tạo Blended Learning.

Hợp tác: Từ 01/2015 – hiện tại

Công việc Tech Town đã thực hiện:
• Thiết kế UX/UI và phát triển hệ thống website cho QTS
• Xây dựng hệ thống CRM
• Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên
• Bảo trì và cập nhật website định kỳ

Kết quả:
• Website: Website QTS được liên kết với hệ thống quản lý học tập LMS giúp học viên truy

cập nhanh hơn, giao diện thân thiện với người dùng, có thể tùy biến dễ dàng bởi team
marketing. TECH TOWN đã thiết lập hệ thống quản trị nội dung (CMS) với các chức năng

tạo nội dung, lưu trữ, chỉnh sửa, chia sẻ và truyền tải, quản lý và phân quyền người
dùng

• CRM: CRM có tích hợp nhiều tính năng quan trọng như quản lý và bảo mật dữ liệu học
sinh, kiểm soát tình hình chăm sóc khách hàng của team sale, thông tin của học viên cũ
để dễ dàng remarketing.

• Hệ thống quản lý sinh viên: Thiết kế hệ thống giúp QTS kiểm tra và quản lý sinh viên
về điểm số, thái độ học tập, thời gian tham dự khoá học..vv...

Công nghệ thực hiện:
• Quản lý dự án theo mô hình Agile và Scrum.
• Ngôn ngữ sử dung: Ruby on Rails. Node JS. React JS.

DỰ ÁN: QUALITY TRAINING SOLUTION (QTS)



Khách hàng: Ned Coffee Vietnam Co., Ltd

Thời gian hoàn thành: 05/2018

Công việc Tech Town đã thực hiện:
Thiết kế UX/UI and phát triển ứng dụng để quản

lý việc cân hàng mỗi khi nhập kho, quản lý số
liệu trên hệ thống và xuất báo cáo.

Thách thức: Xây dựng một ứng dụng đơn giản nhưng
được tổ chức tốt, phù hợp với các hệ thống hoạch

định nguồn lực của doanh nghiệp. Nó giúp quản lý
kho cà phê, báo cáo sản xuất và tổng quan kinh

doanh để lập kế hoạch.

Kết quả: “Tôi rất ấn tượng vì sự chuyên nghiệp

và hỗ trợ tận tình của Tech Town. Các bạn đã
cung cấp một ứng dụng phù hợp cho doanh nghiệp

của chúng tôi, giúp chúng tôi có được năng suất
cao hơn và quản lý dễ dàng. Chắc chắn chúng tôi
sẽ chọn Tech Town cho những dự án sắp tới trong

tương lai”.

Ông Nguyễn Phú Hải
CEO Ned Coffee Viet Nam

DỰ ÁN: NED COFFEE APP



Khách hàng: Bliss-bank
Ngân hàng Bliss là một ngân hàng được đăng ký tại Moheli, còn
được gọi là Mwali, một khu vực tự trị của quốc gia Quần đảo
Comoros.

Thời gian hoàn thành: 4/2021

Công việc Tech Town đã thực hiện:

Thiết kế UX/UI và Phát triển website.

Kết quả:
• Thiết kế website cho đối tác Bliss Bank với giao diện hiện

đại để truyền tải thông tin và mang lại những giá trị tin
tưởng cho khách hàng đến từ những hiệp hội lớn trên thế
giới.

• Ngoài ra còn xây dựng hệ thống e-wallet và e-banking cho
riêng Bliss Bank, giúp đối tác chủ động trong việc quản lý
các hoạt động tài chính và giao dịch của lượng lớn khách
hàng.

Công nghệ sử dụng:
Quản lý dự án theo mô hình Agile và Scrum.
Ruby on Rails.
Node JS.
React JS.

DỰ ÁN: BLISS BANK WEBSITE VÀ HỆ THỐNG E-BANKING 



Khách hàng: TRUNG THUY GROUP

Hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản, Nông nghiệp công

nghệ cao, Dịch vụ thương mại, Nhà hàng – Khách sạn, Du lịch...

Thời gian hoàn thành: 02/2019

Công việc Tech Town đã thực hiện:

Thiết kế UX/UI và phát triển ứng dụng quản lý.

Yêu cầu: Xây dựng Hệ thống quản lý tòa nhà Ứng dụng dành cho thiết bị

di động. Với mục tiêu thiết lập kênh thông tin chính thống kết nối &

giải quyết các vướng mắc giữa ban quản trị - chủ đầu tư dự án & cư dân

nhằm tối ưu hóa mô hình quản lý, nâng cao chất lượng vận hành tòa nhà.

Kết quả: Xây dựng ứng dụng quản lý Lancaster living trên 2 nền tảng

Hệ thống quản lý trên nền tảng web cho Ban quản lý và Nhà đầu tư

Ứng di động (iOS or Android) cho Cư dân.

Công nghệ sử dụng:
Ruby on Rails, Swift

Quản lý dự án theo mô hình Agile & Agile Scrum.

DỰ ÁN: LANCASTER LIVING APP



DỰ ÁN: BLOCKCHAIN REVOLLET MOBILE APP & WEBSITE
Khách hàng: Revollet International Limited. Revollet International Limited là một công ty
được quản lý trong Comoros Union, là nhà cung cấp giải pháp fintech ở Châu Á, cung cấp các
giải pháp Ví điện tử với các chức năng chính như chuyển / rút tiền fiat / tiền điện tử,
trao đổi dễ dàng và các dịch vụ OTC.

Thời gian hoàn thành: 10/2020

Công việc Tech Town đã thực hiện:
• Thiết kế UX/UI
• Phát triển ứng dụng web blockchain với đầy đủ các tính năng fintech trong blockchain
• Phát triển ứng dung di động cho dự án

Yêu cầu:
• Phát triển trang chủ cho trang web của Revollet với giao diện hiện đại và đáp ứng các

chức năng cần thiết như quản lý nội dung và quản lý giao dịch trong hệ thống.
• Xây dựng nền tảng Revollet với các tính năng như chuyển và rút tiền, tiền điện tử, trao

đổi và các dịch vụ OTC khác.

Kết quả: "Blockchain là công nghệ chắc chắc sẽ được chú ý nhiều nhất bởi tiềm năng lớn của
nó. Tech Town là đối tác giúp công nghệ giúp chúng tôi phát triển công nghệ này. Các bạn
có một dịch vụ tuyệt vời, phản hồi nhanh chóng các vấn đề liên quan. Tôi cho các bạn 5 sao
vì sự thành thạo kỹ thuật cao cùng những lời khuyên và giải pháp tốt nhất cho dự án Rev-
group của chúng tôi. Chúng tôi đã hợp tác với Tech Town trong một số dự án dựa trên
blockchain như: Rev-payment, Revollet, Iques, BookmarkX... Thành quả nhận được là một dự
án được tổ chức tốt và có hiệu quả cao. Cảm ơn Tech Town vì tất cả sự chăm chỉ và hỗ trợ
từ các bạn!"
Ông Yuichi Ito - CCO of Revollet .ltd

Công nghệ sử dụng:
• Sử dụng ngôn ngữ Ruby (Ruby on Rails)
• Đồng bộ dữ liệu thực (realtime data) rate của currencies



REV E-COMMERCE WEBSITE

Khách hàng: Revollet International Limited. Revollet
International Limited là một công ty được quản lý trong
Comoros Union, là nhà cung cấp giải pháp fintech ở Châu Á,
cung cấp các giải pháp Ví điện tử với các chức năng chính
như chuyển / rút tiền fiat / tiền điện tử, trao đổi dễ
dàng và các dịch vụ OTC.

Thời gian hoàn thành : 10/2019

Công việc Tech Town đã thực hiện : Thiết kế UI/UX
Designing và phát triển website thương mại điện tử.
Yêu cầu: Xây dựng website thương mại điện tử đơn giản,
tinh tế, trang nhã, thân thiện, thể hiện đầy đủ thông tin
sản phẩm và là nơi thuận tiện để khách hàng mua sản phẩm
yêu thích.

Kết quả: “Tôi được Yuichi-san phân công làm việc vói Tech

Town cho dự án Rev-EC. Tech Town không chỉ đáp ứng các yêu

cầu mà chúng tôi đưa ra mà còn tư vấn và giúp chúng tôi

tối ưu hóa công việc. Tôi chắc chắn sẽ cộng tác với Tech

Town trong các dự án tương lai!”

Mrs.Izumi - Project Manager Rev-EC

Công nghệ sử dụng:
• Nền tảng: wordpress
• Tích hợp plugin quản lý bán hàng woocommerce
• Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến

DỰ ÁN: REV E-COMMERCE WEBSITE



R-point project website
Khách hàng: R-point team

Thời gian hoàn thành: 01/2020

Công việc Tech Town đã thực hiện:

Thiết kế UX/UI và phát triển Website cho dự án ICOs.

Yêu cầu: Tạo ra một trang web hoạt hình hiện đại, tốt
nhất nhưng ứng dụng dễ sử dụng, phù hợp với đối tượng
mục tiêu của doanh nghiệ

Công nghệ thực hiện:
• Ruby (Ruby on Rails).
• Thiết lập Sidekiq để đồng bộ rate với coingecko.
• Tích hợp sendgrid để gửi mail xác nhận, thông báo.

Website url: https://r-point.io/

DỰ ÁN: R-POINT WEBSITE

https://r-point.io/


Khách hàng: Rev Group
Rev Capital Fund và Rev Asset Management cung cấp một
loạt các cơ hội đầu tư độc đáo, chẳng hạn như đầu tư bất
động sản tập trung vào Hawaii và giao dịch đòn bẩy tiền
điện tử cho giao dịch xã hội.

Ngày hoàn thành: tháng 2 năm 2020

Công việc Tech Town đã thực hiện: Thiết kế UX/UI và phát 
triển Web.

Yêu cầu: 
• Thiết kế website thông tin thể hiện tầm vóc của Rev-

group
• Website cần thể hiện được mốc thời gian các dự án theo 

Rev-group yêu cầu 

Công nghệ thực hiện: Html5, Css3, Javascript.

DỰ ÁN: REV-GROUP WEBSITE



REV-TRADING WEBSITE

Khách hàng: Revollet International Limited.
Revollet International Limited là một công ty được quản lý trong Comoros
Union, là nhà cung cấp giải pháp fintech ở Châu Á, cung cấp các giải pháp Ví
điện tử với các chức năng chính như chuyển / rút tiền fiat / tiền điện tử,
trao đổi dễ dàng và các dịch vụ OTC.

Ngày hoàn thành: tháng 5 năm 2020

Công việc Tech Town đã thực hiện: Thiết kế UX/UI và phát triển Web

Yêu cầu:
1.Thiết kế và phát triển website theo yêu cầu nhằm giới thiệu Rev-trading các 
ưu điểm đặc biệt của Rev-trading 
2. Hệ điều hành:
- Quản lý quản trị viên và phân quyền
- Quản lý MT4 Account user
- Quản lý các phiên giao dịch (transactions) trong hệ thống
- Báo cáo thống kê 

Công nghệ thực hiện: Sử dụng ngôn ngữ Ruby (Ruby on Rails) để phát triển 
website
Thiết lập Sidekiq để đồng bộ rate với coingecko
Tích hợp sendgrid để gửi mail xác nhận, thông báo ... 
Xây dựng chatbot tự động hỗ trợ trả lời câu hỏi khách hàng 
Tích hợp nền tảng MT4/MT5

Website URL : http://rev-trading.ltd/

DỰ ÁN: REV-TRADING WEBSITE

http://rev-trading.ltd/


INKRONE(GROUP COMPANY)

DỰ ÁN WEBSITE TIÊU BIỂU 
TẠI NHẬT BẢN

Khách hàng: Tập đoàn InKrone - Tập hợp 8
công ty tư vấn chiến lược kinh doanh, thuê
ngoài và phát triển nguồn nhân lực hàng đầu
Nhật Bản, giúp đối tác thể hiện tầm vóc của
mình trước khách hàng, tăng uy tín và
thương hiệu cho Tập đoàn InKrone cũng như
các công ty con trên thị trường.

Ngày hoàn thành : tháng 3 năm 2022 
Công việc Tech Town đã thực hiện: thiết kế 
UX/UI và phát triển Web.

Yêu cầu : Tạo website với giao diện thân 
thiện, dễ dàng đăng tải thông tin, giúp 
khách hàng dễ dàng cập nhật và nắm bắt tin 
tức của tập đoàn.
Công nghệ thực hiện : Hệ thống Quản lý Nội 
dung (CMS), Hiệu ứng hoạt hình và Cuộn một 
trang.

Website URL : https://inkrone.co.jp/

https://inkrone.co.jp/


Khách hàng : Wolibarlabo - Công ty sản
xuất, kinh doanh và xuất khẩu mỹ phẩm, sản
phẩm sức khỏe và thực phẩm tại Nhật Bản.

Ngày hoàn thành: tháng 2 năm 2022
Công việc Tech Town đã thực hiện: Phát
triển Web.

Yêu cầu: Tạo website với giao diện thân
thiện, dễ dàng đăng tải thông tin, giúp
khách hàng dễ dàng cập nhật, nắm bắt tin
tức, sản phẩm của công ty.
Công nghệ thực hiện: Hệ thống quản lý nội
dung (CMS) và các hiệu ứng Hoạt hình.

Website URL: https://wolibarlabo.co.jp/

WOLIBARLABO

https://wolibarlabo.co.jp/


Khách hàng: Quintet – một công ty phát
triển các hoạt động truyền thông tập
trung vào việc thuê ngoài bán hàng lớn
tại Nhật Bản. 

Ngày hoàn thành: tháng 2 năm 2022
Công việc Tech Town đã thực hiện: Thiết
kế UI / UX và phát triển Web
Yêu cầu : Tạo website với giao diện thân
thiện, dễ dàng đăng tải thông tin, giúp
khách hàng dễ dàng cập nhật, nắm bắt tin 
tức, dịch vụ của công ty.

Công nghệ thực hiện: Hệ thống quản lý
nội dung (CMS) và các hiệu ứng Hoạt
hình.

Website URL : https://quintet.co.jp/

QUINTET

https://quintet.co.jp/


LIÊN HỆ

+84 81-716-0331

https://techtown.asia

L17-11, Floor 17, Vincom
Center Building, No 72 
Le Thanh Ton, Ben Nghe 
Ward, District 1, HCMC

info@techtown.asia

Bạn có thắc mắc hay cần tư vấn về 
công nghệ và chuyển đổi số doanh 

nghiệp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ 
trợ bạn.



TECHNOLOGY SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS

www.techtown.asia


