Infor-

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT
UNDERSTANDING
We get to understand your
business before commencement
of your project

W EBSI TE DES IG N
Website Scoping
Project management
Graphic design

INNOVATION

Conceptual design

Innovative design and creation
of websites that get results and
are that are easy to navigate
and use

Photoshop, Corel, Firework, AI
Mobile applications
Search engine optimisation

W EB CO NST RU CTIO N

MAINTENANCE

Content Management Systems
E commerce / Shopping carts

Your website can be managed
by our team or we can create a
content management system so
that you can update your own
images and text when required

Corporate web sites
HTML, PHP & CSS
MySQL
Joomla, Java
Mobile applications

G R AP H I C D ES IG N
Logo Creation
Photo editing

Your website is the most powerful
marketing tool your business will have
so it is important to get it right .

Powerful
Websites

Name cards
Brochures and flyers

BU SI N E S S S E R VI CE S
Brand creation

There is more to a website than just
pretty pictures. At Skycore, web
services we get a full understanding of
your business before we start.

Trademarks
Business advice and consultancy
Corporate consultancy

You website is scoped by a business
professional who knows what makes a
successful business.

SKYCORE

technology

www.ultimate-websites.com

Infor-

THIẾT KẾ WEBSITE & PHÁT TRIỂN
THIẾT KẾ WEBSITE
Phạm vi trang web

HIỂU BIẾT

quản lý dự án

Chúng tôi hiểu doanh nghiệp của
bạn trước khi bắt đầu dự án của bạn

thiết kế đồ họa
thiết kế khái niệm

ĐỔI MỚI

Photoshop, Corel, bắn pháo

Thiết kế sáng tạo và tạo ra các trang
web có được kết quả và có được dễ
dàng để điều hướng và sử dụng

hoa, AI
ứng dụng di động
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

BẢO TRÌ
XÂY DỰNG WEB

Trang web của bạn có thể được
quản lý bởi đội ngũ của chúng tôi
hoặc chúng tôi có thể tạo ra một hệ
thống quản lý nội dung để bạn có thể
cập nhật hình ảnh và văn bản của
riêng bạn khi cần thiết.

Hệ thống quản lý nội dung
Xe Thương mại điện tử / mua
sắm
Các trang web của công ty
HTML, PHP & CSS
MySQL
Joomla, Java
ứng dụng di động
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Logo Sáng tạo
chỉnh sửa ảnh
tên thẻ
Tài liệu quảng cáo và tờ rơi
DỊCH VỤ KINH DOANH
tạo thương hiệu

Trang web của bạn là công cụ tiếp thị mạnh
mẽ nhất doanh nghiệp của bạn sẽ có, nên

Mạnh Mẽ
Trang Website

điều quan trọng là để bạn có được nó ngay.
Có nhiều hơn để một trang web không chỉ là
hình ảnh đẹp. Tại các dịch vụ web Skycore
chúng ta có được một sự hiểu biết đầy đủ
của doanh nghiệp của bạn trước khi chúng
tôi bắt đầu.

nhãn hiệu hàng hóa
Tư vấn kinh doanh và tư vấn

Trang web bạn được scoped bởi một

tư vấn doanh nghiệp

chuyên gia kinh doanh những người hiểu biết

Đảm bảo chất lượng

những gì làm cho một doanh nghiệp thành
công.

SKYCORE

ctytaoweb.com.vn

công nghệ

