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Lời đầu tiên Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ xin gởi lời chào, lời chúc sức khỏe đến 

quý đối tác. 

Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ được sáng lập năm 2013 bởi những  kỹ sư CNTT đã 

có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty hàng đầu chuyên về sản xuất phần 

mềm, thiết kế website và làm giải pháp IT cho những doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Những kinh nghiệm đó là giá trị cốt lõi và là tài sản làm nên sự khác biệt của chúng tôi. 

Với số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ IT và phần mềm của chúng tôi hiện nay đã 

trên 35 tỉnh thành Việt Nam điều này đã thể hiện được chất lượng, sự chuyên nghiệp 

và uy tín của chúng tôi trong việc cung cấp phần mềm ứng dụng và giải pháp về CNTT. 

Với mong muốn được tiếp cận để phục vụ cho nhiều khách hàng hơn nữa trong thời 

đại CNTT bùng nổ toàn diện ở mọi lĩnh vực ngành nghề nên chúng tôi chân thành mời 

hợp tác Đại Lý, Cộng Tác Viên kinh doanh, triển khai các sản phẩm phần mềm hiện 

có của chúng tôi. Đây là các sản phẩm phần mềm được chúng tôi phát triển từ đầu 

đến cuối qua kinh nghiệm đúc kết nhiều năm làm việc với khách hàng  ở các lĩnh vực, 

ngành nghề khác nhau. 

 

1. SẢN PHẨM PHẦN MỀM 

 Phần mềm quản lý hệ thống bán hàng Xăng Dầu Nhớt 

 Phần mềm quản lý bán hàng sỉ - lẻ cho nhà phân phối, đại  lý, cửa hàng, shop 

 Phần mềm quản lý dịch vụ - bảo dưỡng - sửa chữa - bán hàng xe gắn máy, ô tô 

 Phần mềm quản lý sửa chữa - bán hàng điện tử, điện máy 

 Phần mềm quản lý phòng khám, phòng mạch 

 Phần mềm quản lý Phòng Khám, Nhà Thuốc Thú Y 

 Phần mềm quản lý xe công trình (Khai thác đất, đá, cát) 

 Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất 

 Phần mềm quản lý sửa chữa - bảo hành, bán hàng trang thiết bị máy móc 

http://tinnghe.com/
http://tinnghe.com/phan-mem.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-ban-hang-xang-dau.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-ban-hang-si-le-cho-nha-phan-phoi.html
http://tinnghe.com/phan-mem-trung-tam-sua-chua-bao-hanh-xe.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-ban-hang-dien-tu-dien-may.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-phong-kham.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-phong-kham-nha-thuoc-thu-y.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-xe-cong-trinh.html
http://tinnghe.com/phan-mem-ban-hang-vat-lieu-xay-dung-trang-tri-noi-that.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-sua-chua-ban-hang-thiet-bi-may-moc.html
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 Với những chính sách hấp dẫn sau:  

 GIỚI THIỆU - CẤP 1: Thông tin KHÁCH HÀNG, SĐT, ĐỊA CHỈ cho chúng tôi 

=> Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn về phần mềm cũng như là triển khai toàn bộ 

phần mềm, khi đó bạn sẽ được chi HOA HỒNG 5%-10%/Tổng giá trị HĐ.  

 GIỚI THIỆU + THUYẾT PHỤC - CẤP 2:  Khi khách hàng ký hợp đồng và sử 

dụng  phần mềm sẽ được chi HOA HỒNG 15% - 20%/Tổng giá trị HĐ. 

 GIỚI THIỆU + THUYẾT PHỤC + CÀI ĐẶT HƯỚNG DẪN - CẤP 3: Khách 

hàng  ký hợp đồng và triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm sẽ được 

chia HOA HỒNG 25% - 35%/Tổng giá trị HĐ.  

Ví dụ: Khi tổng giá trị hợp đồng là 5.000.000 VNĐ, ==> 5% = 250,000 VNĐ, 

15% = 750,000 VNĐ,  25% = 1,250,000 VNĐ 

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cửa hàng kinh doanh bất kỳ lĩnh vực ngành 

nghề nào trên toàn quốc với mong muốn kinh doanh hợp pháp có lợi nhuận cao bằng 

chính khả năng của mình. Phân làm 2 loại đối tượng chính của chương trình: 

 Cộng tác viên kinh doanh phần mềm (áp dụng ở mức CẤP 1, 2) 

 Đại lý kinh doanh, triển khai phần mềm (áp dụng ở mức  CẤP 2, 3) 

 

3.  QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM KHI THAM GIA LÀM ĐẠI LÝ 

 Đại lý chủ động giá bán sản phẩm (trong mức khung theo giá cạnh tranh cho phép 

của chúng tôi) 

 Đại lý được hỗ trợ miễn phí trong suốt quá trình phân phối sản phẩm 

 Phát triển tính năng. 

 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật. 

 Giải quyết sự cố. 

 Hỗ trợ về kỹ thuật, sản phẩm/dịch vụ 

 Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm/dịch vụ, chính 

sách của Công ty 
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 Đại lý được hỗ trợ mọi tài liệu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ 

 Đại lý được Công ty hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm miễn 

phí 

 Đại lý được hỗ trợ trực tiếp/gián tiếp bằng dưới mọi hình thức, ở mọi nơi và mọi 

thời điểm 

 Được hưởng các chế độ thưởng theo doanh số bán hàng hấp dẫn khác ngoài hoa hồng,  

hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về chính sách chiết khấu cho từng đại 

lý. 

 Trách nhiệm của đại lý 

 Tìm hiểu kỹ càng thông tin, nghiệp vụ sản phẩm phần mềm của công ty cung cấp. 

 Tư vấn, hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm. 

 Tuân thủ các chính sách, chế độ bảo hành - bảo trì phần mềm của chúng tôi đối 

với khách hàng đầu cuối. 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍN NGHỆ 

Liên hệ : Đào Minh Triệu 

Điện thoại : 0979.708.108 - 0972.152.695 (Zalo -Viber) 

Email :  daominhtrieu@gmail.com 

Website  :  http://tinnghe.com 

Địa chỉ       : 115 Nguyễn Chí Thanh, Ấp Long Kim, Xã Long Thành Trung, Hòa Thành, 

Tây Ninh 

Skype :  daominhtrieu_tn 

 

       CÁC CÂU HỎI KHÁC ? 

mailto:daominhtrieu@gmail.com
http://tinnghe.com/

