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ECPVietnam chuyên nghiệp về tư vấn và cung cấp các giải pháp Thương mại điện tử cho doanh
nghiệp, gồm các dịch vụ:
- Đào tạo, huấn luyện về kiến

thức Thương mại điện tử

- Tư vấn cho các doanh nghiệp
điện tử

và các tổ chức về các giải pháp khai thác thương mại

- Cung cấp các giải pháp ứng
pháp kinh doanh
trực tuyến

dụng TMĐT trong hoạt động của doanh nghiệp và các giải

Tuyên truyền và đào tạo về kiến thức Thương mại điện tử cho Doanh Nghiệp
- Với mong muốn phổ biến
rộng rãi các kiến thức về Thương Mại Điện Tử cho đông đảo
người dân và các
doanh nghiệp để Thương Mại Điện Tử thực sự phát triển tại Việt Nam,
ECPVietnam
đã rất chú trọng vào các hoạt động tuyên truyền như:
- Cung cấp phong phú các kiến
www.ECPVietnam.vn của
công ty
- Tư vấn miễn phí cho bất kỳ

thức, kinh nghiệm, thông tin về TMĐT trên website

ai có nhu cầu quan tâm về thương mại điện tử

Bên cạnh đó, với nhân sự có chuyên môn cao về thương mại điện tử, ECPVietnam cung cấp
dịch vụ huấn luyện kiến thức, kỹ năng triển khai thương mại điện tử cho doanh nghiệp theo nhu
cầu cụ thể.
Tư vấn cho các doanh nghiệp và các tổ chức về giải pháp khai thác TMĐT
- Tư vấn cho doanh nghiệp các
giải pháp thương mại điện tử trong các hoạt động kinh
doanh như:
marketing, bán hàng, hỗ trợ khách hàng, mua nguyên vật liệu, quản lý quan
hệ với khách hàng, quản lý nội bộ...
- Tư vấn cho các tổ chức và

cá nhân xây dựng chiến lược và triển khai các mô hình B2B,
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B2C, G2C,

P2P...

- Tư vấn về các vấn đề gặp
phải trong quá trình thực hiện thương mại điện tử như: hoạt
động của
website, thanh toán qua mạng, an ninh mạng, marketing qua mạng, quản lý
khách hàng, khảo sát nhu cầu, tạo cộng đồng...

Hiện nay, ECPVietnam cũng đang đảm nhiệm tư vấn về chiến lược triển khai Thương Mại Điện
Tử cho một số ban ngành quản lý nhànước và các công ty tại Việt Nam
- Cung cấp giải pháp ứng

dụng TMĐT và kinh doanh trực tuyến:

- ECPVietnam có thể thực
hiện xây dựng toàn bộ hoặc một phần giải pháp ứng dụng
TMĐT theo yêu cầu
của khách hàng
- Thiết kế và xây dựng

website và các dịch vụ liên quan đến website

- Cung cấp các ứng dụng web
doanh nghiệp

phục vụ cho các hoạt động quản lý, kinh doanh của

- Cung cấp các mô hình kinh
doanh trực tuyến: cửa hàng trực tuyến, cổng thông tin,
website cộng đồng,
đào tạo trực tuyến, sàn giao dịch, v.v..

Chúng tôi rất mong có cơ hội giúp bạn khai thác tối đa hiệu quả do Thương Mại Điện Tử mang
lại. Hãy liên hệ với chúng tôi
- ECPVietnam - Cung cấp

chuyên nghiệp các giải pháp công nghệ thông tin

- Với ECPVietnam, quý vị sẽ
có được giải pháp Thương mại điện tử hiệu quả, ấn tượng,
với chi phí kinh
tế và chất lượng dịch vụ tốt nhất.
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