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Xin Chào.
Chúng tôi thiết kế để đưa thương hiệu
của bạn lên một tầm cao mới.

Chúng tôi là Công ty TNHH Thiết kế Công Nghệ Thông Tin 
LovaWeb, trụ sở Tp. Đà Nẵng, Việt Nam. 

Lovaweb cung cấp dịch vụ thiết kế website, bộ nhận diện 
thương hiệu, marketing online cho các công ty có quy mô 
đa dạng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, Lovaweb sẽ 
mang tới cho khách hàng giải pháp thiết kế
SÁNG TẠO, THIẾT THỰC, phù hợp với ngân sách. 

Mang đến giải pháp sáng 
tạo thiết thực, thông minh
và ấn tượng, với chất lượng
cao nhất nhằm khẳng định 
thương hiệu và đem lại thành 
công cho khách hàng.

Chúng tôi tin một thiết kế hiệu
quả, đầy sinh lực là kết quả
của sự thấu hiểu khách hàng,
sản phẩm và dịch vụ cũng
như thông điệp công ty muốn
truyền tải, kết hợp nghiên cứu
và phân tích kỹ, làm nền tảng
cho cảm hứng sáng tạo, đồng
thời chú trọng đến chi tiết và
chất lượng.

SỨ MỆNH TRIẾT LÝ
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Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

Marketing online

Thiết kế tổ chức sự kiện 

Ding Tea hiện là thương hiệu đồ uống lớn nhất của Đài Loan
tại Trung Quốc. Thương hiệu Ding Tea đang như một cơn
bão rất nhanh chóng lan rộng ra xung quanh những nước
Châu Á. Đi đến đâu Ding Tea cũng nhận được sự yêu quý của
khách hàng các nước. Đây cũng là loại trà có hương vị khác 
biệt nhất, đủ tiêu chuẩn và là thương hiệu đồ uống duy nhất 
để đưa vào giới thiệu tại Shanghai World Expo 2010. 

Tại khu vực Châu Á, Dingtea đã có hơn 350 chuỗi cửa hàng 
trải rộng từ Bắc vào Nam của Trung Quốc, trên toàn thế giới 
Ding Tea sở hữu chuỗi 650 cửa hàng.

Ding Tea Japan
Osaka, Nhật Bản
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http://dingtea.co.jp/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế thương hiệu Chụp hình, quay phim sản phẩm Vẽ trang trí tranh tường Thiết kế tổ chức sự kiện 
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Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế Marketing online

Ứng dụng mobile 

Bệnh viện 199 (Trụ sở đặt tại 216 Nguyễn Công Trứ, phường 
An Hải Đông, quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng) là bệnh viện 
hạng I trực thuộc Bộ Công an. Hiện nay, bệnh viện có 400 
giường bệnh điều trị nội ngoại trú với 20 khoa chuyên môn và 
5 phòng chức năng cùng 464 cán bộ, y bác sỹ.

Bệnh viện có khu khám, điều trị riêng biệt với trang thiết bị 
y tế từng bước hiện đại phục vụ cho công tác chẩn đoán và 
điều trị như máy siêu âm 4D Doppler màu, chụp cắt lớp vi tính 
(CT-Scanner) 256 dãy, hệ thống nội soi tiêu hóa, nội soi 
hô hấp, tai – mũi – họng...

Bệnh Viện 199 Bộ Công An
Đà Nẵng, Việt Nam

https://benhvien199.vn/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế thương hiệu Thiết kế thương hiệu Thiết kế website Thiết kế ứng dụng mobile
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Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế Marketing online

Ứng dụng mobile 

D-Soft là một công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại 
Đà Nẵng, Việt Nam. D-Soft cung cấp dịch vụ kỹ thuật 
phần mềm chất lượng quốc tế, tập trung vào các công nghệ 
và giải pháp liên quan đến AI (trí tuệ nhân tạo) 
(hệ thống thông tin để giải quyết các vấn đề mà các công ty 
gặp phải) nghiên cứu và phát triển.

Các công nghệ gần đây tiếp tục phát triển với tốc độ 
chóng mặt. D-Soft đã trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ 
trong cuộc sống và kinh doanh trong 20 năm qua.

D-Soft Technology
Đà Nẵng, Việt Nam

https://d-soft.com.vn/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế ứng dụng mobile Thiết kế tổ chức sự kiện Thiết kế tổ chức sự kiện Thiết kế thương hiệu
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Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

Work With Talents được thành lập bởi đội ngũ lãnh đạo tâm 
huyết, những cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn 
vững vàng và có bề dày hoạt động trong lĩnh vực đưa người 
lao động đi làm việc ở Nhật Bản.

Mạng lưới cán bộ tuyển dụng của Work With Talents hoạt 
động tích cực tới từng cơ sở đào tạo nghề, các cơ quan giới 
thiệu việc làm tại địa phương để phối hợp tuyển chọn trực tiếp 
lực lượng lao động phù hợp nhất. Work With Talents có văn
phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố lớn tại Nhật Bản như: 
Nagoya, Osaka, Okayama, Fukuoka…

Work With Talents
Nhật Bản

http://workwithtalents.co.jp/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế thương hiệu Thiết kế thương hiệu
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Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

VK Market là đơn vị bán buôn, bán lẻ, chuyên cung cấp thực 
phẩm chức năng, sâm nấm, mỹ phẩm và hàng gia dụng Hàn 
Quốc. Đem đến cho thị trường hàng trăm sản phẩm chất 
lượng cao, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chức năng, phục vụ 
đông đảo nhu cầu của người tiêu dùng Việt, sản xuất tại 
Hàn Quốc, một quốc gia phát triển với trình độ khoa học, kỹ 
thuật, tiên tiến hiện đại.

VK Market
Hà Nội, Việt Nam

https://vkmarket.com.vn/

https://lashlong.com.vn/

https://wangji.com.vn/

http://cumintictok.com/

https://beautyhair.com.vn/

https://dailycurcumin.com/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế website Thiết kế website Thiết kế website Thiết kế website
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Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

VR360 là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Giải pháp chuyển 
đổi số (Digital Transformation Solution Company Limited) - 
Công ty hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và ứng dụng các 
công nghệ mới nhất cho doanh nghiệp như Digital Twin, 
Map4D, 3D, Thực tế ảo (VR), IOT, Cloud, Big Data, AI, 
Blockchain... 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp chỉ sử dụng
các giải pháp quảng bá truyền thống là chưa đủ, chúng tôi 
hiểu được nhu cầu của các bạn trong việc tìm kiếm các 
phương án Marketing mới mẻ và khác biệt, nhằm nâng cao 
khả năng cạnh tranh và thúc đẩy doanh số cho doanh nghiệp. 

VR 360 Virtual
Đà Nẵng, Việt Nam

https://vr360.com.vn/vi

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế thương hiệu Giao diện website desktop Giao diện website ipad Giao diện website mobile
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Thiết kế Website
SEO website Top Google

Dòng xe Audi là dòng xe rất nổi tiếng trên thị trường cả trong
lẫn ngoài nước. Được phân phối rộng rãi khắp nơi với những 
tiêu chí khắc khe để đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Trong
đó Audi Đà Nẵng là đại lý đáp ứng được những tiêu chuẩn 
khắt khe nhất của Audi AG toàn cầu đưa ra.

Tại đây cung cấp hầu hết các dòng sản phẩm của Audi 
nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên thị 
trường kinh doanh ô tô đang rất tiềm năng và thu hút rất
nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thị trường ô tô này dẫn đến 
sự cạnh tranh cao.

 

Audi Đà Nẵng
Đà Nẵng, Việt Nam

https://giaxedanang.com/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế website Google Ads SEO website
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Công Ty ECC 504 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế 
và thi công công trình điện, xây dựng dân dụng. ECC 504 
hiện sở hữu 02 nhà máy gia công cơ khí và chế tạo cột bê 
tông ly tâm tại Đà Nẵng và Đắk Nông có diện tích từ 1-2 ha/
mỗi nhà máy. Với phương châm hoạt động “Chia sẻ giá trị”, 
và  hướng tới cách thức “Lợi ích của khách hàng – nhân viên
– doanh nghiệp, là thước đo giá trị”. 

Tổng Thầu ECC 504
Đà Nẵng, Việt Nam

https://xaydung504.lovaweb.vn/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế logo Thiết kế logo Thiết kế hồ sơ năng lực

Thiết kế Website

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu



lovaweb2020@gmail.com  |   www.lovaweb.comP R O F E S S I O N A L  W E B S I T E

Thiết kế Website
Marketing online

Biển Vàng Luxury với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành 
kiến trúc, nội thất và mong muốn xây dựng thương hiệu cho 
công ty thật uy tín và đáng tin cậy trong việc tư vấn, thiết kế 
thi công nội thất cho các công trình khách sạn, nhà ở, 
trường học, resort...tại Đà Nẵng. Trong lúc ngành kinh doanh 
nội thất không ngừng đổi mới với những cơ hội và thách thức 
mới, các doanh nghiệp cũng từ đây mọc lên như “nấm”, cạnh
tranh nảy lửa trong một thị trường vô cùng khắc nghiệt, 
giành lấy khách hàng về thương hiệu mình.

Biển Vàng Luxury
Đà Nẵng, Việt Nam

https://bienvangluxury.com/

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Thiết kế website SEO websiteMarketing Facebook Google Ads
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Thiết kế logo ahomy Thiết kế logo DVT Land Thiết kế logo Bệnh viện 199

Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo Thor Lab
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Thiết kế logo Store Công Nghệ Thiết kế logo AguKaco Thiết kế logo STP Solar

Thiết kế logo Truyền Nước Tại Nhà Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo An Khang Land
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Thiết kế logo Agu Group Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo Tân Khang An

Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo Halloweb
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Thiết kế logo Autocom Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo tại Nhật Bản

Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo tại Nhật Bản Thiết kế logo Hands Việt



Thank 
you

T +84 (0) 9 3484 6649

M +84 (0) 76 364 8220

E lovaweb2020@gmail.com

113 Hoàng Văn Thụ
Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
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