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GIỚI THIỆU CHUNG
Chúng tôi được trưởng thành từ nhóm công nghệ thành lập năm 2005

(tiền thân là Vietnam Website Design) và Công ty TNHH Phần mềm

Venus Ventures ra đời ngày 13/09/2013. Trải qua hơn 15 năm hình

thành & phát triển, chúng tôi là đơn vị uy tín chuyên nghiệp tại Việt

Nam. Năm 2020 chuyển đổi thành Công ty TNHH Kinh doanh

Thương mại Trung Nam (Viết tắt: TRN) với giấy phép kinh doanh số

0316309789 đăng ký lần đầu ngày 05/06/2020, đăng ký thay đổi lần

thứ 1 ngày 11/03/2021, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí

Minh, hoạt động trong 4 lĩnh vực chính:

Công nghệ

Thương mại

Du lịch

Năng lượng
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HỆ SINH THÁI

2020 2017 2021

2020 2020 2020
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Am Hiểu Thị Trường

Kiến Tạo Giá Trị

San Sẻ Cộng Đồng

Hiệu Quả - Khác Biệt - Chính Trực

.03 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công Nghệ Thông Tin

Thương Mại Điện Tử

Du Lịch Thông Minh

Năng Lượng Xanh

.01 TẦM NHÌN

.01

.02
.03

Trở thành doanh nghiệp

hàng đầu lĩnh vực hoạt

động.

Lấy công nghệ làm

nền tảng phát triển

bền vững.

Tạo lập giá trị đóng

góp thiết thực cho

cộng đồng xã hội.

.02 SỨ MỆNH
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Hình thành Vietnam Website Design (VWD) năm 2005 và Công ty TNHH Phần mềm Venus Ventures ra đời năm 2013, với các

nhóm giải pháp, kỹ sư lập trình và nhà thiết kế website nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ khách hàng, chuyên sâu

trong từng ngành kinh tế; cung cấp cho khách hàng giải pháp CNTT với đầy đủ tính năng vượt trội giúp cho việc kinh doanh và

quảng bá thương hiệu doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

Năm 2020 chuyển đổi thành Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Trung Nam (Tên Tiếng Anh: Trung Nam Commerce

Business Co.,Ltd - Viết tắt: TRN) với giấy phép kinh doanh số 0316309789 đăng ký lần đầu ngày 05/06/2020, đăng ký thay đổi

lần thứ 1 ngày 11/03/2021, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: Công nghệ -

Thương mại - Du lịch - Năng lượng.

Khởi đầu Hành trình vẫn tiếp tục2018 2024 202520202013 202320222005 2026

+15%

+22%

+44%

+32%

+29%

+37%

+51%

+38%

+33%

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
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Xây dựng chuỗi dịch vụ đa dạng:

"Lưu trú - Trung tâm hội nghị - Vui

chơi giải trí - Lữ hành", cam kết

liên tục xây dựng các sản phẩm

du lịch đa dạng nhằm mang đến

những trải nghiệm thú vị trong các

chuyến đi…

Lấy công nghệ làm kim chỉ nam

phát triển doanh nghiệp, Trung

Nam có trên 15 năm kinh nghiệm

phát triển và cung cấp dịch vụ

công nghệ thông tin: Thiết kế

website - Giải pháp phần mềm -

Hạ tầng CNTT, ELV - IT

Helpdesk,…

Nhằm hướng đến tăng trưởng

xanh và bền vững, các doanh

nghiệp tại Việt Nam đang lựa

chọn giải pháp sử dụng năng

lượng hiệu quả từ điện năng

lượng mặt trời hòa lưới. Đừng để

bị bỏ lại phía sau. Hãy tham gia

sử dụng điện mặt trời ngay bây

giờ!

Với sứ mệnh phát triển thị trường

và gia tăng doanh số bán hàng

cũng như xây dựng vị thế trên thị

trường kinh doanh trực tuyến với

những giải pháp thương mại điện

tử (TMĐT) hàng đầu. Tập trung

phát triển thương mại điện tử giai

đoạn 2021-2025…

CÔNG NGHỆ DU LỊCH

THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG



Các giải pháp, sản phẩm

phần mềm đóng gói nhằm giải

quyết các bài toán về hệ

thống công nghệ thông tin

trong các khối chính phủ,

doanh nghiệp, ngân hàng,

bảo hiểm, giáo dục và viễn

thông.

Giải pháp phần mềm

IT Service Desk, thay cho IT

Help Desk là những chuyên

gia CNTT có năng lực, kinh

nghiệm, đảm nhận dịch vụ

liên quan đến hệ thống máy

chủ, hệ thống mạng nội bộ,

internet - wifi - email, bảo trì

và cung cấp máy tính cho cá

nhân và doanh nghiệp.

IT Service Desk

Tư vấn - thiết kế - thi công hạ

tầng mạng LAN/WAN,

Camera và ELV, lắp đặt, đấu

nối hạ tầng, hệ thống mạng

tin học và viễn thông, các

thành phần của hệ thống cáp

cấu trúc cho các building, cao

ốc văn phòng, trường đại

học,…

Hạ tầng CNTT - ELV

Với phong cách làm việc

chuyên nghiệp, Trung Nam

cung cấp các gói dịch vụ thiết

kế website cao cấp về giới

thiệu công ty, sản phẩm, dịch

vụ, bán hàng, du lịch,... có sự

ổn định cao mang lại nhiều lợi

ích ưu việt.

Thiết kế website

Các dịch vụ liên quan như

đăng ký tên miền (domain),

web hosting, chứng chỉ bảo

mật SSL, email doanh nghiệp,

S.E.O website, quảng cáo

trực tuyến,...

Dịch vụ trực tuyến
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CÔNG NGHỆ
TRN Technology nằm trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Trung Nam. Với sứ mệnh tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ

cốt lõi của Công ty, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và các thiết bị/sản phẩm của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới,

TRN Technology cam kết mang lại cho khách hàng của mình những giải pháp hiệu quả nhất.
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Cơ quan chính phủ1

Tài chính - Ngân hàng2

Kiến trúc - Xây dựng6

Thương mại & Bán lẻ8

Công nghệ & Viễn thông11

Năng lượng & Dầu khí13

Kiểm toán - Bảo hiểm3

Du lịch4

Bất động sản5

Y tế & Giáo dục7

Sản xuất & Tiêu dùng9

Nông nghiệp10

Vận tải & Hàng không12

Ngành khác14

GIẢI PHÁP NGÀNH

Website: trntechnology.com

Hotline: (+84) 9 2468 4440

Email: info@trngroup.vn

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN CỦA BẠN
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THƯƠNG MẠI
Sự phát triển của công nghệ, của xã hội và sự nâng cao đời sống

ngày nay đã làm tăng yêu cầu của chúng ta. Vào vị trí của khách

hàng, chúng tôi cũng như các bạn, đều mong muốn nhận được sự

phục vụ cao nhất, tiện ích nhất, và giá cả hợp lý nhất để có những gì

chúng ta nhận lại cao hơn giá cả mà chúng ta bỏ ra. Với mong muốn

khách hàng & đối tác của mình luôn nhận được điều đó, hệ sinh thái

TMĐT của Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Trung Nam ra đời.

Bên cạnh đó, với sứ mệnh gia tăng doanh số bán hàng trên kênh

online cũng như xây dựng vị thế trên thị trường kinh doanh trực tuyến

với những giải pháp thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu. Trung

Nam tập trung phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025.

BÁN 
HÀNG 
UY TÍN

GIAO 
HÀNG TẬN 

NƠI

THANH 
TOÁN LINH 

HOẠT

CAM KẾT 
CHẤT 

LƯỢNG

Website: mekongspace.com & mekongmobile.com

Hotline: (+84) 9 2468 4440

Email: info@trngroup.vn

THÔNG TIN CHI TIẾT



11

DU LỊCH
TRN Tourist nằm trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Kinh

Doanh Thương Mại Trung Nam, với tầm nhìn trở thành “Thương

hiệu du lịch được yêu thích nhất của người Việt Nam”. Định

hướng xây dựng chuỗi dịch vụ đa dạng: “Lưu trú - Trung tâm

hội nghị - Vui chơi giải trí - Lữ hành”, cam kết liên tục xây dựng

các sản phẩm du lịch đa dạng nhằm mang đến những trải nghiệm

thú vị trong các chuyến du lịch, công tác hay nghỉ dưỡng, từ đó

quảng bá sâu rộng hơn nét đẹp của thiên nhiên, đất nước, con

người Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

Chúng tôi là đối tác đại lý chính thức của nhiều thương hiệu du

lịch lớn như chuỗi khách sạn TTC Hospitality, A&EM, Sun

Hospitality, OneInventory,...; chuỗi khu vui chơi giải trí TTC

Hospitality, Sun World, Vinpearl.

Đối tác cung cấp dịch vụ khách sạn lưu trú đa dạng trải dài khắp

Việt Nam mang phong cách từ cổ điển đến sang trọng, nội thất

tiện nghi, không gian thoáng đãng, lợi thế về cảnh quan thiên

nhiên và dịch vụ 3 - 5 sao khẳng định chất lượng dịch vụ. Mang

lại cho du khách những trải nghiệm thú vị tại các địa danh, quần

thể khu du lịch nổi tiếng Việt Nam.
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Kính mời quý khách hàng tham khảo

thêm thông tin về dịch vụ du lịch của

TRN Tourist:

Website: trntourist.com

Hotline: (+84) 9 2468 4440

Email: info@trngroup.vn

Online Booking: booking.trntourist.com

THÔNG TIN VỀ
CHUYẾN ĐI CỦA BẠN
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NĂNG LƯỢNG

GIẢI PHÁP HỘ GIA ĐÌNH

Hiện nay, hệ thống điện mặt trời đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam.

Điện mặt trời không chỉ giúp bạn tiết kiệm một triệu, hai triệu, thậm chí

hàng chục triệu tiền điện mỗi tháng, chi phí tiết kiệm được không chỉ

đến từ việc giảm số điện sử dụng mua của EVN, mà còn đến từ phần

thu nhập của sản lượng điện thừa hòa lưới được bán cho EVN.

Với mức đầu tư cho hệ thống này khoảng 15 - 20 triệu VNĐ/1kWp

(tùy theo vị trí lắp đặt và kết cấu mái), thời gian hoàn vốn chỉ mất

trung bình 5 - 6 năm. Vậy tại sao không sử dụng điện mặt trời ngay

hôm nay?

Mekong Solars nằm trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Kinh

Doanh Thương Mại Trung Nam. Với sứ mệnh tập trung phát triển lĩnh

vực Điện Mặt Trời Mái Nhà cùng trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế: G7,

Châu Âu… từ các đối tác uy tín hàng đầu.
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GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Hiện nay các nhà máy, xí nghiệp, công ty, nhà xưởng đang tiêu tốn

một lượng điện năng quá lớn. Chi phí phải trả cho hóa đơn tiêu thụ

điện năng hàng tháng chiếm một phần lớn chi phí sản xuất của doanh

nghiệp. Một giải pháp ưu việt để tiết kiệm chi phí đó chính là lắp đặt

điện mặt trời cho doanh nghiệp. Đây là hướng đi khoa học mang lại

cho các doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Nhằm hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, các doanh nghiệp

tại Việt Nam đang lựa chọn giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả từ

điện năng lượng mặt trời hòa lưới.

Đừng để bị bỏ lại phía sau. Hãy tham gia sử dụng điện mặt trời ngay

bây giờ!
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TIẾP NHẬN 

YÊU CẦU 

KHÁCH HÀNG

THI CÔNG AN TOÀN - LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

KHẢO SÁT & 

ĐO ĐẠT 

CHÍNH XÁC

BÁO GIÁ
KÝ HỢP 

ĐỒNG

LẮP ĐẶT & 

VẬN HÀNH

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Website: mekongsolars.com

Hotline: (+84) 9 2468 4440

Email: info@trngroup.vn

THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN



16

ĐỐI TÁC
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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TRÂN TRỌNG
& CẢM ƠN!


