Tài liệu kỹ thuật

Quản lý tài liệu

Phát triển Website

THIẾT KẾ CATALOG
Bạn mong đợi catalog sản phẩm của mình được thiết kế bắt mắt,
nội dung phong phú và tạo ấn tượng tốt với khách hàng?

Thiết kế catalog

Catalog sản phẩm hiện tại của bạn liệu còn hấp dẫn với khách
hàng và thể hiện phong cách riêng của công ty bạn?

Phát triển phần mềm

Công ty bạn có coi catalog sản phẩm là một chiến lược tiếp thị
sản phẩm hiệu quả để nhắm đến các đối tượng khách hàng mục
tiêu và từ đó khởi đầu cơ hội kinh doanh cho công ty?

Vẽ kỹ thuật

TANNER thiết kế catalog sản phẩm mà bạn hài lòng nhất

Chế bản điện tử

1. Bạn sẽ có một catalog với chất lượng thiết kế cao
2. TANNER nắm bắt và khái quát ý tưởng thiết kế của bạn đồng thời
sử dụng hiệu quả nguồn thông tin sản phẩm, nhận diện thương hiệu
và kỳ vọng của khách hàng với sản phẩm của bạn
3. Catalog với cấu trúc rõ ràng, mạch lạc từ cảm hứng thiết kế sâu
sắc

Phát triển dữ liệu

Tích hợp hệ thống

4. Đội ngũ chuyên gia quản lý dịch thuật của TANNER sẽ đáp ứng
mọi nhu cầu dịch thuật đa ngôn ngữ của bạn

Quản lý dịch thuật

5. TANNER sử dụng các ứng dụng phần mềm tiên tiến nhất hiện nay
để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của bạn:
Adobe Creative Suite, Adobe Frame-Maker, QuarkXPress, Auto CAD

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

6. TANNER cân nhắc các biện pháp hiệu quả chi phí để tối ưu ngân
sách và thời hạn bàn giao catalog cho bạn

Tư vấn “ Văn Phòng Xanh“

7. TANNER bàn giao catalog đúng hẹn. 


Dịch vụ thiết kế catalog của chúng tôi bao gồm:
+ Thiết kế Catalog trực tuyến
+ Thiết kế Catalog in ấn
+ Phát hành Catalog hướng dẫn
+ Quản lý dịch thuật Catalog
+ Chế bản Catalog

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CATALOG CỦA TANNER

Ý TƯỞNG
(The Base)

Bản điều tra ý tưởng khách
hàng
Ý tưởng Catalog - In ấn
Ý tưởng Catalog - Online

HỆ THỐNG

PHÁT HÀNH

Hệ thống tư vấn quy trình

Quản lý Catalog

Hệ thống khuyến nghị

Tối ưu hóa quy trình

Hệ thống triển khai

Hướng dẫn Catalog

Chăm sóc khách hàng
trọn gói

Danh mục hệ thống

(The Backbone)

(The Performing)
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