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1. Tiêu chí Giao diện web bên ngoài & chất lượng cốt lõi bên trong
giao diện web.
+ Giao diện bên ngoài phải đẹp, thẩm mỹ, sáng tạo & chuyên nghiệp.
+ Lõi giao diện sử dụng thẻ div, li,.. theo chuẩn

2. Tiêu chí tối ưu nâng cao tốc độ duyệt web trong kỹ thuật lập trình ( Build code).
+ Creative thiết kế web hướng tới chạy web với dữ liệu lớn và đường truyền internet kết nối tới
website không cao. Và đạt tới tốc độ "làm mất cảm giác phải chờ đợi khi lướt web".
+ Chuẩn hoá CSDL, Tối ưu thuật toán sử dụng.
+ Kỹ thuật Resize ảnh bằng code.
+ Kỹ thuật nén file html, css, js giảm lưu lượng phải tải khi duyệt
+ Kỹ thuật sử dụng bộ nhớ đệm Cache tăng tốc tối đa.
3. Tiêu chí tối ưu chuẩn hoá với các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing,... SEO( Search
Engine Optimization ).
Mục đích để người dùng tìm thấy bạn nhiều và xếp thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm như
Google, Yahoo, Bing,...
4. Tiêu chí bảo mật.
+ Bảo mật bởi các thiết bị phần cứng
+ Bảo mật trong kỹ thuật thiết kế website
5. Tiêu chí thay đổi giao diện web, bộ mặt website.
+ Nhằm nâng cao chất lượng tiếp thị, thay đổi giao diện website nhanh nhất, để có thể đáp ứng
với yêu cầu doanh nghiệp.
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Hệ thống server lưu trữ web đem đến tốc độ xử lý nhanh cho website cũng như tính ổn định
cho web.
6. Tiêu chí về support
- Nhân viên thường trực Server 24/24 nên khả năng mất kết nối là hiếm và kết nối 99,99%
- Hỗ trợ quản trị, cập nhật nội dung web
- Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp và theo sát trong quá trình website hoạt
động.
- Tư vấn SEO hiệu quả tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm
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