ƯU ĐÃI THANH TOÁN VỚI THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP MSB VISA BUSINESS
Mang đến các giải pháp hỗ trợ phí thiết thực giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong thời điểm dịch bệnh Coivd, MSB trân trọng giới
thiệu bộ 20+ chương trình ưu đãi thanh toán được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp khi sử dụng Thẻ tín dụng MSB Visa Business.

STT

1

2

3

Nhãn hàng

Ưu đãi chính

Hoàn 100% chi tiêu quảng cáo
đầu tiên trên Google, tối đa
100$.

Tiết kiệm 10% khi mua gói
Microsoft
365
Business
Standard

Giảm 10% phí quản lý hàng
tháng Facebook Adv trong 6
tháng khi thanh toán bằng thẻ
Visa Doanh Nghiệp hợp lệ.

Về nhãn hàng
Tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách chính
xác khi họ đang tìm kiếm những thứ bạn cung
cấp trên Google.
Thúc đẩy nhiều khách truy cập trang web hơn,
tăng doanh số bán hàng trực tuyến, thu hút
khách hàng tiềm năng hoặc giữ chân khách
hàng của bạn tương tác với Google Ads.
Là phiên bản nâng cao của Office truyền thống,
tích hợp công nghệ điện toán đám mây, giúp
Doanh nghiệp có thể làm việc mọi lúc mọi nơi,
trực tuyến với nhau. Các ứng dụng cung cấp
như Outlook, Word, Excel, PowerPoint… Các
dịch vụ: OneDrive, Skype For Business,
Microsoft Teams,…
Là một dịch vụ quảng cáo của Facebook, trang
mạng xã hội có số lượng người dùng lớn nhất
thế giới. được đánh giá là giải pháp quảng
cáo cho mọi cấp độ chuyên môn.

Ngày hết
hạn

31/12/2022
Xem chi tiết

31/12/2022
Xem chi tiết

31/12/2022
Xem chi tiết

Nhận ngay chiết khấu 40% đối
với người dùng mới đăng ký gói
Dropbox Business Tiêu Chuẩn
hoặc gói Dropbox Business
Nâng Cao trong năm đầu tiên.

Gói dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tệp tin, cộng tác
trên các dự án – phù hợp cho làm việc độc lập 31/12/2022
hay theo nhóm. Cung cấp các tính năng quản lý Xem chi tiết
nhóm, cộng tác và chia sẻ tệp tin an toàn, quản
trị, kiểm toán, bảo mật,…
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Tiết kiệm ngay 40% cho tài
khoản doanh nghiệp và tài
khoản cá nhân với CloudMe,
khi thanh toán bằng thẻ Visa
Doanh Nghiệp.

Dịch vụ kết hợp lưu trữ đám mây và đồng bộ hóa
dữ liệu, cho phép giải phóng dung lượng trên
máy tính bằng cách chuyển các tập tin vào ổ đĩa
đám mây, đồng bộ hóa thư viện ảnh di động với
máy tính bảng hoặc máy tính của bạn, để đồng 31/12/2022
bộ hóa các tập tin trên máy tính và thiết bị di Xem chi tiết
động, tập tin sao lưu, chia sẻ và nhận tập tin với
bạn bè và đồng nghiệp. CloudMe là dịch vụ đám
mây / đồng bộ số một ở Châu Âu và được sử
dụng trên khắp thế giới.
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Nhận ngay gói khuyến mại dịch
vụ trị giá $1,250, bao gồm
Shopify Store Setup/ Theme
Customization,
Ecommerce
Consultation và Shopify App
Installation/Customization,
miễn phí Đăng ký 3 tháng cho
tất cả các sản phẩm/ứng dụng
của Shopify trị giá $1.000 và
hỗ trợ ưu tiên; khi thanh toán
bằng thẻ Doanh Nghiệp Visa

Một nền tảng thương mại cho phép bất cứ
doanh nghiệp nào dễ dàng bán hàng trực tuyến,
tại một địa điểm bán lẻ, hoặc kết hợp giữa offline
31/12/2022
và online . Giải pháp cung cấp một cửa hàng
Xem chi tiết
trực tuyến chuyên nghiệp, một giải pháp thanh
toán để chấp nhận thẻ tín dụng và ứng dụng
Shopify POS để tăng doanh số bán lẻ.
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FPT eCovax - Gói giải pháp số cho doanh
nghiệp hoạt động không bị gián đoạn trong thời
Miễn phí 1 năm gói giải pháp gian Covid
FPT eCovax & giảm 20% gói Gói giải pháp FPT eCovax xây dựng môi trường
giải pháp FPT khi thanh toán văn phòng làm việc kỹ thuật số và không cần 31/12/2022
bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp giấy tờ cho doanh nghiệp với các chức năng Xem chi tiết
hợp lệ.
như ký hợp đồng điện tử, văn bản số, giao tiếp
thống nhất chỉ trên một nền tảng nhằm hỗ trợ
hoạt động kinh doanh liên tục trong thời kỳ giãn
cách xã hội
Được thành lập từ năm 1994, Công ty Cổ phần
MISA luôn là một trong những nhà cung cấp dịch
vụ phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Sứ mệnh
của MISA là phát triển các nền tảng, phần mềm
31/12/2022
và dịch vụ công nghệ thông tin, giúp cộng đồng
Xem chi tiết
doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tối ưu
hóa hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực
cạnh tranh trên thị trường.
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Nhận ngay ưu đãi 20% cho
tổng hoá đơn (ưu đãi lên tới
50.000.000 VNĐ) khi thanh
toán bằng thẻ Visa Doanh
Nghiệp hợp lệ.
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Haravan là công ty công nghệ hàng đầu Việt
Miễn phí sử dụng 3 tháng khi
Nam trong việc cung cấp giải pháp bán hàng đa
mua gói Pro hoặc Grow 1 năm
31/12/2022
kênh, giúp các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa
thanh toán bằng thẻ Visa
và nhỏ (SME) phát triển trong nền kinh tế số.
Doanh Nghiệp hợp lệ.
Xem chi tiết
Giúp các nhà bán hàng dễ dàng bán hàng trực
tuyến đa kênh trên Website, trên mạng xã hội.
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Miễn phí sử dụng 3 tháng khi
mua Sapo 1 năm sử dụng khi Cung cấp các công cụ quản lý bán hàng quản 31/12/2022
thanh toán bằng thẻ Visa lý và bán hàng đa kênh cho doanh nghiệp.
Xem chi tiết
Doanh Nghiệp hợp lệ.

Ưu đãi 15% cho hóa đơn 3
tháng đầu tiên khi thanh toán
bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp
hợp lệ.
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Miễn phí thiết lập đối với các
gói hàng năm và hàng tháng
của Growth HR Suites với
JustLogin khi thanh toán bằng
thẻ Visa Doanh Nghiệp hợp lệ.
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Nhận ngay khoản tín dụng của
Nền tảng đám mây Google
(GCP) hoặc Nền tảng bản đồ
Google (GMP) lên đến 5.000
đô-la khi thanh toán bằng thẻ
Visa Doanh Nghiệp hợp lệ.

CBIP Logistics là dịch vụ hậu cần của bên thứ
tư liên kết bạn với các nhà cung cấp trên khắp
thế giới phù hợp với doanh nghiệp. CBIP tận
dụng chuyên môn trong ngành với kiến thức,
quản lý, hoàn thiện và công nghệ thương mại
điện tử hàng đầu, để mang đến cho bạn các giải
pháp tăng trưởng đơn giản với tính minh bạch
và đơn giản.
Nền tảng cung cấp một bộ đầy đủ phần mềm
như một dịch vụ (SaaS) bao gồm Tính lương,
Nghỉ phép, Chấm công, Chi phí và Con người.
Nền tảng này giúp các doanh nghiệp tự động
hóa các quy trình thủ công, cho phép họ tập
trung vào con người và năng suất của mình.
Navagis là Đối tác hàng đầu của Google Cloud.
Là công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp
vị trí thông minh, Navagis chuyển đổi các tổ
chức thông qua việc khám phá dữ liệu, học máy
và trực quan hóa dữ liệu. Navagis là công ty
hàng đầu thế giới về Google Maps và Google
Cloud và có văn phòng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và
Châu Á Thái Bình Dương.

31/12/2022
Xem chi tiết

31/12/2022
Xem chi tiết

31/12/2022
Xem chi tiết
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Giảm 20% cho năm đầu tiên
đăng ký SuperRecepwoman
cho các gói Cơ bản, Nâng cao
và Cao cấp trên Knowlarity
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Phần mềm Quản lý hệ thống quản lý chuỗi bán
Giảm 25% cho năm đầu tiên
31/12/2022
hàng và CRM: Quản lý khách hàng tiềm; theo
đăng kí Pipedrive
Xem chi tiết
dõi cuộc gọi, email….
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Nhận ngay ưu đãi giảm 40%
Gói YouTube Marketing Pro
(7.200 đô-la thay vì 12.000 đôla) với Vireo Video, khi thanh
toán bằng thẻ Visa Doanh
Nghiệp.
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Knowlarity là nhà cung cấp tiên phong và hàng
đầu về các giải pháp truyền thông dựa trên đám 31/12/2022
mây cho các doanh nghiệp ở các thị trường mới Xem chi tiết
nổi.

Vireo Video là công ty tiếp thị video chuyên về
Tiếp thị SEO và Quảng cáo trên YouTube cho
các doanh nghiệp. Vireo Video tạo Quảng cáo
trên YouTube nhắm mục tiêu cao để xây dựng
nhận diện thương hiệu, tăng lượng truy cập đến
trang web của bạn và tạo khách hàng tiềm năng
ở quy mô lớn.
Là đối tác API mở được ủy quyền của Lazada
Giảm 25% bất kỳ gói dịch vụ
và Shopee, Split Dragon cung cấp công nghệ,
nào trên Split Dragon khi bạn
công cụ và dịch vụ cho hơn 3.000 doanh nghiệp
thanh toán bằng thẻ Visa
trên khắp Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt
Doanh Nghiệp.
Nam, Singapore và Philippines.

31/12/2022
Xem chi tiết

31/12/2022
Xem chi tiết
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Giảm 5% phí quản lý hàng
tháng cho Gói quảng cáo
Instagram 3 tháng với chi tiêu
quảng cáo hàng tháng lên đến
$3500. Giảm giá 10% phí quản
lý hàng tháng cho Instagram A
trong 6 tháng.

Giảm 15% trên tổng hoá đơn
khi thanh toán với thẻ Visa
Doanh nghiệp

Giảm ít nhất 10% và tối đa
30%
cho gói DocuSign
Business Pro thường niên khi
thanh toán bằng thẻ Visa
Doanh nghiệp

Instagram là một nề n tảng truyề n thông xã hội
nơi ngư ời dùng có thể tải lên và chia sẻ hin
̀ h ảnh 31/12/2022
và video từ thiế t bi ̣ di động của min
̀ h, thu hút Xem chi tiết
nhiều đối tượng người dùng đặc biệt là giới trẻ.
Bizzi cung cấp giải pháp phần mềm robot xử lý
tự động hóa đơn đầu vào và quản lý chi phí giúp
kế toán giảm 80% thời gian với chi phí chỉ 50%
so
với
thủ
công.
Hóa đơn được tải, kiểm tra tính hợp lệ, đối soát
tự động giúp tăng năng suất và giảm rủi ro về
thuế liên quan đến hóa đơn.
DocuSign thực hiện sứ mệnh thúc đẩy kinh
doanh và đơn giản hóa đởi sống của các công
ty, và của mọi người khắp thế giới.
Tiên phong trong phát triển công nghệ chữ ký
điện tử, và ngày nay, DocuSign giúp các tổ chức
kết nối, tự động hóa quy trình soạn thảo, ký kết,
thực hiện và quản lý các thỏa thuận.

31/12/2022
Xem chi tiết

31/12/2022
Xem chi tiết

Cùng nhiều chương trình ưu đãi thanh toán hấp dẫn khác dành riêng cho Doanh nghiệp khi sử dụng Thẻ tín dụng MSB Visa Business.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Contact Center: 1800 6260 (Miễn phí)

