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Connect your languages

“Thế giới dẫu có rộng lớn và muôn màu...
thì chúng ta sẽ làm cho nó bé lại bằng cách hiểu được nhau bằng ngôn ngữ”



Bạn có vấn đề trong khi tiếp cận 
với các tài liệu nước ngoài?

Bạn gặp khó khăn khi tiếp cận 
một nền văn hóa mới?

Bạn có nhu cầu tổ chức sự kiện và hội thảo 
đa ngôn ngữ nhưng không có nhà cung cấp 

đáp ứng đủ điều kiện?

Tổ chức của bạn đang muốn hội nhập toàn cầu nhưng gặp quá nhiều vấn đề về ngôn ngữ và văn 
hóa? Hay tổ chức của bạn nhận thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển để đầu tư  nhưng vấn 

đề ngôn ngữ và văn hóa đang là rào cản lớn nhất?

Bạn có nhu cầu khám phá thế giới rộng lớn
nhưng gặp trở ngại về giao tiếp và ngôn ngữ?

MASTER SERVICE
Chìa khóa giai quyet cho su khac biet ve ngon ngu



Khởi tạo: 
Đã từ lâu, việc  giao lưu và thấu hiểu nhau luôn là 
nhu cầu  rất nhân bản đối với con người. Nhờ  vào 
sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin và 
các thành  tựu khoa học kĩ thuật, những trở ngại 
về khoảng cách địa lý đã  không còn tồn tại trên 
con đường mở rộng tri thức của nhân loại. Thế 
giới gần nhau hơn, các quốc gia gần nhau hơn và 
các nền kinh tế - tri thức - văn hóa đã sát cánh cùng 
nhau hơn.
Thế nhưng, vẫn tồn tại một trở ngại và khoảng cách 
khó vượt qua …
Đó chính là sự đa dạng và khác biệt về ngôn ngữ!!!
Sự khác biệt này tạo ra một thế giới thú vị, nhưng 
đồng thời cũng đang kìm hãm tần suất trao đổi 
thông tin của thế giới, và gây khó khăn trong 
việc kết nối giữa cá nhân với cá nhân,cá nhân 
với tổ chức, tổ chức với tổ chức.
Nhận thức được vấn đề quan trọng này, và nhìn 
thấy những khoảng trống trong ngành dịch vụ 
ngôn ngữ tuy tiềm năng nhưng chưa được quy 
hoạch có tổ chức, công ty MASTER SERVICE ra 
đời với hoài bão thực hiện khát vọng công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa lĩnh vực dịch vụ ngôn ngữ tại 
Việt Nam và trên toàn thế giới.
Được hình thành với định hướng trở thành nhà 
tiên phong đưa ra các giải pháp tối ưu về 
ngôn ngữ, MASTER SERVICE là đối tác đáng tin 
cậy nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề 
về ngôn ngữ một cách chuyên nghiệp và chu đáo.



Tầm nhìn

Đi cùng sự phát triển của một Việt Nam trẻ và năng động,
MASTER SERVICE khát vọng thực hiện hoài bão biến ngôn ngữ trở 

thành thế mạnh cho công dân và các tổ chức Việt Nam trên con 
đường hội nhập và sánh vai với thế giới.

Để có thể làm được điều đó, MASTER SERVICE mong muốn
 là người đi tiên phong trong việc cung ứng các giải pháp ngôn ngữ 
(dịch thuật, phiên dịch, lồng tiếng, thuyết minh, tư vấn đào tạo, tổ 

chức sự kiện đa ngữ trong và ngoài nước…) với phương pháp tối 
ưu hóa thế mạnh, hiện đại hóa quy trình, linh hoạt hóa mục tiêu 

và kết quả để đáp ứng tất cả các nhu cầu về ngôn ngữ của mọi cá 
nhân và tổ chức.



Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi đặt ra là giúp khách hàng rút ngắn khoảng cách về 
ngôn ngữ - văn hoá, hỗ trợ quá trình trao đổi và chuyển giao công nghệ giữa 
các doanh nghiệp trên thế giới, xoá nhoà khoảng cách giữa các nền kinh tế 
bằng các dịch vụ mà chúng tôi cung ứng.

Với MASTER SERVICE, chúng tôi mang hoài bão đóng góp cho ngành dịch vụ 
ngôn ngữ trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ thực sự bằng cuộc cách 
mạng Quy trình hóa, Hiện đại hóa với tiêu chí cá biệt hóa các sản phẩm 
ngôn ngữ theo yêu cầu đặc trưng của từng đối tượng khách hàng.



Giá trị

Với khát vọng phát triển mỗi ngày, chúng 
tôi mong muốn GÓP PHẦN VÀO VIÊC ĐỔI 
MỚI những giá trị cũ kỹ lỗi thời và XÂY 
DỰNG HÊ THỐNG QUY CHUẨN TIẾN BÔ 
trong những lĩnh vực mà chúng tôi tham 
gia.

Chúng tôi QUAN TÂM ĐẾN KHÁCH HÀNG 
như một lẽ thiết yếu cho sự phát triển bền 
vững của doanh nghiệp. Chúng tôi cam 
kết sự BẢO MẬT, UY TÍN, TRÁCH NHIÊM 
và ĐÔ TIN CẬY TUYÊT ĐỐI đối với khách 
hàng, đối tác và các đơn vị liên quan. 
Chúng tôi luôn TẬN TÂM với từng dự án, 
TẬN TỤY với từng khách hàng 

Chúng tôi – MASTER SERVICE – đảm bảo 
SỰ HOÀN HẢO trong mọi dịch vụ cung 
ứng.

Giá trị cốt lõi luôn là kim chỉ nam cho 
Doanh nghiệp hoạt động và phát triển. 

MASTER SERVICE luôn tâm niệm mình là 
CẦU NỐI – XÓA BỎ KHOẢNG CÁCH bằng 
cách cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu 
cầu đa dạng về ngôn ngữ của khách hàng.

Chúng tôi hoạt động dựa trên nền tảng 
NHANH NHẠY NHẬN ĐỊNH vấn đề không 
chỉ của riêng khách hàng mà của cả xã hội 
nói chung. Chúng tôi đề ra những giải 
pháp CHUYÊN BIỆT HÓA phục vụ sát sao 
từng mục tiêu của mọi đối tượng tiếp cận.

Chúng tôi tin MỘT HẠT NHÂN NHỎ CÓ 
THỂ TẠO RA SỰ THAY ĐỔI LỚN.



Nhờ vào đội ngũ nhân lực đa ngành, thông thạo ngoại ngữ ở 
Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, sự hỗ trợ của các đối tác 
chuyên nghiệp trong môi trường ngôn ngữ, cùng với hệ thống 
quản lý tinh gọn hiệu quả đã giúp chúng tôi có thể cung ứng 
một cách toàn diện các giải pháp về ngôn ngữ cho khách hàng.

Các dịch vụ của MASTER SERVICE luôn tuân theo bộ tiêu chí 
Quy trình hóa, Cá biệt hóa, Hiện đại hóa và Công nghiệp hóa, 
giúp chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ của mình với 
mọi khách hàng và đối tác liên quan.
MASTER SERVICE cung cấp các giải pháp ngôn ngữ dựa trên 
các mảng dịch vụ chính sau:

1) Biên dịch đa ngữ 

Dịch Thuật, Biên Tập, Hiệu Đính, Dàn Trang, Chế Bản Điện Tử, Địa 
Phương Hóa Phần Mềm, Địa Phương Hóa/Toàn cầu hóa Website, 
Địa Phương Hóa Đa Phương Tiện…
Dịch thuật/Chuyển ngữ/Địa phương hóa là một nghệ thuật. Để có 
thể đáp ứng nhu cầu đa dạng và phức tạp về ngôn ngữ của khách 
hàng, trong khoảng thời gian ngắn nhằm đạt hiệu quả tối đa trong 
công việc, thì nghệ thuật ấy cần được áp dụng một quy trình xử lý 
chuyên nghiệp. 
Tại MASTER SERVICE, chúng tôi biến Dịch thuật/Chuyển ngữ/Địa 
phương hóa trở thành một công nghiệp thực thụ, với mỗi dịch vụ 
ra đời đều là kết quả của một quy trình xử lý hiện đại và chặt chẽ, 
được vận hành bởi chất xám của một tập thể các chuyên gia xuất 
sắc nhất và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực chuyên môn của 
mình.

2) Phiên dịch đa ngữ 

Phiên Dịch, Hướng Dẫn Du Lịch/Du Khảo, Dẫn Chương Trình…
Tại MASTER SERVICE, chúng tôi luôn cung cấp những phiên dịch 
viên là người bản địa hoặc những người đã từng sống và làm việc 
tại những nước sử dụng ngôn ngữ bạn yêu cầu, đồng thời có vốn 
kiến thức sâu xa về văn hóa, phong tục, lịch sử và nền kinh tế của 
đất nước đó.

3) Công chứng đa ngữ

MASTER SERVICE đảm bảo các tài liệu được công chứng bởi dịch 
vụ của chúng tôi được ghi nhận về mặt pháp lý, được chấp thuận 
bởi các tòa án, các trường đại học và các tổ chức quốc tế.
Bên cạnh đó, dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ công chứng hầu hết các 
ngôn ngữ mà khách hàng yêu cầu.



5) Đào tạo đa ngữ

MASTER SERVICE cung cấp những 
khóa đào tạo ngôn ngữ thông dụng 
và không thông dụng với mong 
muốn đem lại cho các học viên một 
nền tảng ngoại ngữ căn bản cũng 
như sự tự tin để sử dụng tốt vốn 
ngoại ngữ của mình trong các tình 
huống giao tiếp kinh doanh mang 
tầm quốc tế.

Toàn bộ khóa học sẽ được dạy bởi 
các giáo viên người bản xứ dày dạn 
kinh nghiệm. 

MASTER SERVICE sẽ kí thỏa thuận 
với từng học viên để đảm bảo có sự 
cân đối về quyền lợi và trách nhiệm 
của học viên trong việc học tập cùng 
MASTER SERVICE.

6) Lồng tiếng đa ngữ 

- Lồng tiếng
- Thuyết minh
- Phụ đề
- Phiên âm
Nhờ vào thế mạnh về nguồn nhân 
lực đa ngữ, là người bản xứ có chất 
giọng chuẩn đã được tuyển chọn kỹ, 
sở hữu các mối quan hệ gắn bó với 
các phòng thu, đối tác trong ngành, 
và sự hỗ trợ từ các phần mềm xử lý 
chuyên dụng, MASTER SERVICE cam 
kết cung ứng cho khách hàng những 
thước phim đã được Biên tập/ Lồng 
tiếng/ Thuyết minh/ Chèn phụ đề 
với chất lượng tối ưu đi cùng mức 
giá hợp lý nhất.

4) Sự kiện đa ngữ

Cung ứng giải pháp tổ chức hội thảo 
trọn gói với mức phí hợp lý dành cho 
các tổ chức trong nước và quốc tế tại 
Việt Nam.
Cung ứng các chương trình du lịch và 
khảo sát đi kèm hội nghị
Cung ứng đội ngũ nhân sự thông thạo 
ngoại ngữ và có chuyên môn cao: PG 
đa ngữ, phiên dịch đa ngữ, tiếp tân đa 
ngữ…
Cung ứng quy trình quảng bá và xúc 
tiến thương mại giữa các nhà đầu tư
Cung ứng trang thiết bị phục vụ hội 
thảo đa ngữ với mức giá ưu đãi nhất.

MASTER SERVICE có nhiều ưu thế 
trong việc tổ chức hội thảo đa ngữ với 
phương châm hành nghề “Hãy để mỗi 
buổi hội thảo là một cơ hội mở đối với 
công cuộc kinh doanh của bạn”.



MASTER SERVICE tự hào được tin cậy bởi nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau. Chúng tôi luôn tâm niệm phục vụ mọi đối tượng khách 
hàng với tất cả sự tận tâm, lòng tận tụy của mình, dù là tập đoàn lớn hay doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hay cá nhân, chúng tôi 

đều giữ vững chất lượng phục vụ tương đương. 
Các khách hàng lớn mà chúng tôi từng làm việc bao gồm
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