
DỊCH THUẬT MASTER

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
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DỊCH VỤ CUNG ỨNG

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

VỀ CHÚNG TÔI

VÌ SAO CHỌN MASTER



VỀ CHÚNG TÔI
Một bản dịch hay luôn xuất phát từ đội ngũ dịch có tâm01



QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

2009 2014 2023

2011 2016Thành lập 

Dịch thuật Master

Thành lập Ofood

Ngành FnB

Master với 3 văn phòng

Ofood với 23 nhà hàng

Thành lập văn phòng

chuyên công chứng

Thành lập Trung tâm 

đào tạo ngôn ngữ



TRIẾT LÝ KINH DOANH

CON NGƯỜI LÀ TRỌNG TÂM!

Chất lượng dịch thuật tốt 

luôn đi kèm với chi phí phù hợp.



GIÁ TRỊ

BẢO 
MẬT

MINH 
BẠCH

TẬN 
TÂM

CHÍNH 
XÁC

Những tiêu chí mà chúng tôi theo đuổi suốt 13 năm qua



DỊCH VỤ CUNG ỨNG

Suốt 13 năm qua, Master chỉ tập trung phát triển tối 
đa dịch vụ cung ứng theo ba phân ngành chuyên sâu
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DỊCH THUẬT TÀI LIỆU

Chúng tôi không tự nhận mình là 

chuyên gia, chúng tôi chỉ là những 

công nhân miệt mài làm việc trong 

công xưởng dịch thuật Master

PHIÊN DỊCH ĐA NGỮ

90% phiên dịch viên của chúng 

tôi đều tốt nghiệp thạc sĩ và 

tích lũy ít nhất 5 năm kinh 

nghiệm trong mỗi chuyên môn

CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH

Công chứng được ngôn ngữ hiếm 

chính là điều mà 89% các đồng 

nghiệp khác trên thị trường của 

chúng tôi khó so bì

DỊCH VỤ CHỦ LỰC



Khởi tạo 
dự án

Tiếp nhận đơn hàng
Sắp xếp nhân sự và 
chuẩn bị các tài liệu 

tham khảo

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU

Biên tập 
bản thô

Kiểm tra tính đầy đủ 
và trung thực của 
bản dịch, đối chiếu 

danh mục thuật ngữ

Chế bản
điện tử

Tạo dàn trang chi tiết, 
đối chiếu thành phẩm 

với văn bản gốc

Dịch thuật
tài liệu

Xem xét, đánh giá 
các văn bản gốc và 

tiến hành dịch thuật 
toàn bộ tài liệu

Hiệu đính
bản sửa 

Kiểm tra văn phạm, 
cú pháp, chính tả, 

văn phong bản xứ, 
định hình phong 

cách

Kết thúc
dự án

Tiếp nhận phản hồi 
và chỉnh sửa (nếu có)
Bàn giao tài liệu cuối 
và cập nhật bộ nhớ



ƯU ĐIỂM
từ đội ngũ phiên dịch 

của Master
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42Chi phí hợp lý

Chi phí tương xứng và 
cung ứng thiết bị hỗ trợ 

cho hội thảo

Nhân sự nước ngoài

Phiên dịch viên bản xứ khi 
dịch hội nghị đa quốc gia và 
đa ngôn ngữ

Am hiểu chuyên ngành

Phiên dịch viên tối thiểu 
5 năm kinh nghiệm 

hoạt động chuyên môn

Công tác dài ngày

Các đợt làm việc dài hạn và 
ngoại tỉnh, hoặc ra nước 
ngoài theo yêu cầu

PHIÊN DỊCH ĐA NGỮ



CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH

Chúng tôi có thể dịch công chứng được bất kỳ tài liệu nào 

miễn là nó đủ hiệu lực thực hiện

TƯ PHÁP TƯ NHÂN



VÌ SAO CHỌN MASTER

Danh tiếng thực chất phải đến từ sự truyền miệng
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DỊCH ĐƯỢC 
NHIỀU HƠN

Nguồn lực bản địa và quốc 
tế với 10 biên dịch viên tại 
công ty và hơn 800 cộng 

tác viên bên ngoài

QUY TRÌNH TỐT LÀ ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI

DỊCH ĐƯỢC 
NHANH HƠN
Tăng ca theo yêu cầu

Nguồn lực huy động tối 
đa xử lý lên đến 300 

nghìn từ/ngày

DỊCH CHÍNH 
XÁC HƠN

Bản dịch phải qua ba vòng 
kiểm duyệt. Chỉ sử dụng 

đúng người am hiểu 
trong chuyên ngành đó

DỊCH TIẾT 
KIỆM HƠN

Chính sách giá minh 
bạch và nhiều lợi ích

Ưu đãi cho dự án lớn và 
khách hàng dễ thương



Chúng tôi chỉ mong có thể đóng góp một phần công sức mình vào công cuộc phát triển chung của quý khách hàng, 
thông qua việc chuyển ngữ những bản dịch tâm huyết từ một đội ngũ nhiệt thành. Và chúng tôi gửi lời cảm ơn 

vì quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Dịch thuật Master giữa muôn vàn đối tác tiềm năng khác trên thị trường.

Coca-Cola
Pacific 
Airlines

2013

KHÁCH HÀNG CỦA MASTER

2010 2012 2014 2016 2017

Pepsi
GSK

Traveloka
Bayer

Accor
Hotels

2015

Reckitt 
Benckiser

2018



DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH



TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Những dự án được phát triển bởi đội ngũ 
Master với mục tiêu thực hiện trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp
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"Lan tỏa tri thức" - Master Sharing là dự án phi lợi 

nhuận được định hướng và phát triển bởi Master với 

sứ mệnh chia sẻ đến cộng đồng những thành quả đạt 

được từ quá trình làm việc nỗ lực của tập thể công ty.

1886
Mẫu bản dịch

DỰ ÁN LỚN HƠN TỪNG NGÀY!

3287
Người tiếp cận

THƯ VIỆN BẢN DỊCH MẪU

Mỗi nhân viên Master đã miệt mài lao động thêm 

5 giờ mỗi tuần để đóng góp vào dự án dịch thuật này



KÊNH DỊCH THUẬT TIN TỨC QUỐC TẾ 

KỸ THUẬT

THƯỜNG THỨC

NGHỆ THUẬT

KINH DOANH

DẠY BIÊN 
PHIÊN DỊCH

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

NGÔN NGỮ LÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỚI 
BẤT KỲ AI VÀ BẤT KỲ LĨNH VỰC NÀO!

Dự án chia sẻ tri thức trực tuyến tạo ra kho tin 

tức về mọi lĩnh vực như Kinh doanh, Tài chính, 

Môi trường, Sức khỏe, Đời sống xã hội, Sách 

ảnh Phim truyện... và được cập nhật liên tục. 

MÔI 
TRƯỜNG

SÁCH VÀ PHIM



THỰC HỌC ĐỂ

THỰC NGHIỆP
• Đối tác đáng tin cậy của các trường 

Đại học trong việc tiếp nhận và đào 

tạo thực tập sinh ngành ngôn ngữ

• Huấn luyện kỹ năng biên phiên dịch 

cho các dịch giả không chuyên

ĐÀO TẠO NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH



CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Văn phòng: Số 2 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 0934 453 303 Email: contact@master-service.asia 


