
Enhancing employee experience has been contributing significantly to business’ operations management and financial results. 
Today, organizations spend over $300 billion a year on improving employee experience. To optimize the workplace in the digital 
transformation era, businesses need a comprehensive solution which is fully integrated with necessary features to operate effectively 
anytime, anywhere. 

FPT Smart Cloud is proud to be the first CSP Tier 1 and Gold Partner of Microsoft. As the a pioneer cloud solution provider in Vietnam, we provide 
a comprehensive and optimal Microsoft 365 Business solution to Vietnamese businesses. With a team of professional advisors and seasoned 
architects, we are always ready to support organizations that are still struggling with digital transformation problem. 

Always accompanying Vietnamese businesses on their 
digital transformation journey, FPT Smart Cloud proudly 
presents Microsoft 365 for Business. 

As all-in-one solution, Microsoft 365 helps businesses 
swiftly innovate their office applications with 
high-quality security system and efficient operation 
management. 

Our exclusive package for AmCham Vietnam members 
includes:

Microsoft 365 for Business
The all-in-one optimization solution that accelerates business operation

Please register for the program before 30/06/2022  through one of the following methods to get full benefits: 

How to register 

Why choose us

Scan the QR Code or enter the link 
https://fptsmartcloud.vn/S06P9
and fill out the registration form

Send us your business requests 
via email info@fptcloud.com
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Enhance your working 
experience with familiar tools 

Word, Excel, PowerPoint  

Easily collaborate and 
optimize efficiency with 
OneDrive and Exchange  

Secure your operation 
management with 

Comprehensive Cybersecurity 
Assessment from Microsoft 

Receive more exclusive 
offers for AmCham Vietnam 

members only 

50% off for the full suite of Microsoft 365 Business 

50% off migration fee from another system to Microsoft 365

Free  $2000 Microsoft Comprehensive Cybersecurity Assessment for 
businesses with 200+ users  

Exclusive $500 training in "Adopting Microsoft 365 for Business" for 
AmCham Vietnam members with 200+ users 

Hanoi: No. 10 Pham Van Bach, Dich Vong Ward, Cau Giay District 
Ho Chi Minh: 3rd floor, PJICO Building, 186 Dien Bien Phu, District 3 

microsoft.fptcloud.com                      1900 638 399   info@fptcloud.com 

Leading digital transformation with  

Special offer for AmCham Vietnam members



Dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số
với giải pháp                        cho Doanh nghiệp

Ưu đãi dành riêng cho Hội viên AmCham Việt Nam
Cải thiện trải nghiệm nhân viên đã và đang đóng góp không nhỏ vào hiệu suất làm việc cũng như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo 
số liệu thống kê, các doanh nghiệp đầu tư hơn 300 triệu USD/năm để nâng cao trải nghiệm của nhân viên. Đặc biệt trong kỷ nguyên chuyển đổi 
số, để tạo ra một môi trường làm việc tối ưu, doanh nghiệp cần một công cụ toàn diện, tích hợp đầy đủ những tính năng cần thiết giúp vận hành 
hiệu quả mọi lúc mọi nơi. 

FPT Smart Cloud là đối tác kinh doanh CSP Cấp 1 và Đối tác Vàng của Microsoft tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp tiên phong, mang 
đến giải pháp Microsoft 365 Business toàn diện và tối ưu để đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp còn đang loay hoay tìm câu trả lời cho bài 
toán chuyển đổi số.

Luôn đồng hành để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên 
hành trình chuyển đổi số, FPT Smart Cloud mang đến 
giải pháp Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Giải pháp giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới và 
phát triển với những ứng dụng văn phòng cao cấp, hệ 
thống bảo mật thông tin và quản lý vận hành chặt chẽ với 
chi phí hợp lý cùng những ưu đãi độc quyền dành riêng 
cho Hội viên AmCham Việt Nam:

Microsoft 365 cho Doanh nghiệp
Giải pháp tối ưu toàn diện cho bài toán nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp 

Quý công ty vui lòng đăng ký chương trình trước ngày 30/06/2022 qua một trong những cách thức sau:

Cách thức đăng ký

Tại sao lựa chọn chúng tôi

Quét QR Code hoặc truy cập link 
https://fptsmartcloud.vn/S06P9  
và điền thông tin đăng ký 

Gửi thông tin doanh nghiệp qua 
email: info@fptcloud.com 

1 2

Nâng cao trải nghiệm làm việc 
với các công cụ quen thuộc 

Word, Excel, Powerpoint 

Dễ dàng cộng tác, tối ưu 
hiệu quả với OneDrive và 

Exchange 

Bảo mật toàn diện và an toàn 
với gói đánh giá hệ thống an 

ninh mạng miễn phí 

Tiết kiệm chi phí với nhiều ưu 
đãi độc quyền dành riêng cho 
hội viên AmCham Việt Nam 

Tiết kiệm 50% cho trọn bộ giải pháp Microsoft 365 cho Doanh nghiệp 

Giảm 50% chi phí chuyển đổi từ hệ thống khác sang Microsoft 365  

Miễn phí gói đánh giá hệ thống an ninh mạng toàn diện doanh nghiệp trị giá 

$2000 (dành cho doanh nghiệp quy mô trên 200 người dùng) 

Gói đào tạo “Ứng dụng hiệu quả giải pháp Microsoft cho doanh nghiệp” trị giá 

$500 dành riêng cho doanh nghiệp là hội viên AmCham với quy mô trên 
200 người dùng

Hà Nội: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 
Hồ Chí Minh: Tầng 3 Toà nhà PJICO, 186 Điện Biên Phủ, Quận 3 

microsoft.fptcloud.com    1900 638 399   info@fptcloud.com 


