
CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi Thiết kế các sản phẩm in ấn theo nhu cầu dành cho thị trường 
Mỹ - EU, hoạt động trên các nền tảng pla�orm lớn trên toàn cầu như 

Ebay, Etsy, Amazon, Google... tạo ra hệ thống thương mại điện tử xuyên 
quốc gia.

T10,2019

Được thành lập và 
hoạt động trong lĩnh 
vực MMO dưới tên 

Kinh Bắc Team

T11,2021

Chịu ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19, nhưng 

chúng tôi vẫn hoạt 
động, phát triển và 

thành lập lên KBT Global

Cùng với sự nỗ lực 
và cố gắng KBT 

Global chính thức 
Grand Open

T7,2022

BỘ PHẬN
TÀI NGUYÊN

BỘ PHẬN
KINH DOANH

DESIGNER CUSTOMER 
SERVICE

FULFILLMENT

Bộ phận nghiên cứu và 
phát triển các công cụ, 
tài nguyên phụ vụ cho 

việc kinh doanh của 
công ty. 

Nơi các ý tưởng sẽ được 
trau chuốt, chỉnh sửa 
sẵn sàng cho việc sản 

xuất

Chúng tôi luôn luôn lắng 
nghe, thấu hiểu khách 

hàng của mình. Giải 
quyết mọi thắc của 

khách hàng thân yêu

Chúng tôi lên ý tưởng, 
phát triển idea cho các 
sản phẩm và đưa đến 

tay khách hàng

Fulfill là bộ phận sẽ giúp 
thiết kế có thể đến được 

tay khách hàng



Giá trị cốt lõi của chúng tôi là niềm tin vào con người, là những người làm việc chăm chỉ , 
sáng tạo và hài hước , thông minh. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là niềm tin vào con người, là 
những người làm việc chăm chỉ , sáng tạo và hài hước , thông minh.
KBT luôn mong muốn tạo nên một môi trường làm việc thoải mái nhất , không gian làm 
việc gắn kết , không có sự phân cách tách biệt .

"Không phải ai sinh ra đã giỏi , vạch đích xa gần do tốc 
độ chạy của chúng ta. Không có gì là dễ dàng cả, mọi 
thành công đều phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt !"

Giá Trị Cốt Lõi

Hoạt Động Nội Bộ

Chúng tôi làm việc với đam mê, với hoài bão mãnh liệt, luôn đặt niềm tin vào bản thân, 
vào đồng đội, cũng như vào những giá trị tích cực từ sản phẩm chúng tôi thiết kế , sản 
xuất ra tới tay khách hàng thân yêu.

Sứ Mệnh Tiên Phong


