
sales@webnic.cc                www.webnic.cc
Liên hệ

Nhà đăng ký tên miền
.cc dẫn đầu và là Nhà đăng ký 

tên miền quốc tế hàng đầu thế 
giới

Nguồn: Verisign Nguồn: CNNIC và TWNIC Nguồn: www.webhosting.info

Nhà đăng ký Nằm trong Top 50 Nhà 
đăng ký tên miền lớn 

nhất thế giới
dẫn dầu về tên miền .cn và .tw 

tại Châu Á, ngoài lãnh thổ 
Trung Quốc và Đài Loan

WebNIC được biết đến là

trên
3,000,000
tên miền trong CSDL

thông qua trên

5,000
Đối tác đang hoạt động

tại trên

70
quốc gia

Chúng tôi quản lý

Chứng chỉ SSL

Ký tài liệu

Giải pháp

Các sản phẩm của chúng tôi
Bán sỉ tên miền

ccTLD gTLD New gTLD

Giải pháp Bảo mật Web

Ký mã hóa

®

Thương hiệu bán sỉ dịch vụ 
Internet chất lượng cao được 
quốc tế công nhận

Bắt đầu kinh doanh dịch vụ web cực kỳ dễ dàng!

Kết nối đa dạng tới hệ thống của WebNIC bằng nhiều kênh
phù hợp nhất với yêu cầu kinh doanh của bạn, bao gồm API, RESTful API, EPP và WHMCS!

WHMCS là nền tảng quản trị hàng đầu trên thế giới, chúng tôi có thể giúp bạn cài
đặt và cấu hình và khiến nó trở nên thật dễ dàng và đơn giản cho bạn!

Tiếp thị liên kết cùng WebNIC
Hãy tham gia các chương trình độc quyền được thiết kế dành riêng
cho bạn để giúp doanh nghiệp của bạn tăng thu nhập.



Bạn vẫn chưa chắc làm thế nào để nhận
được khuyến mãi này?

Hãy liên hệ với chúng tôi tại inquiry@info.webnic.cc

trong suốt 4 năm liên tục

WebNIC tự hào là

Digicert là nhà cung cấp các 
chứng chỉ số bảo mật cao số 1 
thế giới, chuyên cung cấp chứng 
chỉ SSL tin cậy, triển khai PKI 
được quản lý và bí mật cũng như 
các chứng chỉ thiết bị cho các thị 
trường IoT mới nổi.

Digicert đơn giản hóa SSL/TLS 
và PKI, đồng thời cung cấp các 
giải pháp nhận dạng, xác thực 
và mã hóa cho web và Internet 
of Things (IoT).

Áp dụng độc quyền khi tham gia sự
kiện Ngày An toàn thông tin 2021

*Chứng chỉ Wildcard bảo vệ không giới hạn các tên miền con của một tên miền
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Bạn chưa sử dụng
Digicert SSL?

Hãy chuyển sang Digicert SSL 
ngay để nhận giảm giá 50% 

và miễn phí thời gian sử dụng 
còn lại của chứng chỉ hiện tại, 
tối đa lên tới 6 tháng

đăng ký ngay bây giờ

(Giá thường: 4.890.000 đ)

(Giá thường: 2.790.000 đ)

Chỉ 2.445.000 đGiá khuyến mãi: Chỉ 2.990.000 đGiá khuyến mãi: 

Chỉ 4.940.000 đGiá khuyến mãi: Chỉ 1.395.000 đGiá khuyến mãi: 

Khuyê
n d

ùng

(Giá thường: 5.980.000 đ)

(Giá thường: 9.880.000 đ)


