
HỒ SƠ NĂNG LỰC 



 

 CÔNG TY QUỐC TẾ DMV  

 

 

 

http://dmvgroup.vn 

 
 



Thông Tin Liên Hệ 

   Đào Tạo Inhouse Digital Marketing 
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    Dịch Vụ Digital Marketing  

    Giới Thiệu Về DMV 

Tổng Quan 

  Dự Án Đã Thực Hiện 



Giới Thiệu Chung 

 Ngày nay, quảng cáo truyền thống không còn là lựa chọn tối ưu để giúp các doanh 

nghiệp phát triển cũng như đưa sản phẩm của mình tới khách hàng. Quảng cáo 

truyền thông trực tuyến và các hình thức quảng cáo cộng đồng đang là xu hướng 

cho các nhà kinh doanh trong tương lai. Tạo ra giá trị riêng, đặc biệt cho doanh 

nghiệp của bạn chính là định hướng tốt nhất cho phát triển thương hiệu. Các nhà 

kinh doanh, các chuyên gia về truyền thông hiện nay trên thế giới đều khuyến 

khích các doanh nghiệp đi theo giải pháp truyền thông hữu hiệu này 

 Năm bắt được xu hướng đó CÔNG TY QUỐC TẾ DMV chúng tôi chủ yếu tập 

trung vào digital marketing. Chúng tôi cung cấp giải pháp và thực hiện chiến lược 

markeitng online giúp doanh nghiệp đạt được KPIs với kinh phí hợp lý nhất. 

 DMV luôn tập trung vào hiểu những gì doanh nghiệp cần và các giá trị thương 

hiệu cốt lõi của doanh nghiệp. Dựa vào đó, DMV đưa ra các giải pháp và lên kế 

hoạch chiến lược Marketing tổng thế dành cho doanh nghiệp. Các chiến dịch đưa 

ra dựa trên các mục tiêu trong quảng bá truyền thông trực tuyến của doanh 

nghiệp. 



Giới Thiệu Chung 

 Cùng với DMV đã có hơn 1000 doanh nghiệp đưa sản phẩm, thương hiệu của họ 

dần khẳng định được giá trị riêng, tăng tầm ảnh hướng thương hiệu của họ với 

khách hàng. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp thổi sức sống vào trong từng chiến 

dịch marketing online, tạo ra giá trị khác biệt cho hình ảnh thương hiệu của khách 

hàng, đưa thương hiệu doanh nghiệp lên một tầm cao mới, phát triển hơn nữa. 

Sự chuyên nghiệp và sức sáng tạo nhiệt tình của các thành viên trong DMV đã 

được chứng minh với các chiến dịch marketing và giải pháp truyền thông trực 

tuyến thành công của các khách hàng của DMV như: NOVOTEL, Đông Phương 

Group, tập đoàn Petrolimex, Địa Ốc Hòa Bình, Nội Thất Phố VIP, FPT Telecom,... 

 Chúng tôi tự hào vì được dẫn dắt bởi anh VÕ TUẤN HẢI là CEO & Founder của 

DMV với hơn 10 năm kinh nghiệm digital marketing. Không chỉ dừng lại ở làm dịch 

vụ digital marketing anh còn có mô hình làm marketing riêng của chính mình và 

mô hình này vào tháng 8/2014 vinh dự được PHÓ THỦ TƢỚNG VŨ VĂN NINH + 

7 THỨ TRƢỞNG đến tận nhà tham quan. 

 Ngoài ra anh VÕ TUẤN HẢI còn đang là trainer cao cấp tại các học viên digital 

marketing hàng đầu Việt Nam. Anh được rất nhiều các công ty, tập đoàn mời đào 

tạo inhouse cho nhân viên của họ. Điển hình là tập đoàn FTP TELECOM mời anh 

về đào tạo cho cấp quản lý, sàn BDS của tập đoàn M.I.K,... Xem thêm profile của 

anh tại đây: http://chuyengiamarketing.com/chuyen-gia-marketing-la-ai/  
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Ý Nghĩa Cái Tên 

DMV là viết tắt của Digital Marketing Việt Nam. Nó thể hiện rất rõ và xuyên suốt 

lĩnh vực mà chúng tôi theo đuổi ngay từ đầu. 

    

Make a difference 
Tạo sự khác biệt 

Khác biệt ở dịch vụ - Khác biệt ở công nghệ - Khác biệt ở tư duy sáng tạo 

Câu slogan đã thể hiện đầy đủ định hướng phát triển của chúng tôi tập trung vào cải tiến chất 

lượng dịch vụ, tiên phong về công nghệ, đầu tư vào nguồn nhân lực trình độ cao, nhiệt huyết 

và sáng tạo, nhằm đem đến hiệu quả cao nhất cho khách hàng. 

    



Tầm Nhìn – Sứ Mệnh 

 Tầm nhìn: Đến năm 2023 DMV là sự lựa chọn số 1 của khách hàng trong phân 

khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME khi họ cần tư vấn giải pháp và 

thực hiện chiến lược digital marketing tại Việt Nam 

 Sứ mệnh của DMV: Giúp cho các cá nhân đang tự kinh doanh, các doanh nghiệp 

SME ở Việt Nam tăng lợi nhuận 

 Phƣơng Châm hoạt động: Lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong 

muốn của khách hàng lên hàng đầu. Từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cả về 

tâm lẫn tài, tạo sự khác biệt tích cực ở: Dịch Vụ - Công Nghệ - Tư Duy Sáng Tạo 



Giá Trị Cốt Lõi 

 Giá trị cốt lõi: TÍN – TÂM – TRÍ - NHÂN  

TÍN 

 

DMV đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ 

chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình. 

 

DMV luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo 

đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác. 

 

TÂM 

 

DMV đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. 

Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu 

chuẩn cao nhất. 

 

DMV coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong 

muốn của khách hàng lên hàng đầu; chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng; nỗ 

lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất ; coi sự hài 

lòng của khách hàng là thước đo thành công. 

 



Giá Trị Cốt Lõi 

TRÍ 

 

DMV coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và 

bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ. 

 

DMV đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi học hỏi, luôn chủ 

động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ. 

 

NHÂN 

 

DMV xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp bằng sự thiện 

chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. 

 

DMV luôn coi trọng nhân viên như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm 

việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và 

cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.  

 

 Giá trị cốt lõi: TÍN – TÂM – TRÍ - NHÂN  



Mô Hình Thƣơng Hiệu 



Dịch Vụ Digital Marketing  

 

Thiết Kế 

Website 
 

Facebook 

Ads 

SEO Youtube 

Google 

Adwords 

Skype 

Zalo 

PR 

Online 

Cốc Cốc  



Kinh Nghiệm  

Từ 2009 Từ 2009 Từ 2010 

Từ 2014 Từ 2015 Từ 2015 

Từ 2015 Từ 2017 Từ 2017 



Thiết Kế Website  

 Tối ưu UI/UX 

 Công nghệ mới nhất HTML5, CSS3 

 Chuẩn SEO 

 Chuẩn trên tất cả các thiết bị 

 Bảo hành vĩnh viễn – miễn phí 

 Hướng dẫn chuyển giao công nghệ 

 

 
 Hình thức thực hiện: 

- Chọn mẫu có sẵn 

- Thiết kế mới theo yêu cầu 



SEO (search engine optimization) 

95% Người Dùng Sẽ Lên Google 

Search Khi Họ Cần Tìm Một Sản 

Phẩm/ Dịch Vụ Nào Đó 

Độ phủ cao Brand 

CTR cao Dài hạn 

BỀN VỮNG - ĐÚNG TIẾN ĐỘ 



Google Adwords 

95% Người Dùng Sẽ Lên Google 

Search Khi Họ Cần Tìm Một Sản 

Phẩm/ Dịch Vụ Nào Đó 

Nhanh gọn Tiết kiệm 

CTR cao Linh hoạt 

HIỆU QUẢ NHANH - TIẾT KIỆM 



Google Display Network  

 Số liệu thống kê tại Việt Nam 

> 5000 Site 
Tiếp cận 95% 
người dùng 

CPC Linh hoạt 



Facebook Marketing 

1. Quảng cáo Facebook Ads 

2. Sản xuất video bán hàng  

3. Quản trị nội dung KOLs 

4. Quản trị nội dung Fanpage 

Số liệu thống kê tại Việt Nam 1/2017 

 46 triệu user 

 89% lượt trên di động 

 59% người dùng lướt Facebook hàng ngày 

 Mỗi người trung bình lướt Facebook 3 giờ / ngày 



Youtube Marketing 

Có mặt 73 quốc gia 

> 1 tỷ người xem/tháng 

> 6 tỷ tiếng xem/tháng 

Việt Nam nằm TOP 10 

Đa dạng hình thức 

 Youtube trueview 30 giây 

 Youtube trueview 15 giây 

 Youtube trueview 6 giây 

 Youtube trong hiển thị 

 Youtube banner 



Cốc Cốc Marketing 

 Search ads  

 Search banner ads 

 Newtab banner 

 Video ads 

 Browser skin 

 Video skin 



Zalo Marketing 

 80 triệu user 
 Trên 80 triệu tin nhắn/ngày 

 83% người dùng từ 18-35 tuổi 

 Tính theo CPC 
 Tối ưu cho người Việt 



Skype Ads 

 Khả năng nhắm đúng đối tượng mục tiêu khách hàng chuẩn xác 

 Quảng cáo nhận được lượng tương tác cao từ khách hàng 

 Tiếp cận thị trường tiềm năng trong khu vực rộng lớn 

 Phù hợp với tất cả doanh nghiệp dù là với doanh nghiệp lớn hay nhỏ 



Viết Bài PR Online 

 Tốc độ lan truyền nhanh chóng với các bài viết tin tức, tiếp thị 

 Giúp nhắm tới nhiều lĩnh vực trên mạng truyền thông 

 Thu hút được sự quan tâm của người đọc sẽ giúp tăng doanh số cũng như 

khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp 



Các Loại Hình Đào Tạo 

Đào tạo 
Offline 

Đào tạo 
Inhouse 

 

Đào tạo học viên tại các lớp digital 

marketing 
 

Giảng dạy trực tiếp tại doanh 

nghiệp. Chương trình đào tạo của 

khóa học sẽ được biên soạn và 

thiết kế dựa trên yêu cầu, tiêu chí 

phát triển của từng doanh nghiệp. 



Dịch Vụ Đào Tạo Offline 

Chiến Lƣợt 
Digital 

Marketing 

SEO 
Marketing 

Facebook 
Marketing 

Google 
Adwords 
Marketing 

Zalo 
Marketing 



Đào Tạo Chiến Lƣợt Digital Marketing 

 Hỗ trợ học viên hoàn thiện việc xây dựng các hệ thống marketing đơn giản nhưng 

hiệu quả, tiết kiệm được mức chi phí đầu, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có  

 Phát triển lượng khách hàng gia tăng từ 2 đến 3 số khách hàng  

 Tận dụng tốt nguồn lực, kiến thức, kinh nghiệm hiện có, đồng thời tiết kiệm được 

khoản chi phí dành cho việc thuê các đơn vị hỗ trợ 



Đào Tạo SEO Marketing 

 Giúp học viên bắt kịp xu hướng tiếp cận bộ phận lớn người dùng, khách hàng tiềm 

năng của website.  

 Chiến lược SEO bền vững 

 Xây dựng đội nhóm, phát triển chiến lược SEO thống trị. 

 Cung cấp cho học viên phương pháp xây dựng và phát triển thương hiệu đưa 

website dẫn đầu trên Google. 

 



Đào Tạo Facebook Marketing 

 Hỗ trợ cho hàng ngàn các doanh nghiệp thực hiện các chiến dịch quảng cáo không 

chỉ trên facebook mà còn là nhiều kênh tiếp thị, quảng cáo khác 

 Chia sẻ cách để xác định các chiến lược, xây dựng các kế hoạch làm quảng cáo 

hiệu quả cho cả các doanh nghiệp lớn lẫn những người kinh doanh nhỏ lẻ 

 Các giải pháp để tăng lượng reach, lượng tương tác với các chia sẻ trên Facebook 

 Các giải pháp để tăng like, phát triển trang fanpage một cách nhanh chóng nhất 



Đào Tạo Google Adwords 

 Giúp tiếp thu các kiến thức về quảng cáo adwords, đẩy mạnh hoạt động kinh 

doanh song song với việc tối ưu mức chi phí quảng cáo 

 Tìm hiểu về quy trình, các bước để triển khai làm quảng cáo một cách bền vững 

nhất, kỹ thuật để tối ưu tất cả các chiến dịch mỗi khi được triển khai 

 

 Xử lý tình trạng quảng cáo bị đối thủ chơi xấu với những nhấp chuột ảo 

 Sau khóa học có thể tự mình tối ưu các chiến dịch mà không cần thuê một đơn vị 

làm quảng cáo nào 

 



Đào Tạo Zalo Marketing 

 Giúp bạn biết cách có được nhiều khách hàng từ mạng xã hội zalo. 

 Làm chủ thị trường mới, tiềm năng nhưng ít cạnh tranh hơn facebook, Google 

 Tăng được đơn hàng, tăng doanh thu bán hàng. 

 Thu hút nhiều khách hàng về cho doanh nghiệp của mình 

 Tăng doanh số và lợi nhuận cấp số nhân. 



Đào Tạo Inhouse 

FPT Telecom 

Đào tạo digital marketing cho cấp quản lý của FTP TELCOM 



FPT Telecom 

Đào tạo digital marketing cho cấp quản lý của FTP TELCOM 



Tập Đoàn M.I.K 

 

Đào tạo digital marketing cho sàn BĐS của Tập Đoàn M.I.K 

 



Mỹ Phẩm Hằng JOJO 

 

Đào tạo digital marketing cho hệ thống đại lý Công Ty Mỹ Phẩm Hằng JOJO 

 



Mỹ Phẩm Hằng JOJO 

 

Đào tạo digital marketing cho hệ thống đại lý Công Ty Mỹ Phẩm Hằng JOJO 

 



3 

2 

1 

4 

10 

9 

14 

8 

13 

6 

5 

12 

Thời trang  

Mỹ phẩm  

Mẹ và bé 

Nha khoa  

Nội thất 

Bất động sản 

Vận tải- Ô tô 

Viễn thông 

Spa – Thẩm mỹ viện  

Điện tử - thiết bị 

Nhà hàng – khách sạn 

Xăng dầu 

7 

Nhóm khách hàng  

Khách hàng thân thiết 



Khách Hàng Thời Trang 

 Hỗ trợ tư vấn & 

thiết kế website, 

thực hiện kế 

hoạch quảng bá 

trên các kênh 

online 



Hỗ trợ tư vấn & thực 

hiện chiến dịch quảng 

bá thương hiệu: 

Quảng cáo Google 

Adwords, chiến dịch 
Marketing Facebook 



Hỗ trợ tư vấn 

quảng bá thương 

hiệu 

 

Thực hiện Quảng 

cáo Google Adwords, 

chiến dịch marketing 

Facebook 

 



Khách Hàng Mỹ Phẩm 

 Tư vấn & thực hiện chiến dịch Marketing Online nhầm giới thiệu sản phẩm và phát triển thương 

hiệu. Đẩy mạnh Marketing Facebook 



 Thực hiện Quảng cáo 

Google Adwords, chiến 

dịch marketing Facebook 

 



 Thực hiện đào đào tạo marketing cho các cấp quản lý của Mỹ Phẩm Hằng Jo Jo - Công Ty Cổ 

Phần Xuất Nhập Khẩu Trương Thu Hằng 

 



Khách Hàng Mẹ Và Bé 

 Hỗ trợ tư vấn & thiết kế 

website 

 

 Thực hiện quảng cáo  

google, triển khai chiến 

dịch Marketing Facebook  

 



 Tư vấn thực hiện quảng cáo Marketing Facebook 

 

 Thiết kế website & thực hiện các chiến dịch quảng cáo nhầm giới thiệu sản phẩm và phát triển 

thương hiệu 



Khách Hàng Nha Khoa 

 Tư vấn chiến lược kinh doanh tiếp thị, quảng cáo thương hiệu, thực hiện Marketing Facebook 



 Hỗ trợ tư vấn & xây dựng chiến dịch quảng bá thương hiệu đến với khách hàng 

 

 Thực hiện thiết kế website, quảng cáo google, triển khai chiến dịch Marketing Facebook  

 



 Hỗ trợ tư vấn & xây dựng chiến dịch quảng bá thương hiệu đến với khách hàng 

 

 Thực hiện thiết kế website, quảng cáo google, triển khai chiến dịch Marketing Facebook  

 



Khách Hàng Nội Thất 

 Hỗ trợ xây dựng chiến dịch Marketing Online 

 

 Tư vấn chiến lược kinh doanh, tiếp cận khách hàng 

 

 Thực hiện quảng cáo Marketing Facebook, Google Marketing… 

  



Tư vấn chiến lược 

kinh doanh tiếp thị, 

quảng cáo thương 

hiệu, thực hiện 

Marketing Facebook 

và Google 



Khách Hàng Bất Động Sản 

Tư vấn & thực 

hiện  chiến dịch 

Marketing 

Facebook cho 

dự án: SOHO 

RIVERVIEW 

 

Chủ đầu tư: 

Tổng công ty 

Xây dựng Sài 

Gòn - TNHH 

MTV 

 

Hợp tác đầu tư: 

Công ty Cổ 

phần Nhà Hòa 

Bình - HoaBinh 

House 



 Triển khai thực hiện quảng cáo 

Marketing Facebook và Google 

cho dự án: CÁT TƢỜNG PHÚ 

SINH 

 

 Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Địa Ốc Cát Tường 

 Hỗ trợ tư vấn & triển khai 

chiến dịch Marketing Online 

để phát triển thương hiệu và 

tăng doanh thu 



 Tư vấn kế hoạch Marketing Online 

 Thực hiện chiến dịch quảng cáo Marketing Facebook và Google cho dự án khu đô thị PHÚC 

AN CITY 



Hỗ trợ tư vấn & triển khai chiến dịch Marketing Online để phát triển thương hiệu, tìm kiếm khách 

hàng tiềm năng và tăng doanh thu 

 

 Thực hiện chiến dịch quảng cáo trên kênh Zalo cho dự án COCO SKYLINE RESORT (Công Ty 

TNHH Pr & Phát Triển Đô Thị Phú Quý) 



 Triển khai thực 

hiện chiến dịch 

quảng cáo 

Marketing 

Facebook cho 

dự án CĂN HỘ 

VISION-1 

 

 Chủ đầu tư: 

Công Ty TNHH 

Dacin Việt Nam 

Tân Tạo là 

Công Ty con 

của Tập đoàn 

Dacin 

Construction 

Đài Loan(Trụ 

Sở Chính Tại 

Đài Loan) 



  Triển khai thực hiện chiến dịch quảng cáo Google cho dự án CĂN HỘ CITY GATE 2 

 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh (Thành viên 577) 



  Triển khai thực hiện chiến dịch quảng cáo Marketing Facebook, Google cho dự án CĂN HỘ 

LAVITA GARDEN 
 

 Chủ đầu tư:  Tập Đoàn Hưng Thịnh 



Khách Hàng Vận Tải – Ô tô 

 Hỗ trợ & triển khai chiến dịch Marketing Online để phát triển thương hiệu và tư vấn kỹ 

năng bán hàng 

 Thực hiện chiến 

dịch Marketing 

Facebook và 

Google 

 



 Tư vấn thực hiện quảng cáo Marketing Facebook 

 

 Hỗ trợ tư vấn & triển khai chiến dịch Marketing Online để phát triển thương hiệu và tăng doanh 

thu sản phẩm 

 



Khách Hàng Viễn Thông 

 

 Triển khai đào tạo 

Marketing Online 

cho cấp quản lý của 

FPT TELECOM Hồ 

Chí Minh 

 



 Tư vấn chiến lược digital marketing cho Viettel Telecom Hồ Chí Minh 

  



Khách Hàng Spa - Thẩm Mỹ Viện 

 

Hỗ trợ tư vấn, lập kế 

hoạch Marketing 

quảng bá phát triển 

thương hiệu  
 

Thực hiện chiến dịch 

Marketing Facebook, 

Google, Zalo,…. 

 



  Tư vấn & thực hiện Marketing Facebook để phát triển thương hiệu và quản lý hệ thống Spa 



 
 Tư vấn lập kế hoạch 

Marketing quảng bá 

phát triển thương 

hiệu  
 

 Thiết kế website,  

thực hiện chiến dịch 

Marketing Facebook 

và Google 



 Hỗ trợ tư vấn, lập kế hoạch Marketing quảng bá phát triển thương hiệu, tìm kiếm khách hàng 

mới 

  

 Thực hiện chiến dịch Marketing Facebook, Google,…. 

 



Khách Hàng Điện Tử - Thiết Bị 

Tư vấn & thực hiện chiến 

dịch quảng bá thương 

hiệu, tìm kiếm khách 

hàng mới trên Goolge 

 





 Tư vấn chiến dịch Marketing Online nhằm quảng cáo thương hiệu, giới thiệu dịch vụ đến với 

khách hàng 

 Triển khai chiến dịch Marketing Facebook  

Khách Hàng Công Nghệ - Phần Mềm 



Tư vấn chiến dịch Digital Marketing 

 

Thực hiện quảng cáo giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trên Google 



Hỗ trợ chiến dịch Digital 

Marketing 

 

Thực hiện chiến dịch 

Marketing Facebook bán trụ 

bơm 

Khách Hàng Xăng Dầu 



Khách Hàng Nhà Hàng- Khách Sạn 

    Nhà Hàng Đông Phƣơng 

 
 Triển khai chiến dịch Marketing 

Facebook quảng bá về Nhà Hàng 

 

 The Adora Luxury         

 
 Triển khai chiến dịch Marketing Facebook 

tuyển dụng nhân sự cho The Adora 

Luxury 

 

 



 Tư vấn chiến lược Marketing Online  

 

 Triển khai dịch vụ quảng cáo Marketing Facebook quảng bá cho Novotel Sài Gòn Centre 



Khách Hàng Thân Thiết 



 
Trụ sở: 836/10 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, HCM 

 

Văn phòng 2: Lầu 3 – Tòa Nhà VC House, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận 

Tân Bình, TP.HCM 

 

Điện thoại:  0901 349 349 
 

Email: baogia@dmvgroup.vn    

 

Website: http://dmvgroup.vn, http://quangcaosieutoc.com, http://websieutoc.vn  

CÔNG TY QUỐC TẾ DMV 

mailto:baogia@dmvgroup.vn
http://dmvgroup.vn/
http://quangcaosieutoc.com/
http://websieutoc.vn/



