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GIỚI THIỆU VỀ WEB MEDIA VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP



VỀ CHÚNG TÔI
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Web Media là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, với mong muốn mang đến 
cho khách hàng sự tối ưu hóa trong quá trình kinh doanh. Với mục tiêu cung cấp các giải pháp về hệ thống quản trị 
dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trong lĩnh vực CNTT và TT, chúng tôi cam kết luôn thiết lập và giữ vững mối quan hệ với các 
đối tác, khách hàng trên cơ sở “đặt uy tín lên hàng đầu”. Toàn thể nhân viên của Web Media luôn tâm niệm rằng: sự 
hài lòng của khách hàng chính là “lợi nhuận” cao nhất của chúng tôi.

KHÁCH HÀNG

1000+
DỰ ÁN ĐÃ LÀM

1990+
ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG

99%
NĂM KINH NGHIỆM

10+

ĐỐI 
TÁC 
CAO 
CẤP

Ads



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA WEB MEDIA
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Thiết kế Website Quảng cáo Báo Google Marketing Facebook Ads Youtube Ads

Social Media &
Viral Marketing

Mobile Ads Emails Cốc Cốc Search S.E.O

Thiết Kế Đồ Họa Mobile App Chăm Sóc Website Video Marketing Dịch Vụ Viết Bài



THIẾT KẾ WEBSITE
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Thiết kế website theo yêu cầu của khách hàng.

Đề xuất tính năng, ứng dụng, hình ảnh phù hợp 
với từng ngành hàng.

Chi phí được tính dựa trên từng ngành hàng cụ 
thể.



QUẢNG CÁO BÁO
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Web Media là Agency của các báo điện tử hàng 
đầu Việt Nam và các trang Nhật báo trên thế 
giới.

Các tờ báo uy tín đã sở hữu lượng độc giả đông 
đảo, lượng truy cập khổng lồ, đây là cơ hội rất lớn 
để khai thác những tiềm năng dịch vụ, bán hàng, 



GOOGLE ADWORDS
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Linh hoạt, tiết kiệm, dễ dàng quản lý

Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cao

người dùng internet 
sử dụng trang tìm kiếm



GOOGLE DISPLAY NETWORK
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Website tại Việt Nam
hiển thị quảng cáo GDN

Người dùng internet Việt 
Nam tiếp cận GDN

Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng khi 
kết hợp với quảng cáo tìm kiếmĐịnh dạng text Định dạng hình ảnh Định dạng video Định dạng Rich media



GMAIL SPONSORED PROMOTIONS
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Quảng cáo hiển thị trên cả 3 thiết bị:

Đáp ứng mọi mục tiêu doanh nghiệp

PC Mobile Tablet

Cách tính phí linh hoạt
Theo CPC/CPM

Tăng cài đặt
ứng dụng

Thu thập
thông tin

khách hàng
Tăng traffic

website
Quảng bá

thương hiệu



FACEBOOK ADS
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Mục tiêu:

Số người sử dụng
Facebook tại Việt Nam



YOUTUBE ADS
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người dùng internet
xem video/tháng

người dùng ghé thăm
youtube/tháng

thời gian trung bình/lần
truy cập Youtube

CPD
chi phí
theo

CPC/CPM CPV



SOCIAL MARKETING / FACEBOOK FANPAGE
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Thiết kế Fanpage Tổ chức event

Quản trị nội dung

1
Mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam

18-34
Độ tuổi phổ biến của người sử dụng 
mạng xã hội Facebook

82%
Người dùng Internet sử dụng mạng 
xã hội để đưa ra đánh về sản phẩm



SOCIAL MARKETING / YOUTUBE

https://webmedia.com.vn

1
Kênh xem video trực tuyến 

lớn nhất Việt Nam

1,8
Triệu lượt xem Youtube

mỗi ngày

93%
Người dùng Internet Việt Nam

xem video trực tuyến



SOCIAL MARKETING / ZALO
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71%
Người dùng Zalo từ 18 - 25 tuổi

Là hình thức quảng cáo Zalo - ứng dụng OTT hàng 
đầu tại Việt Nam với hơn 30.000.000 người dùng.

57%
Nam giới

43%
Nữ giới

Hình thức quảng cáo đa dạng, chi phí linh hoạt

Zalo OA Inbox ADs Sponsored
Massage

Quảng cáo Website Video Sản phẩm

Feed Banner Bài viết Pr Zalo Form

Đối Tác Cao Cấp của Zalo Ads



SOCIAL MARKETING / INSTAGRAM
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400,000,000
Tài khoản Instagram

Trong đó có:

53%
Người dùng Instagram từ 18 - 30 tuổi

Hình thức quảng cáo đa dạng, chi phí linh hoạtQuảng cáo dạng banner, video xuất hiện trên trang 
chủ (timeline) của mạng xã hội Instagram.

Target đa dạng theo độ tuổi, khu vực, sở thích, UED...

Quảng cáo hiển thị trên điện thoại di động

Website Bộ sưu tập Video

Tính tiền theo lươt Click
(CPC)

Tính tiền theo 
lươt xem video 

(CPV)



MOBILE ADS
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Quảng cáo Facebook 
trên Mobile

Quảng cáo Tiktok
trên Mobile

Quảng cáo Zalo
trên Mobile

Quảng cáo Twitter
trên Mobile



EMAIL MARKETING
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Web Media giúp doanh nghiệp xây 
dựng chiến dịch email markting và thiết 
kế template nhằm tối ưu hiệu quả đạt 

Email marketing thường được gửi theo 2 hình thức:

Email Care
Gửi Email cho danh sách 
khách hàng đã có của 
doanh nghiệp nhằm mục tiêu 
chăm sóc và giữ liên hệ.

Email Data
Gửi Email cho danh sách 
hoàn toàn mới nhằm thu hút 
thêm khách hàng tiềm năng.



CỐC CỐC SEARCH
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lượt tìm kiếm mỗi ngày 
trên trang tìm kiếm Cốc Cốc

Tiếp cận đối tượng khách hàng rộng

Đúng đối tượng mục tiêu

Tương tác tích cực, nâng cao

Hiệu quả kinh doanh rõ rệt



SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (S.E.O)
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S.E.O là quá trình tối ưu hóa website cho thân thiện 
với cỗ máy tìm kiếm để nâng cao thứ hạng trên kết 
quả tìm kiếm tự nhiên với từ khóa mục tiêu.

Mức độ tin tưởng cao
Kết quả tự nhiên mang lại sự tin tưởng cao hơn 
quảng cáo

Tính bền vững
Thời gian, thứ hạng xuất hiện trên kết quả tìm kiếm 
ổn định và bền vững khi thực hiện S.E.O thành công

Tiết kiệm chi phí
Không mất chi phí khi người dùng nhấp chuột vào 
kết quả tìm kiếm

SEO TỔNG THỂ SEO TỰ ĐỘNG FACEBOOK SEO

AMAZON SEO YOUTUBE SEO



THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
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Web Media đơn vị chuyên nhận các dịch vụ thiết kế đồ họa tất 
cả các ấn phẩm quảng cáo như thiết kế logo, banner, profile, 
bộ nhận diện thương hiệu, brochure, catalogue, poster, lịch tết, 
Infographic, báo cáo thường niên, quảng cáo báo và tất cả các 
ấn phẩm quảng cáo khác theo yêu cầu khách hàng.

Thiết kế giao diện 
Website

Thiết kế
Logo

Thiết kế Banner, 
băng rôn quảng cáo

Thiết kế bộ nhận diện 
thương hiệu

Thiết kế danh thiếp,
Card Visit, thẻ nhân viên 

Thiết kế
Catalogue

Thiết kế
Profile

Thiết kế
hóa đơn

Thiết kế 
lịch, chân lịch Tết

Thiết kế 
bìa sách

Thiết kế
Poster

Thiết kế 
tờ rơi

Thiết kế 
tờ gấp (Brochure)

Thiết kế
kẹp file (Folder)

Thiết kế 
tem

Thiết kế nhãn mác dán 
lên sản phẩm, CD

Thiết kế 
phong bì, bao bì, vỏ hộp

Thiết kế 
túi xách, túi giấy



MOBILE APP
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Web Media – Đơn vị sở hữu đội ngũ lập trình viên chất 
lượng cao chuyên lập trình ứng dụng trên di động.

Bạn sẽ nhận được gì khi sở hữu một ứng dụng mobile:

Tăng giá trị thương hiệu

Tăng khả năng tiếp cận khách hàng

Tăng khả năng cạnh tranh

Tăng cơ hội kiếm tiền



CHĂM SÓC WEBSITE
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Thời gian của bạn vô cùng có giá trị, tìm kiếm sự hỗ trợ 
chăm sóc website có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm sẽ 
bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Chúng tôi sẵn sàng 
cung cấp hỗ trợ chất lượng cho website của bạn để bạn 
có thể tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp của 
mình.

Yên tâm Đội ngũ chuyên 
nghiệp có kinh 

nghiệm

Hỗ trợ 24/7

Truy cập  Bảo mật Giám sát 
& Sao lưu



VIDEO MARKETING
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Video Marketing dần trở thành xu hướng và là một trong 
những hình thức online marketing hiệu quả nhất hiện nay. 
Video Marketing sử dụng được cho tất cả các lĩnh vực, 
các ngành nghề, ứng dụng rộng rãi từ xây dựng mối 
quan hệ khách hàng, đến quảng bá thương hiệu, dịch 
vụ hoặc sản phẩm của bạn. Ngoài ra, video marketing 
có thể đóng vai trò là phương tiện để trình bày cách làm, 
hướng dẫn, quảng bá lời chứng thực của khách hàng, sự 
kiện phát trực tiếp và cung cấp nội dung lan truyền (giải 
trí).

Dịch vụ Video tại Web Media

Làm Video/TVC 
giới thiệu công ty

Làm video 
Talk Show

Làm video 
Viral

Làm video 
Quảng cáo

Làm video 2D-3D Scribe, 
Motion Graphic, Animation



DỊCH VỤ VIẾT BÀI
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Viết nội dung là nghệ thuật tạo nội dung hấp dẫn cho 
khách truy cập trong khi tuân theo các thực tiễn tốt 
nhất về SEO để đảm bảo nội dung của bạn có thể tìm 
thấy và thúc đẩy khách truy cập đủ điều kiện tìm kiếm.

Dịch vụ viết nội dung là một phần thiết yếu của mọi 
hoạt động Marketing Online.

Dịch vụ viết bài tại Web Media

Viết bài PR

Viết bài SEO

Viết bài Review

Viết nội dung cho Website

Viết content Fanpage

Bài bán hàng Sale Page
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Địa chỉ: 493/33 Lê Đức Thọ, F 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 09 6883 6883

E-Mail: info@webmedia.com.vn – Website: https://webmedia.com.vn

Zalo: 09 6883 6883

MST: 0312326656 do Sở KH và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 13/06/2013

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Công ty TNHH WEB MEDIA


