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nguồn nhân lực
- hướng dẫn theo mô hình chủ động và tham vấn
- hướng dẫn kiến thức trong chương trình 12 tuần
đội ngũ nhân sự
- định hướng người hướng dẫn
- định hướng quản lý nhóm làm việc
- định hướng kế hoạch làm việc
vận hành & phát triển
- phân tích thị trường và cung cầu
- cải thiện quy trình và các dự án
- đáp ứng khách hàng mục tiêu

Mục lục

web: vmo.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
VINA MARKETING ONLINE

web: vmo.vn
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VMO là Vina Marketing Online.
Vina Marketing Online cung cấp dịch vụ
marketing online trọn gói đã giúp đỡ và hỗ
trợ hàng ngàn cá nhân kinh doanh và
doanh nghiệp trong địa bàn Đà Nẵng và
các khu vực lân cận.

VMO là gì?
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Quy trình 12 tuần chuyển đổi số Doanh Nghiệp
Áp dụng các nền tảng số giúp vận hành hiệu quả
Xây dựng giải pháp và tối ưu quy trình vận hành

VMO Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng
tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận
bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp
giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.

Quy trình chuyển đổi số Áp dụng các nền tảng số Xây dựng giải pháp
- Sáng tạo nội dung
- Sản xuất hình ảnh
- Sản xuất video
- Các gói sản phẩm lan truyền
thương hiệu, tiếp cận khách hàng.

- Thiết kế website, Landing page
- Tạo phễu thu thập khách hàng
- Tự động tiếp thị đa kênh  tự động
như chatbot, mail marketing ...

- Tư vấn chuyển đổi số
- Lập kế hoạch marketing
- Tư vấn Doanh nghiệp
- Xử lý khủng hoảng truyền thông

web: vmo.vn
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Trung thực Tận tâm Chỉn chu
VMO luôn làm việc có kế hoạch và
kỷ luật thực thi, đảm bảo mang lại
kết quả hoàn thiện nhất đến với
doanh nghiệp.

Tại VMO, các nhân viên luôn luôn
hết mình vì công việc để mang lại
kết quả tốt nhất cho doanh
nghiệp. 

Sức mạnh của VMO được tạo ra từ
một tập thể với nền tảng của sự
minh bạch, rõ ràng trong mọi quy
trình làm việc.

Thấu hiểu Linh hoạt
Những cá nhân trong tập thể nhân
viên VMO luôn sẵn sàng đón nhận
và linh hoạt dẵn dắt sự thay đổi
hướng đến cách tạo ra kết quả mới.

VMO luôn đặt mình vào vị trí của
doanh nghiệp trong mọi suy nghĩ,
hành động mang lại lợi ích tốt
nhất cho doanh nghiệp

web: vmo.vn
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Kế hoạch phát triển

2022

WHAT WE DO

Dịch vụ nổi bật

web: vmo.vn
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Dịch vụ nổi bật
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DESIGN QUẢNG CÁO 

CONTENT MARKETING 

WEB DESIGN PRODUCTION

MARKETING PLANNING



W
ebsite
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Các website Tập Đoàn FVG
Dự án mạng đặt phòng 
Khách sạn Hùng Vương - Tam Kỳ 
Thương hiệu đèn LED - Suncom
Tập đoàn Tân Á Đại Thành Đà Nẵng
Genius Design Đà Nẵng 
Trung tâm thể - tâm - trí 
Công ty An Phúc Kiến 
Nhà máy tôn Viễn Kiệt
Liên minh hợp tác xã Việt Nam
Dự án BĐS cao  cấp
Công ty Nhật  bản BPO.MP
Công ty Hải Trần sân bay
Thiết bị Y tế
Cùng gần  100  khách  hàng nhỏ lẻ và thương mại khác...

fvg.com.vn
anandi.vn 

hungvuonghotel.vn 
suncom.vn 
tanadn.vn 

geniusdesign.vn
tribenhkhongdungthuoc.vn 

s35film.com
vienkiet.com

ceticmientrung.com 
wyndhamsoleildanang.vn, gohomes.vn 

mpbpo.com.vn, nentangsohoa.vn 
thedeli.vn

ytesangnam.com



M
arketing
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Bubble Sticks
Bubble Tea
Lagim Coffee & Kitchen
Phiêu Quán
Nhà hàng Hải sản Ngọc Hương

Lĩnh vực FnB

Fusion Suites
Grand Sea View

Lĩnh vực Khách sạn
Trường Cao Đẳng Thực Hành @space

Lĩnh vực Giáo dục

Retro Kitchen & Bar
Em Café & Em Beer
Nhà hàng Ngon Thị Hoa
Mì Quảng NU ĐỒ của Master Chef Tuyết Phạm



M
arketing
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Future Care – 
Lĩnh vực Y tế

Hệ thống phòng khám nhi Đà Nẵng

Goddess Spa
Got Fit Gym & PT
JP MMA

Lĩnh vực Sức khỏe – Sắc đẹp

Sunday Corp
Tân Á Miền Trung

Lĩnh vực Doanh nghiệp

Rightnow – 

Carus Gara
Yêu Đà Nẵng
FiHi.me

Các dự án Start up

Sàn bán vé trực tuyến



ASPACE
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH



ASPACE
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH



ASPACE
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

Kết quả Quảng cáo Facebook trong 30 ngày:

Hiệu quả chuyển đổi: 86 Khách hàng đăng kí và nhập học 
(35% trên tổng số lượt inbox + comment)



BUBBLE STICKS
Lẩu xiên que tự chọn
Scope of work: Marketing trọn gói
Tư vấn Marketing
Lên kế hoạch Marketing
Quản trị và phát triển thương hiệu
Sáng tạo nội dung & hình ảnh, video đa kênh Facebook, Instagram, Tiktok, Google Business
Quảng cáo Facebook



BUBBLE STICKS
Lẩu xiên que tự chọn

Kết quả Quảng cáo Facebook trong 30 ngày:



BUBBLE TEA
Trà sữa & Thức ăn nhanh
Scope of work: Marketing trọn gói
Tư vấn Marketing
Lên kế hoạch Marketing
Quản trị và phát triển thương hiệu
Sáng tạo nội dung & hình ảnh, video đa kênh Facebook, Instagram, Tiktok, Google Business
Quảng cáo Facebook



FUTURE CARE
Hệ thống phòng khám Nhi tại Đà Nẵng
Scope of work:
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Tư vấn Marketing
Sáng tạo nội dung & hình ảnh, video
Quảng cáo Facebook



JP MMA
MMA, YOGA & DANCE
Scope of work:
- Tư vấn Marketing
- Sáng tạo nội dung
- Chụp hình ảnh, quay dựng video
- Quảng cáo Facebook



Scope of work:
- Tư vấn Marketing
- Sáng tạo nội dung
- Chụp hình ảnh, 
quay dựng video
- Quảng cáo Facebook
- Graphic design



Scope of work:
- Tư vấn Marketing
- Sáng tạo nội dung
- Chụp hình ảnh, 
quay dựng video
- Quảng cáo Facebook
- Graphic design



Dự án Yêu Đà Nẵng



Marketing Automation



Marketing Automation
Marketing Automation như một hệ thống cho phép các công ty hợp
lý hóa, tự động hóa và đo lường các nhiệm vụ và quy trình tiếp thị.

Quy trình làm việc
Theo dõi hành vi khách hàng
Phân nhóm khách hàng tiềm năng và lên kế hoạch chăm sóc
Thống kê, đo lường hiệu quả từng chiến dịch
Gửi thông điệp đến đúng nhóm đối tượng khách hàng
Thông báo hoạt động của khách hàng theo thời gian thực


