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Bán không ổn định
Lượng hàng hoá bán ra dao
động bất thường, không
những không có sự đột phá
trong thời gian dài mà có xu
hướng giảm trong thời gian
ngắn.

Không bán được hàng
Sản phẩm không tiêu thụ
được trên thị trường dù đã
tạo ra nhiều chương trình
khuyến mãi cũng như chạy
quảng cáo nhiều lần.

Tung ra sản phẩm mới
Sản phẩm còn xa lạ với khách
hàng, chưa có sự tin dùng,
trải nghiệm trước đó. Chưa
đánh giá được giá trị sản
phẩm mới và hiệu quả ứng
dụng thực tế.

Thị trường

Chưa đo lường chính xác
được phân khúc thị trường. 
Chưa đánh giá  và nắm rõ về
quy mô, sự tăng trưởng,
nguồn lực và sự hấp dẫn
trong phân khúc thị trường
mục tiêu.
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Đối thủ cạnh tranh

Chưa hiểu sâu về sản
phẩm, chưa phân tích lợi
ích mà sản phẩm mang lại
từ góc độ khách hàng.

Giá cả sản phẩm có sự
chênh lệch.

Định vị thương hiệu còn mờ
nhạt, không đồng bộ.

Sản phẩm

Thương hiệu
Chưa có sự khác biệt hoá
nổi trội về sản phẩm và
thương hiệu.
Chưa tuyên bố giá trị ưu thế
so với đối thủ.

Giá 

LUÔN	LUÔN	
SẴN	SÀNG	

TẠO	RA	GIÁ	TRỊ	MỚI	
MANG	ĐẾN	CHO
KHÁCH	HÀNG
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1- Hoạch định sản phẩm

2- Hoạch định phân phối

3- Hoạch định xúc tiến

4- Hoạch định giá

5- Thực hiện kiểm soát và đánh giá
marketing

194.111+
Follower

Vũ khí để
cạnh tranh
với đối thủ

trong
ngành

Thoả mãn
nhu cầu

của khách
hàng

Mang lại
lợi nhuận

cao
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MARKETING	ONLINE	GIÚP	CHO	
VIỆC	KINH	DOANH	TRỞ	NÊN	DỄ	DÀNG	HƠN

Giúp thoả mãn được nhu
cầu, mong muốn và đòi hỏi
của khách hàng

Khách hàng cảm nhận
được nhiều giá trị hơn so
với chi phí mà họ bỏ ra khi
mua sản phẩm/dịch vụ

Giúp doanh nghiệp
hiểu khách hàng

Tạo điều kiện tương
tác và tìm kiếm khách

hàng tiềm năng

Xây dựng thương
hiệu

Truyền tải thông tin về
thương hiệu, sản phẩm
đến khách hàng

Xây dựng và duy trì mối
quan hệ giữa doanh
nghiệp và khách hàng

Giúp phát triển
doanh nghiệp

01. 02.

01.

02.

03.
04.

05.

06.
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Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Toàn Diện
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Phong Việt xây dựng da dạng các vệ tinh, tích hợp tất cả các tính năng vượt trội
nhất. Hỗ trợ tối ưu các nền tảng chuyển đổi số trong kinh doanh online, mang lại
hiệu quả tối đa. 

Marketing



 

 

Dịch vụ SEO web
chuyên nghiệp.
Đột phá thứ hạng
Website, SEO lên
TOP chớp nhoáng.

Là nền tảng giúp
doanh nghiệp bán
hàng và chốt đơn hiệu
quả với dịch vụ thuê
mẫu/KOL Livestream
chuyên nghiệp và
quảng cáo cho doanh
nghiệp một cách tối ưu,
tiết kiệm nhất.

Nền tảng thiết kế
Website chuyên
nghiệp. 
Giúp bạn tiết
kiệm thời gian tối
đa.

Nền tảng CLICK SEO
tại Việt Nam.
Giải pháp hỗ trợ SEO
doanh nghiệp .

Là đơn vị đào tạo
chuyên nghiệp về
các mảng truyền
thông

https://vinaseo.com.vn/

https://livestream.com.vn/

https://renren.vn/

https://clickseo.vn/

https://saostarmedia.com

30+ Website
tin tức

MARKETING

GROUP
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GÓI VIP
 

GÓI BASIC
 

10 - 20 ảnh hoặc 
banner

 

GÓI STANDARD

 Marketing Online phát triển theo xu hướng hiện đại

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khóa, đối tượng KH

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tối ưu website và Fanpage

Quản trị website và xây dựng nội dung

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, banner

Hỗ trợ chạy Google ads (theo ngân sách KH) 

Hỗ trợ chạy Facebook ads (theo ngân sách KH) 

Hỗ trợ bán hàng trên sàn TMĐT

Hỗ trợ Video Marketing

Quản trị Fanpage và xây dựng nội dung

Hỗ trợ thiết kế Website

14TR900
 

9TR900
 

6TR900
 

30 bài/tháng

Sendo, shopee

30 bài/tháng

1 video

Landing Page

GIÁ GÓI
 

Phát triển đột phá, bền vững và tiết kiệm chi phí 

NỘI DUNG
 

	GIẢI	QUYẾT	
TRIỆT	ĐỂ	NHỮNG	VẤN	ĐỀ	TRONG	

MARKETING	ONLINE
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20 - 50 ảnh hoặc 
banner

 Sendo, shopee, 
lazada

30 bài/tháng

45 bài/tháng

2 video

Web công ty hoặc 
Landing Page

5 ảnh hoặc banner

30 bài/tháng

Shoppe



GÓI A

GÓI B
GÓI C

 

Dịch vụ đăng ký website bộ công thương

80tr 120tr 200tr

2tr900

3tr900

1tr490

300.000

100.000

50.000

60.000

100tr

1tr900

3tr900

3tr900

2tr900

49tr

4tr900

6tr900

4tr900

6tr900

2tr900

500.000

200.000

70.000

70.000

200tr

3tr900

6tr900

6tr900

4tr900

99tr

6tr900

9tr900

9tr900

5tr900

600.000

300.000

80.000

80.000

300tr

6tr900

9tr900

9tr900

7tr900

199tr

9tr900

9tr900 14tr900

24/7

3tr

2tr900

500.000

30tr

30tr

6tr

3tr900

800.000

50tr

9tr

4tr900

2tr500

100tr

75tr 99tr

Dịch vụ SEO Website

Dịch vụ thiết kế Website

Dịch vụ Quản trị Website 

Dịch vụ tăng Traffic

Dịch vụ Guest Post

Dịch vụ đi backlink hỗ trợ SEO

Dịch vụ viết Content SEO

Dịch vụ tăng Like Fanpage

Dịch vụ trợ lý viết sách cho KOLs

Dịch vụ Quản trị Fanpage

Dịch vụ Quảng cáo Facebook Ads

Dịch vụ Quảng cáo Google Ads

Dịch vụ bán hàng Cam kết doanh số

Dịch vụ Livestream

Dịch vụ cho thuê mẫu KOLs

Dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Dịch vụ thiết kế Hồ sơ năng lực

Dịch vụ quay video giới thiệu công ty 

Dịch vụ chụp - edit ảnh/sản phẩm

Dịch vụ thiết kế Logo

Dịch vụ Xây dựng thương hiệu cá nhân
Dịch vụ Set up phòng Marketing

1tr 5tr 15tr

2tr900 4tr900 7tr900

3tr 5tr 8trDịch vụ xây dựng kênh Tiktok



Thiết kế Website

SEO Website

Guest Post

Đăng ký Web
Bộ Công Thương

Quản trị Website

Tăng Traffic Web

Đi Backlink
hỗ trợ SEO

KẾT	NỐI	ĐẾN	KHÁCH	HÀNG,
KẾT	NỐI	ĐẾN	TƯƠNG	LAI
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DỊCH VỤ SEO WEBSITE

Tư vấn chiến lược
SEO

Hỗ trợ phân tích
từ khóa SEO

Tối ưu Onpage

Hỗ trợ content

NỘ I  DUNG GÓI CGÓI BGÓI A

Vị trí SEO

Thời gian SEO

Số lượng từ khóa
SEO

Hỗ trợ Traffic

Đi backlink

Báo cáo

Chi Phí SEO

30 bài/tháng 45 bài/tháng 60 bài/tháng

Trang 1 Google

6 tháng

50 từ

Tối thiểu 3.000
Traffic/tháng

1 lần/tháng

80 TR/gói

Trang 1 Google Trang 1 Google

6 tháng 6 tháng

100 từ 200 từ

Tối thiểu 6.000
Traffic/tháng

Tối thiểu 10.000
Traffic/tháng

1 lần/tháng 1 lần/tháng

120 TR/gói 200 TR/gói
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UX/UI thân thiện Giao diện hiện đại, 
cập nhật xu hướng 

Chuẩn SEO Tiếp cận khách hàng 
hiệu quả

TH
IẾT K

Ế W
EB

SITE

RENREN.VN

Xem giá
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Website 
bán hàng

TH
IẾT K

Ế W
EB

SITE

Landing Page
Website 
công ty

Website
tin tức

Tư vấn thiết kế
website

Tên miền, hosting

Menu đầy đủ

Tính chuẩn SEO

Tiện ích: Chatbox,
Facebook, ...

Giao diện
chuẩn mobile

Chi phí 
thiết kế website

999.000
/web

3.900.000
/web

5.900.000
/web

6.900.000
/web

Đa Dạng, Hiện Đại

Tối Ưu, Nhanh Chóng

Uy Tín, Chuyên Nghiệp 
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Q
U

Ả
N

 T
R

Ị W
EB

SI
TE

X
E

M
 T

H
Ê

M
pvm.vn

99+

VIP

THÀNH VIÊN 

Lượt mua hàngTỉ lệ thoát trang

QUẢN LÍ TRANG

Số lượt xem
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15 bài/tháng 30 bài/tháng 60 bài/tháng

Tư vấn chiến lược
Marketing Online

Hỗ trợ tối ưu
website

Hỗ trợ content

Thiết kế ảnh,
banner

Chăm sóc website

Hỗ trợ up sản
phẩm hay dịch vụ

Báo cáo công việc

Chi phí quản trị
website 3.900.000/tháng 6.900.000/tháng 9.900.000/tháng

5 ảnh, banner

GÓI A

10 ảnh, banner 20 ảnh, banner

Hỗ trợ SEO 10 từ 20 từ

GÓI B GÓI C

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BLOG BẢNG GIÁ LIÊN HỆ
14



02.
Tăng độ uy tín

04.
Google Index

Website
nhanh hơn

Lên top từ khóa
nhanh

01.
Tăng thứ hạng website

03.

Gói Basic 1

Gói Basic 2

Gói Standard

Gói VIP 1

Gói VIP 2

Giá

1 TR 490/tháng

2 TR 990/tháng

5 TR 900/tháng

8 TR 900/tháng

17 TR 900/tháng

Traffic/ngày

1.000

2.500

5.000

10.000

20.000

Traffic/tháng

30.000

75.000

150.000

300.000

600.000

XEM THÊM
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XEM THÊM

500.000 VNĐ/Bài

diendandoanhnhan
doanhnghiepsaigon
goccongai.vn
tapchidoanhnghiep.net
woman.vn
...

Các trang tin như:

200.000 VNĐ/Link

Tăng sự uy tín cho website
Backlink tự nhiên, chính thống, chất lượng
Đội ngũ nhân viên SEO giàu kinh nghiệm

5.000.000 VNĐ/Web

Tăng uy tín cho website
Khẳng định thương hiệu
Loại bỏ nguy cơ bị xử phạt khi vận hành 

16



CONTENT	IS	KING

Tại sao nên chọn Phong Việt?

Phong Việt luôn hướng đến sự đổi mới sáng tạo, biết cách phản ứng kịp thời
trước mọi sự thay đổi, từ đó đột phá để khác biệt và có giá trị. 
Với châm ngôn hoạt động "Phong Việt -  Tiên phong tìm kiếm những giá trị ưu
việt" chúng tôi cam kết sẽ mang đến những kết quả hơn cả sự mong đợi!
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Một Content "chất" sẽ là vũ khí lợi hại nhất để
bạn đánh bại mọi đối thủ trong cuộc chiến
kinh doanh online.

Giải pháp hoàn hảo khi bạn có cảm hứng
nhưng không biết cách viết để “chạm tới” trái
tim độc giả.

70.000 VNĐ/bài

70.000 VNĐ/like

100.000.000 VNĐ/gói

Tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn
Nâng cao uy tín thương hiệu, mức độ nhận
diện thương hiệu
Chốt đơn hàng hiệu quả, dễ dàng hơn

CONTENT	LÀ	CỐT	LÕI	CỦA	MỌI	VẤN	ĐỀ	TRONG	MARKETING	ONLINE
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Sáng tạo nội dung - thể hiện "chất" riêng
Tối ưu quảng cáo đa nền tảng

www.pvm.com

19



Hỗ trợ tối ưu
fanpage

Hỗ trợ
content

Tư vấn
 chiến lược 

Hỗ trợ up
SP/DV

6TR900/gói

Thiết kế 
ảnh, banner

Báo cáo 
công việc

Hỗ trợ 
FB Ads

Chăm sóc
fanpage

3TR900/gói 1TR900/gói

15 bài/tháng30 bài/tháng60 bài/tháng

51015
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QUẢNG CÁOQUẢNG CÁO  
FACEBOOK ADSFACEBOOK ADS

Tư vấn 
chiến lược

Phân tích
 khách hàng

Quảng cáo 
Page

Tăng 500 likeTăng 1000 likeTăng 2000 like

Quảng cáo 
bài viết

1 bài3 bài5 bài

Quảng cáo 
video

200 lượt xem500 lượt xem

Quảng cáo 
Lead ads

20 data

Quảng cáo 
Remarketing
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6.900.000/tháng

3.900.000/tháng

9.900.000/tháng



20 từ 10 từ5 từ

Top 1 - 4

20.000 
lượt hiển thị 

QUẢNG CÁOQUẢNG CÁO  
GOOGLE ADSGOOGLE ADS

Tư vấn chiến lược

Phân tích từ khóa

Quảng cáo 
Google Search

Số lượng từ khóa

Vị trí TOP

Quảng cáo hiển
thị GDN

Quảng cáo 
Remarketing

Top 1 - 4 Top 1 - 4

10.000 
lượt hiển thị 

20.000 
lượt hiển thị 

Quảng cáo Video5000 lượt xem 
Youtube 

2000 lượt xem 
Youtube 

 

3.900.000/tháng

6.900.000/tháng
9.900.000/tháng
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Bán hàng không chỉ đơn thuần là bán hàng!
Và khi bán hàng "Đừng chỉ là một người bán

hàng, hãy là người giúp đỡ, là ân nhân, là
bạn bè với khách hàng".

Việc cam kết doanh số bán hàng dựa trên cơ sở đã thông qua quá trình phân tích
đánh giá thực tiễn một cách khách quan. 

Chúng tôi luôn đặt uy tín với khách hàng lên hàng đầu khi đã cam kết. 

99TR/gói
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GIÚP "CHỐT ĐƠN" NHANH CHÓNG

AA2TR900/mẫu (KOLs)2TR900/mẫu (KOLs)

4TR900/mẫu (KOLs)4TR900/mẫu (KOLs)

DỊCH VỤ
LIVESTREAM

Giúp bán hàng và tăng tỉ lệ chốt đơn 
Tăng tương tác trên Fanpage
Tăng độ nhận diện thương hiệu
Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả

 Việc Livestream mang lại nhiều lợi ích:

1 KOLs có vị trí vai trò quan
trọng giúp cho việc
Livestream trở nên hiệu quả
hơn. 

KOLs giúp thu hút một lượng
khách hàng tiềm năng  nhờ
vào sức ảnh hưởng trên cộng
đồng mạng

2

7TR900/mẫu (KOLs)7TR900/mẫu (KOLs)

BB

CC
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VỀ CHÚNG TÔI TẠI SAO CHỌN PHONG VIỆT?

Phong Việt cung cấp dịch vụ
chất lượng với giá cả tối ưu
nhất trên thị trường.

Phong Việt có đội ngũ nhân sự chuyên
nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm đảm
bảo sẽ làm hài lòng khách hàng.
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0941 11 99 00 pvm.vn



CHẤT LƯỢNG TIẾT KIỆM
THỜI GIAN

UY TÍN

9TR900/gói 6TR900/gói

6TR/gói 3TR900/gói 800K/gói

info@cmo.com.vnpvm.com.vn
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GIÁ CHỈ TỪGIÁ CHỈ TỪ

 

Tăng uy tín và độ nhận diện doanh nghiệp

Tiếp cận khách hàng mục tiêu dễ dàng hơn
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Tiết kiệm thời gian đào tạo và quản trị nhân sự 

 

Tiết kiệm chi phí vận hành kinh doanh  

GIÁ CHỈ TỪ

30 TRIỆU
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Bắt	nhịp	xu	thế	Tiktok
Đẩy	"Trend"	hót	hòn	họt

Shop tiktok

Thách thức/challenges

Thử thách biến hình

Nhảy/nhép theo nhạc trending

GÓI A 3TR

GÓI B

GÓI C 8TR

5TR
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QUẢNG	BÁ	THƯƠNG	HIỆU	
THÚC	ĐẨY	MUA	-	BÁN	HÀNG	ONLINE	HIỆU	QUẢ	.

Sàn thương mại điện tử
Tiktok

Livestream Tiktok

Bật kiếm tiền trên Tiktok chỉ là
"chuyện nhỏ"

Hỗ trợ xây dựng kênh tiktok thu hút
với lượng view "khủng" từ A - Z

Chi phí cực kì tiết kiệm
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHONG VIỆT

231 - 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Khu City Land Park Hills, 18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

0941 11 99 00

info@cmo.com.vn

pvm.vn - pvm.com.vn - pvm.edu.vn

thêm địa chỉ văn phòng đại diện

Phong Việt cam kết sẽ mang lại cho các doanh nghiệp những dịch vụ  tốt nhất,
giúp chuyển đổi  số một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Chúng tôi rất mong muốn được đồng hành với quý doanh nghiệp để cùng nhau
phát triển, bắt nhịp với xu thế phát triển kinh tế toàn cầu, đưa ra các giải pháp
phát triển thị trường vượt trội và bền vững. 

Cùng hợp tác để phát triển - Cùng hợp tác để thành công!
Phong Việt tiên phong tìm kiếm những giá trị ưu Việt!


