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ĐẾN	VỚI	NHAU	LÀ	MỘT	SỰ	KHỞI	ĐẦU.	
GIỮ	ĐƯỢC	NHAU	LÀ	SỰ	TIẾN	TRIỂN.

	LÀM	VIỆC	CÙNG	NHAU	LÀ	SỰ	THÀNH	CÔNG.



HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

VỀ CHÚNG TÔI
Công ty Cổ Phần Đầu tư Giải pháp Phát triển Thị trường Phong Việt (Phong
Việt Group) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền
thông nói chung và marketing online nói riêng. Với gần 10 năm kinh nghiệm,
Phong Việt Group không ngừng đưa ra các giải pháp phát triển thị trường
hiệu quả nhất, giúp hơn +1.000 doanh nghiệp lớn và nhỏ định hướng lộ trình
xây dựng thương hiệu, nghiên cứu chiến lược kinh doanh giúp phát triển hiệu
quả và tạo giá trị bền vững.

2012 2020

2015

2022

Hợp tác hơn +1.000 doanh
nghiệp, cùng đội ngũ
nhân sự với +50 nhân viên
và +100 cộng tác viên
chuyên nghiệp. Nhờ đó
đạt được nhiều giải
thưởng và thành tích vượt
trội trong lĩnh vực
Marketing Online.

Khẳng định được
thương hiệu và vị trí
của mình trên thị
trường trong  lĩnh vực
Marketing Online.  

Thành lập Công Ty
Cổ Phần Đầu Tư
Giải Pháp Phát
Triển Thị trường
Phong Việt.

Khởi sự kinh doanh
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Xây dựng tinh thần thân ái, nhân văn trong
các mối quan hệ với khách hàng, đối tác,
đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội.
Coi người lao động là tài sản quý giá nhất.

NHÂN

Đặt trí tuệ, sáng tạo là sức sống nhằm tạo ra
những giá trị khác biệt.
Đề cao tinh thần học hỏi, đổi mới, sáng tạo,
dám nghĩ dám làm, vượt lên chính mình.

TRÍ

Cân bằng quyền lợi khách hàng - doanh
nghiệp và cộng đồng.
Luôn đặt lợi ích của khách hàng làm trung
tâm, coi sự hài lòng của khách hàng là
thước đo thành công.

TÂM

Đặt uy tín, đạo đức kinh doanh lên hàng
đầu. Là vũ khí cạnh tranh và lấy làm danh
dự để bảo vệ.

TÍN

Chúng tôi thay đổi quan điểm về
kinh doanh online, cùng đồng hành
với các doanh nghiệp đưa ra giải
pháp marketing phát triển thị
trường, ứng  dụng các sản phẩm-
dịch vụ công nghệ trên nền tảng
chuyển đổi số giúp cho việc kinh
doanh trở nên dễ dàng hơn.  

Phong Việt Group định hướng trở
thành nhà cung cấp các giải pháp
marketing phát triển thị trường tối
ưu nhất cho các doanh nghiệp
hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
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HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 
HĐQT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
R&D

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG 
KỸ THUẬT

PHÒNG 
CHĂM SÓC

KHÁCH HÀNG

PHÒNG 
NHÂN SỰ

PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI

CHÍNH

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG 
NGHIỆP VỤ

PHÒNG 
DỰ ÁN

PHÒNG 
ĐÀO TẠO
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HÀ THANH TÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Tốt nghiệp cử nhân Tài Chính Ngân Hàng. 
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành
Marketing.
Chuyên gia phân tích Tài chính, tư vấn chiến
lược 
và phát triển dự án cho hơn +1.000 doanh
nghiệp.

Tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin.
Chuyên gia R&D lĩnh vực Marketing Online 

Hơn 11 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống Công nghệ AI ứng
dụng vào Marketing Online

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

SẴN	SÀNG
HỖ	TRỢ	THÚC	ĐẨY	VÀ
PHÁT	TRIỂN	GIẢI	PHÁP	
MARKETING	ONLINE
CHO	DOANH	NGHIỆP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG DƯƠNG PHONG

	ĐƯA	MARKETING	ONLINE
ĐỒNG	HÀNH	

CÙNG	DOANH	NGHIỆP	
GIẢI	QUYẾT	

NHỮNG	KHÓ	KHĂN.
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GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

NGUYỄN PHÙNG THANH
Tốt nghiệp cử nhân Công
nghệ thông tin.
Chuyên gia R&D lĩnh vực
Marketing Online. 
Hơn 11 năm kinh nghiệm
trong việc phát triển hệ thống
Công nghệ AI ứng dụng vào
Marketing Online

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

LÊ THỊ LỆ THU
Tốt nghiệp cử nhân Tài Chính
Ngân Hàng. 
Hơn 8 năm kinh nghiệm về
Nhân sự và Quản lý Tài chính
Doanh nghiệp.
Hơn 5 năm kinh nghiệm Quản
lý mẫu, KOLs, Ca sĩ, Diễn viên,
MC....

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

SỰ	VỮNG	CHẮC	CỐ	ĐỊNH	CỦA	MỤC	ĐÍCH	
LÀ	GỐC	RỄ	CỦA	TẤT	CẢ	NỖ	LỰC	THÀNH	CÔNG

TRẦN THỊ THẠNH
GIÁM ĐỐC R&D
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Cái	TẦM	chỉ	là	điều	kiện	CẦN,	
phải	có	cái	TÂM	để	làm	điều	kiện	ĐỦ.

Kết sức mạnh – nối thành công Đoàn kết là sức mạnh

 Không ngại khó khăn bởi chúng tôi luôn làm việc và gắn kết 
chặt chẽ với nhau
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Sức	mạnh	của	NHÓM	là	mỗi	CÁ	NHÂN	độc	lập.	
Sức	mạnh	của	mỗi	CÁ	NHÂN	là	một	NHÓM.

Sáng tạo Đam mê

Bứt pháCầu tiến

Nhiệt huyết

Khác biệt
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GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
MARKETING ONLINE VÀ BÁN HÀNG

	GIẢI	QUYẾT	
TRIỆT	ĐỂ	NHỮNG
VẤN	ĐỀ	TRONG	

MARKETING	ONLINE

TIẾP CẬN
khách hàng nhiều hơn

GIẢM THIỂU CHI PHÍ
chạy quảng cáo

TĂNG DOANH SỐ
nâng cao hiệu quả 

bán hàng

   Giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu và cạnh tranh hiệu quả trên thị
trường.  Vừa giúp tiết kiệm chi phí, thời gian vừa giúp tăng lợi nhuận, doanh
thu một cách vượt trội và bền vững.

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC 
MARKETING ONLINE 

XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG TRỌNG TÂM 
CỦA SẢN PHẨM 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 
TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG ONLINE

Đưa ra cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả nhất.

Giúp khách hàng quyết định chọn sản phẩm của doanh nghiệp
bạn chứ không phải của đối thủ
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Phát	triển	đột	phá,	
bền	vững	và	

tiết	kiệm	chi	phí.

02

MARKETING ĐA KÊNH

Khai thác tối đa tiềm năng
quảng cáo trực tuyến trên
tất cả các phương diện
thuộc lĩnh vực marketing
góp phần  phát triển thị
trường và gia tăng lượng lớn
khách hàng tiềm năng.

Cung cấp góc nhìn toàn diện
về hành trình ra quyết định
của người mua hàng để
truyền tải đúng thông điệp,
đúng thời điểm và đúng nhu
cầu về sản phẩm dịch vụ cho
khách hàng.

Marketing đa kênh là chìa khóa để “quăng lưới” khách hàng một cách
triệt để và hiệu quả nhất, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện hành vi
mua hàng trên bất kỳ kênh nào thuận tiện nhất cho họ. Chiến lược
marketing đa kênh cho phép người dùng quyết định và lựa chọn.
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Là lập kế hoạch chiến lược
Marketing Online để thực hiện các
chiến dịch quảng cáo cho dự án
nhằm quảng bá hình ảnh công ty,
sản phẩm.

Gói Dịch vụ Marketing Online tổng
thể (Gói MO) giúp hỗ trợ cho các
doanh nghiệp trong việc chủ động
tiếp cận, thuyết phục khách hàng
tham gia sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
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NHẬN BIẾT

MUA HÀNG

CÂN NHẮC

PR
Đăng báo
Facebook Ads
Google Ads

SEO
Đánh giá
KOLs

0101

0404

0505

0202

0303
Website
Facebook
Công ty

Fanpage
Điện thoại
Email
Quà tặng

Khuyến mãi
Quà tặng
Thông tin giá trị

QUAY LẠI

ỦNG HỘ

0212



SEO (Search Engine Optimization)

13

Đưa website lên TOP Google một cách tự nhiên mà không cần phải chạy
quảng cáo Google Ads, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.



Tiếp nhận 
thông tin 

Phân tích
từ khóa

Báo cáo
kết quả

Theo dõi, đo
 lường, đánh giá

Tăng traffic 
hỗ trợ SEO

Tối ưu
Onpage

Xây dựng
content

Xây dựng
backlink

Tiết kiệm chi phí 
quảng cáo

Tăng traffic website, 
thứ hạng website

Tăng độ uy tín 
nhận diện thương hiệu

04

Tỷ lệ chuyển đổi cao, 
giúp bán hàng hiệu quả

Tiếp cận đúng 
khách hàng mục tiêu

01

02

03 05
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Liên tục câp nhật các tính
năng mới

Kho giao diện phong phú 
cập nhật liên tục

Quản trị trực quan, dễ dàng
sử dụng với khả năng tùy
biến cao

Tạo và chỉnh sửa website 
chuyên nghiệp một cách đơn
giản Chuẩn SEO thân thiện với các

công cụ tìm kiếm
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08Lập trình
website theo
yêu cầu tương
thích với mọi
trình duyệt

09 An toàn bảo
mật

01 Giao diện      
 website được
thiết kế độc
quyền

02 Sử dụng màu
sắc, logo đồng
bộ thương
hiệu

03 Cấu trúc chức
năng được
lập trình riêng

04 Nền tảng
chuẩn SEO

05

06 Thiết kế đáp
ứng tương
thích với
nhiều thiết bị
di động

07

Tích hợp tác
phương tiện
truyền thông
xã hội

Thiết kế giao
diện và trải
nghiệm người
dùng UX/UI
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Là một dịch vụ cực kỳ mới. Traffic Website
tăng đồng nghĩa với website có nhiều người
truy cập, tăng độ uy tín. Nhờ vào đó giúp
Google index nhanh, đánh giá cao website
và đưa lên TOP nhanh hơn.

Giúp người đọc tin tưởng nhiều
hơn khi nhìn thấy traffic ổn định
của web

Giúp Google index website nhanh
hơn

Giúp Thứ hạng website 
(Web Ranking) tăng nhanh

Giúp từ khóa lên TOP nhanh hơn

01

02

03

04

NÂNG	CAO	UY	TÍN	
TRONG	MẮT	KHÁCH	HÀNG
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Là bài viết của bạn được đăng lên website hoặc blog của người khác thay vì
đăng lên web mà bạn quản lý. Nội dung bài viết bao gồm chữ, hình ảnh, video,
infographic,… thuộc một lĩnh vực nào đó bạn muốn chia sẻ lên một website,
blog mà có chung chủ đề.

Tăng traffic cho
Website

01

Tăng độ phủ sóng
thương hiệu

02

Xây dựng hệ thống
Backlink chất lượng

03
Từ khóa lên TOP tìm kiếm
hiệu quả

04
Truyền tải thông điện và
quảng cáo sản phẩm

05
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Dịch vụ cho thuê
phòng

livestream

Dịch vụ cho thuê
mẫu/KOLs 

review sản phẩm

Dịch vụ cung cấp
mẫu KOLs
/livestream

Dịch vụ KOLs marketing dựa vào sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng
trong một lĩnh vực cụ thể để tác động đến hành vi mua sắm của một nhóm
đối tượng khách hàng.
Phần lớn người tiêu dùng hiện nay có xu hướng lựa chọn sản phẩm được các
Influencers giới thiệu.

TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
LÀ FAN CỦA KOLS

TẠO TREND GÂY SỰ CHÚ Ý, TĂNG
DOANH THU

TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ QUẢNG
CÁO CHO DOANH NGHIỆP

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU RỘNG RÃI

MỘT SỐ DỊCH VỤ KOLS TẠI PHONG VIỆT
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MỘT SỐ DỊCH VỤ LIVESTREAM TẠI PHONG VIỆT

Ít tốn chi phí, thời gian hơn
rất nhiều. 

Khả năng tiếp cận cực kỳ cao

Quảng bá sản phẩm trực tiếp
với cộng đồng hiệu quả

Đưa hình ảnh thực tế của sản
phẩm đến triệu người

Tăng tính tương tác

01
02

03
04

05
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 Dịch vụ cho thuê
phòng Livestream

Dịch vụ cho thuê
mẫu Livestream

Dịch vụ review
sản phẩm

Dịch vụ
Livestream
Marketing



Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực báo chí gần đây đã thúc đẩy ngành
quảng cáo trên báo chí Việt Nam phát triển. Những bài báo PR đã trở thành
một phần không thể thiếu trong chiến dịch truyền thông.
Booking báo chí thường để PR thương hiệu, truyền tin nhanh chóng và tiếp
cận được khách hàng tiềm năng.

30+ WEB TIN
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Với tất cả những tiện ích mà hệ sinh thái Phong Việt cung cấp, chúng tôi cam
kết rằng sẽ mang lại giải pháp thiết thực nhất, đa dạng tất cả các lĩnh vực
ngành nghề. Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết triệt để các vấn đề về
marketing online một cách tối ưu ở mọi phương diện với hiệu quả cao mà chi
phí lại thấp nhất.
 

30+ Website
tin tức

02

MARKETING
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Marketing

Media

Quảng cáo
Google, Facebook

Tiêu chuẩn, uy
tín, chất lượng

Hệ thống hỗ
trợ mạnh mẽ

Hiệu quả, đa
dạng kênh
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SEARCH

ADS

NEWS

SHOP

 LAND
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Nơi cung cấp các dịch vụ
livestream trọn gói, chuyên
nghiệp với chi phí phù hợp 

Đào tạo bài bản quy trình
livestream marketing mang lại
hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp

Là cầu nối lành mạnh kết nối công
ty quảng cáo và người xem dựa trên
lập trường của người tiêu dùng
chính là phương tiện marketing
hiệu quả nhất.
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Nền tảng kiếm tiền dành
cho KOLs miễn phí

Kênh livestream bán hàng chất
lượng trên trang mạng xã hội
Facebook

Song hành cùng việc sử dụng
nền tảng kỹ thuật số, tiếp thị kỹ
thuật số trở thành sự lựa chọn
của nhiều người, một trong số
đó là tiếp thị người ảnh hưởng -
Influencer Marketing.
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
Đồng hành cùng Phong Việt
 Suốt chặng đường hoạt động của Phong Việt "Đối tác" là nhân tố quan trọng
trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Cảm ơn sự đồng hành của đối tác đã sát cánh đưa thương hiệu 
Phong Việt chinh phục thị trường và doanh nghiệp Việt Nam.
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KHÁCH HÀNG
 Đồng hành cùng doanh nghiệp

 "Thành công của Khách Hàng chính là thành công của Phong Việt" là châm
ngôn hoạt động của Phong Việt.

Chúng tôi rất biết ơn và vinh dự khi được  
góp một phần vào thành công của các Khách Hàng.

VÀ HƠN 1000+ KHÁCH HÀNG KHÁC
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Tiệc giao lưu họp mặt Chào
mừng 95 năm Ngày báo chí
Cách mạng Việt Nam

Lễ Khai Trương Công ty TNHH
Đối Tác Phần Mềm Kế Toán
Minh Tâm

Sự kiện Diễn đàn quốc gia
thường niên "Văn hóa với
Doanh nghiệp"

Tham dự lễ khai trương trụ sở
mới của công ty The One Land
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Cùng các sự kiện với đối tác khác nhau....

02

Sự kiện Mừng ngày doanh nhân 
Việt Nam.

Buổi Cafe Startup do Chuyên gia Kinh tế
NGUYỄN HOÀNG DŨNG chia sẻ.

Diễn đàn doanh nhân trẻ ASEAN+3
lần thứ 2.

Sự kiện chào mừng ngày
Doanh nhân Việt Nam  
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHONG VIỆT

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

TRỤ SỞ

VĂN PHÒNG

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

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

0941 11 99 00

Liên hệ với chúng tôi


