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MTN CONCEPT
HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN QUÝ KHÁCH !
Công ty thiết kế website kỹ thuật số được thành lập
năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng hình ảnh thương hiệu, Thiết kế, phát triển
website, dịch vụ SEO chuyên nghiệp nhằm thu hút
khách hàng tiềm năng, phát triển tối đa các trang
mạng xã hội..
Dựa vào chiến lược kinh doanh, chúng tôi thiết kế
website, tăng thứ hạng hiển thị website của doanh
nghiệp trên thị trường mang Internet.
Với hơn 400 dự án đã được thực hiện, với những
khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với sự
đa dạng của việc thiết kế website và sự đồng hành
với khách hàng một cách tối đa. Công ty MTN
Concept luôn dựa vào chiến lược kinh doanh của
từng doanh nghiệp để xây dựng website.
MARC RIGAUD
BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG MẠNG
CỦA DOANH NGHIỆP
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CÁCH TIẾP CẬN
& PHƯƠNG PHÁP

Để đáp ứng các mục tiêu về kỹ thuật số, thẩm mỹ, công nghệ, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, phát triển mạng xã
hội, thúc đẩy chiến lược kinh doanh, nâng thứ hạng trên các trang tìm kiếm đều bắt đầu với câu hỏi: Chi phí
bao nhiêu?

Đây là câu hỏi tuyệt vời ! Để trả lời với khách hàng,
chúng tôi phải xác định mục tiêu, lĩnh vực hoạt
động và thể loại website phù hợp với doanh nghiệp
(web giới thiệu doanh nghiệp, web giới thiệu sản
phẩm, web bán hàng…). Khi xác định được nhu cầu
của khách hàng và những giải pháp kỹ thuật số

(thiết kế, chức năng hoạt động, nâng thứ hạng
website của doanh nghiệp trên trang tìm kiếm
Google, chiến lược quảng bá trên các trang mạng
xã hội), chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí tương ứng
vói yêu cầu của khách hàng.
Chi phí trung bình: từ 4.000 đến 5.000 (chưa bao
gồm thuế GTGT).

GIÁM ĐỐC & DOANH NGHIỆP

Với những sản phẩm, những dịch vụ, những điểm mạnh, điểm yếu
trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, các đối tượng cạnh
tranh những định hướng của doanh nghiệp muốn đạt được, chúng
tôi cần tìm hiểu rõ để gia tăng giá trị đích thực của doanh nghiệp.

SUY NGHĨ & CHIẾN LƯỢC

Dựa vào sự nghiên cứu toàn diện (bản kiểm tra có sẵn, đối tượng
cạnh tranh, danh sách từ khóa, định hướng kinh doanh) chúng tôi sẽ
cùng bạn xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu của doanh
nghiệp và tăng thứ hạng nhãn hiệu của doanh nghiệp trên các trang
web tìm kiếm..

KỸ THUẬT VÀ THỰC HIỆN
Nhờ vào công cụ CMS (Content Management System – Hệ thống
quản trị nội dung), chúng tôi thiết kế Website tùy theo nhu cầu thực
tế của Doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ tư vấn những dịch vụ mà Doanh
nghiệp thực sự cần để đưa ra biểu giá hoàn chỉnh cùng với chất
lượng mong muốn.

XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU

Với khả năng sáng tạo, chúng tôi xây dựng chiến lược kỹ thuật số
nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, giữ chân khách hàng đã và
đang trung thành với doanh nghiệp từ những thông điệp, những
hình ảnh thương hiệu qua nhiều kênh thông tin khác nhau liên quan
đến mục tiêu của doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong
mọi tình huống, với mức chi phí trọn gói hoặc tùy
chọn phù hợp với ngân sách và với nhu cầu đặc thù
của doanh nghiệp.
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HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
NỔI HAY
CHIM
Nên đầu tư vào
những nền tảng kỹ
thuật số nhằm tạo
cơ hội phát triển
cho doanh nghiệp

MTN Concept luôn đồng hành cùng doanh nghiệp từng bước
nhằm xây dựng thương hiêu, dịch vụ, nhắm vào điểm mạnh
chuyên môn, những sản phẩm đặc thù sao cho chiến lược
kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả tối ưu nhất.
Tạo ra hay đổi mới thương hiệu là một yêu cầu chủ chốt
nhằm tạo ra sự biến đổi đặc biệt trong một tập đoàn hay
một công ty. Chúng tôi cần tìm hiểu thương hiệu của doanh
nghiệp trên thi trường, sự khác biệt của doanh nghiệp, đối
tượng khách hàng của doanh nghiệp và hơn thế nữa.
Để thực xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp một cách
hiệu quả và tạo chỗ đứng trên thị trường cạnh tranh khốc
liệt như hiện nay, sự hợp tác và sự tin tưởng giữa hai bên
trong gia, sự hợp tác, sự tin tưởng giữa hai bên trong giai
đoạn này là điều thực sự quan trọng.

01 TÊN, LOGO & KHẨU HIỆU

02 NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Tên, logo và khẩu hiệu quảng cáo được thiết kế
song song, thông qua phong cách thiết kế đồ họa
đặc thù của doanh nghiệp, diễn đạt các giá trị, hoạt
động và tham vọng của doanh nghiệp, được thể
hiện qua kiểu dáng, màu sắc, hình ảnh, văn bản
cũng như cách định dạng.

Chính nhờ sự nhất quán trong cách làm việc và
phương pháp làm việc khoa học, thương hiệu mới của
doanh nghiệp sẽ được đưa ra thị trường một cách ấn
tượng, mạnh mẽ và an toàn về mặt pháp lý.

Nhận diện thương hiệu hay kiểu dáng của thương
hiệu là một phần tử nhất quán chung cho phép
chúng ta nhận ra thương hiệu sản phẩm của doanh
nghiệp thông qua các phương tiên truyền thông.
Từ việc trên, MTN Concept còn có thể đề xuất với
doanh nghiệp: nhãn hiệu sản phẩm thông qua
những tấm card visit, phòng bì, tiêu đề thư A4, bìa
hồ sơ carton…
Và dĩ nhiên, những hình ảnh trên sẽ được thể hiện
qua các trang mạng xã hội và qua trang website
của doanh nghiệp….

03 SỬ DỤNG MẪU THIẾT KẾ
» Cho các tờ bướm

» Trang bìa (cover) các mạng xã hội

» Ấn phẩm

» Quảng cáo trên các trang mạng xã hội

» Bảng quảng cáo

» Tần suất hiển thị trên các trang mạng xã hội

» Các vật dụng dùng để quảng cáo

» ...
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CÁM ƠN SỰ LỰA CHỌN
CỦA DOANH NGHIỆP

ELITE CONSULTING
HAPPYDAYS GREEN

MTN Concept – Votre partenaire internet

6

THIẾT KẾ
WEBSITE
Với kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình script một cách chuyên nghiệp và linh hoạt, chúng tôi thiết
kế website thông qua phần mềm Wordpress. Để đem lại hiệu quả kinh tế, chúng tôi sử dụng những mẫu đồ
họa (mẫu thiết kế cho Wordpress) đã sẵn có và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với hình ảnh của doanh
nghiệp: logo, màu sắc, văn bản,
hình ảnh và mọi phương tiện
quảng bá cần thiết khác liên
quan đến việc thiết kế của
website.
Thực ra, ưu điểm của việc sử
dụng ngôn ngữ scrip (mẫu sẵn
có) để thiết kế website và đưa
trang web vào sử dụng sẽ làm
giảm đáng kể những chi phí phát
sinh so với phương pháp thiết kế
web cổ điển.

Mục tiêu của doanh nghiệp đòi
hỏi sự đặc biệt hay sự độc đáo?
Doanh nghiệp cần một trang web
giới thiệu hay trang thương mại
điện tử? Doanh nghiệp cần thực
hiện một phiên bản riêng biệt (có
sự lập trình và thiết kế riêng)

WORDPRESS
CÔNG CỤ CỦA WEBSITE

Wordpress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) viết bằng ngôn
ngữ PHP trên cơ sở dữ liệu MySQL, do Automattic phân phối. Hệ
thống này được sử dụng để tạo blog, nhưng tính năng của nó cũng
cho phép thiết kế mọi loại trang web.
Wordpress có thể thích ứng với yêu cầu riêng và mở rộng được do
có nhiều giao diện thiết kế (themes) và công cụ hỗ trợ cho sự phát
triển trang web – plugins (chương trình mở rộng các tính năng cơ
bản của hệ thống Wordpress).

TẠI SAO SỬ DỤNG
CMS WORDPRESS ?

Wordpress là một trong những hệ thống quản lý nội dụng (CMS)
được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, có hơn 35% trang web sử
dụng hệ thống này. Có thể khẳng định gần 28% các cửa hàng
trực tuyến (shop online) cũng sử dụng Wordpress.
Vì sao như vậy ? Vì tính năng của Wordpress rất mạnh, có thể mở
rộng được, và được một cộng đồng càng ngày càng đông ủng hộ. Hệ
thống này rất đơn giản và dễ sử dụng.
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Thông qua các câu hỏi thăm dò liên quan đến sự lựa chọn kiểu mẫu
web, chúng tôi sẽ cung cấp một số mẫu thiết để doanh nghiệp chọn
lựa một mẫu ưng ý nhất.
Các tính năng tối thiểu của từng mẫu (template) là :





Nhanh nhạy: thích hợp được với mọi kích cỡ màn hình (máy
tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại thông minh). Ngày
nay bắt buộc phải thiết kế trang web nhanh nhạy
(responsive) để có thể dễ tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm.
Đa ngôn ngữ : mẫu dự kiến cho việc quốc tế hóa (tập tin
.po, .mo và tương hợp được với WPML)
Tương hợp với nhiều trình duyệt như Chrome, Firefox,
Opera, Microsoft Edge và Safari.

Chúng tôi triển khai plugin WPML nhằm cho phép quốc tế hóa trang
web wordpress tương lai của doanh nghiệp và có thể được sử dụng
nhiều ngôn ngữ.

PLUGIN
MỞ RỘNG

Gói chuyên nghiệp có tính phí. Bản quyền chuyên nghiệp và “cho
phép” khách hàng sử dụng.
Nguồn : http://wpml.org/fr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BACKOFFICE

Chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng Backoffice (mo-đun
quản trị) của Wordpress. Sau buổi tập huấn kết thúc, những thành
viên được giao nhiệm vụ phụ trách trang web có thể đăng bài viết
trên blog, tạo/ sửa/ xóa mới, quản lý những lời bình luận,
tạo/sửa/xóa hình ảnh hay văn bản PDF.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIAN HANG DIỆN TỬ

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN (FORUM)

Thiết kế cửa hàng điện tử và quản lý
hàng hóa, hệ thống thanh toán trực
tuyến...

Thiết kế không gian trao đổi công
cộng (hay một không gian mở cho
nhiều thành viên tham gia)
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CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG
TIN & DỊCH VỤ TỐI
THIỂU
Pour qu’un site internet puisse rester en ligne et être accessible en permanence, il est essentiel qu’un
ensemble des services minimums soient déployés et constamment mis à jour. Les principaux services sont :

TÊN MIỀN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SSL
Mua và xin gia hạn tên miền (https://www.monsiteinternet.fr). SSL là hệ thống
cho phép truy cập và thực hiện các giao dịch an toàn

DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEBSITE (WEB HOSTING)
Nơi lưu trữ thông tin (tập tin, ảnh chụp, cơ sở dữ liệu, vvv.) đi liền với trang
website của doanh nghiệp.

BẢO TRÌ WORDPRESS
Cập nhật Wordpress, các giao diện thiết kế (theme), các phần mềm hỗ trợ
(plugins) và bảo vệ an toàn thông qua dịch vụ internet nội bộ của chúng tôi.

BẢO TRÌ MÁY CHỦ VÀ CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN MÔN
Đó là những công việc được thực hiện để bảo đảm cho máy chủ trong doanh
nghiệp của bạn vận hành tốt và quản lý máy: cập nhật các thiết bị và phần mềm
(PHP, MySQL,...)

THƯ ĐIỆN TỬ (EMAILS)
Các tài khoản emails gắn với tên miền của bạn (nom@ndd.fr). Số lượng emails
được tạo ra gắn với không gian lưu trữ do dịch vụ lưu trữ dữ liệu online cung
cấp.
Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu lớn hơn thì chúng tôi có giải pháp sử
dụng máy chủ email chuyên nghiệp.

THIẾT LẬP CẤU HÌNH WEBSITE
NGÔI NHÀ CHO TRANG WEB TƯƠNG LAI CỦA DOANH NGHIỆP
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AN TOÀN MẠNG
& CÁC DỊCH VỤ
Cơ sở hạ tầng thông tin và dịch vụ cơ bản được cài đặt trang web của doanh nghiệp được kết nối trực tiếp
với mạng Internet. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp nên quan tâm đến các dịch vụ an toàn
mạng và dịch vụ bảo vệ thông tin. Giống như công tác bảo hiểm, mong rằng chúng ta không bao giờ phải sử
dụng đến bản sao chép dữ liệu gốc hay diệt trừ virus, nhưng nếu doanh nghiệp không chuẩn bị thì sẽ có thể
đứng trước nguy cơ gặp sự cố.

AN TOÀN CHO TRANG
WEB

FIREWALL

Chúng tôi cung cấp những giải
pháp an toàn bổ sung để bảo vệ
trang web của doanh nghiệp
không bị tấn công : kiểm tra &
giám sát thường xuyên
(monitoring) các trang web.
Trong trường hợp trang web bị
sự cố do virus, liền được diệt bỏ
và loại phần mềm độc hại 24
giờ/24, 7 ngày/7, 365 ngày/năm.

Trình duyệt hệ thống an ninh
mạng này được bổ sung vào gói
phí An toàn Website. Đây là
công nghệ cơ bản dựa trên điện
toán đám mây (Cloud), nhằm
ngăn chặn được những tác
nhân độc hại, gia tăng tốc độ
truy cập website.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Hàng ngày, các tập tin, cơ sở dữ
liệu và những thư điện tử sẽ
được lưu lại từ trang web cuả
doanh nghiệp.
Chúng tôi cũng đề xuất nâng
cấp kho lưu trữ cơ bản hoặc lưu
các dữ liệu tại một trung tâm dữ
liệu (data center) và sử dụng
dịch vụ của một đơn vị trung
gian khác.

MAIL SERVERS
Dành cho doanh nghiệp có
nhu cầu sử dụng nhiều địa chỉ
email, chúng tôi sẽ đề xuất sử
dụng hệ thống máy chủ có
công suất tương đương. Với
dung lượng thiểu là 20Go (có
thể nâng cấp đến 50Go) cho
một tài khoản email, như vậy
những email đó sẽ không bao
giờ bị quá tải.
Nhờ vào trình kết nối Dropbox,
tất cả các dữ liệu đính kèm
được sao trên Dropbox và dễ
dàng tìm lại được.

DOANH NGHIỆP CẦN DỊCH VỤ NÀO KHÁC?
MÁY CHỦ RIÊNG? CHIẾN LƯỢC EMAIL MARKETING?
HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT!
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XIN CẢM ƠN
QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ CHÚNG TÔI
Những dịch vụ quảng cáo của website đã được chúng tôi thiết lập trong gói phí cơ bản: phần mềm
Wordpress, mẫu thiết kế website phù hợp và những dịch vụ cơ bản. (với quyền chọn về an toàn website và
kho lưu trữ dữ liệu ngoài).
Rostra Nova
Phần mềm quản lý các trang mạng xã hội
Rostra Nova là một trình duyệt marketing để quản lý, sắp xếp
những trang mạng xã hội của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể
tổng hợp các trang mạng xã hội vào chung một trình duyệt và từ đó
lập kế hoạch đưa các bài viết lên các mạng xã hội một cách tự động
hóa (rss, tweet, post, facebook, vv...)

Web: www.rostranova.com

Medi Services
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại dịch vụ y khoa MÉDI SERVICES chuyên
tiếp nhận các cuộc điện thoại. Am hiểu các yêu cầu và qui
định của y học, Medi Services giới thiệu bác sĩ cho bệnh nhân được
tiếp nhận riêng từng người, thu thập thông tin về người bệnh, vv...
MÉDI SERVICES có 50 nhân viên và 1.500.000 cuộc gọi hàng năm cùng
với 25 năm kinh nghiệm trong nghề.
Web: www.medi-services.fr

Whizzkid
Trường Mầm non tam ngữ
WHIZZ KID là một ngôi trường cho phép trẻ phát triển trong
môi trường thân thiện. Phương châm của nhà trường là tạo
ra sự khác biệt nơi mà các thiên thần nhỏ là trung tâm và là nơi chúng
cảm được trải nghiệm, thấy thật tuyệt và chính là cái nôi của sự thành
công. Trẻ em tại Whizz Kid là biết tự khám phá những nhu cầu của
mình và ngược lại.
Web: www.whizzkid.school
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HỢP TÁC
LẦN 1
THIẾT KẾ
TRANG WEBSITE
ĐẦU TIÊN
Hợp đồng ký kết đầu tiên có thời hạn
là 3 năm bao gồm các dịch vụ: thiết kế
website, máy chủ lưu trữ thông tin, và
các lựa chọn an toàn mạng và sao lưu
thông tin.

Chiết khấu :

20%
CHI PHÍ

MẪU THIẾT KẾ
Hợp đồng ký kết đầu tiên có
thời hạn là 3 năm bao gồm các
dịch vụ: thiết kế website, máy
chủ lưu trữ thông tin, và các
lựa chọn an toàn mạng và sao
lưu thông tin.

SÉCURITE ET SAUVEGARDE
Protégeons votre site internet
de tous les accidents du web.

PHẦN MỀM WORDPRESS
Phần mềm này cho phép thiết
kế trang web dựa trên ngôn
ngữ lập trình script của
Wordpress

LƯU TRỮ THÔNG TIN
Trang website của doanh
nghiệp sẽ hoạt động trực tuyến
24/7/365 với tốc độ nhanh và
an toàn

HÃY TRẢI NGHIỆM CÙNG VỚI CHÚNG TÔI,
ĐỂ ĐƯỢC TẬN DỤNG ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 20% NÀY

MTN Concept – Votre partenaire internet

12

CHUẨN “SEO”
TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ
TÌM KIẾM
«Có mặt trên internet là tốt. Nhưng để khách nhìn thấy và tìm thấy trang web của mình, đây là sự cần thiết! »

CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG
Internet thay đổi rất nhanh, và ngày nay, nhờ những thành tựu công nghệ mới, bạn có cơ hội để phát triển
kỹ thuật số, gia tăng số lần truy cập, nối kết các mạng, phát triển nội dung và đa dạng hóa cách sử dụng.
Phương châm của MTN Concept, luôn cập nhập sự tiến bộ của công nghệ mới, thu hút lượng khách hàng
truy cập website. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế một trang web sống động, phong phú nhằm giúp
doanh nghiệp thu hút khách hàng tiềm năng, giữ chân khách hàng trung thành hay đơn thuần cho những
vị khách tò mò muốn ghé thăm trang web.
Đây là một trong những đối tác của chúng tôi, http://www,free-tools.fr HÀNG THÁNG có đến hơn 10 000
khách truy cập, vì vậy để phát triển, doanh nghiệp cần đưa ra hoạt động của mình trên internet.
Để đạt được mục tiêu trên, thiết kế một trang web thôi chưa đủ mà cần phải QUẢNG CÁO (thu hút lượng
truy câp vào website).

VÀI KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Dưới đây là hai minh chứng điển hình của chúng tôi được tìm thấy qua công cụ tìm kiếm của Google.fr từ
quốc gia Pháp.

01
FREE TOOLS

02
GITE RURAL LA COTTERIE

Với trường hợp đầu tiên này, họ là những chuyên
viên thiết kế website và họ tìm kiếm những phần
mềm miễn phí để thiết website.

Trường hợp thứ hai, khách hàng thu mua chó đặc
biệt có lông mượt.

Người thiết kế thiết lập từ khóa “freetools”.
Kết quả thấy được trên trang tìm kiếm: Vị trí thứ
3/19.000.000 website.

Từ khóa mà chúng tôi thiết lập: “eleveur fox terrier
a poil lise” (tạm dịch: người nuôi chó lông mượt)
Kết quả tìm kiếm : vị trí thứ 4 trên 95.000 kết quả.
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Máy chủ nhanh
Giấy chứng nhận SSL
Trang web phản ứng nhanh
(responsive)
Cấu trúc HTML
Hiển thị nhanh
Khắc phục lỗi 404
Hủy các hệ số khối

Tìm người sử dụng
Định vị người sử dụng
Chỉ số lượt truy cập
Câu liên kết (linkbaiting)

LIEN KẾT

Lập danh sách từ khóa
Tối ưu hóa nội dung (Optimization
On Page)
Cấu trúc dữ liệu (arborescence)
Tần số đăng tin (Blog)
Các liên kết nội bộ của website

Chất lượng liên kết
Chất lượng và nguồn gốc liên kết
Liên kết siêu trong văn bản
(Anchor link hay Anchor text)
Vị trí các liên kết
Uy tín của trang web
Danh tiếng của trang web (lành
mạnh, không virus, vv...)

WEB ƯA THICH

DỄ TRUY CẬP

WEBSITE

TỔNG HỢP CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN SEO (TỐI ƯU HOA CONG CỤ TIM KIẾM)

Sơ đồ trên đã được đơn giản hóa cho dễ hiểu và tóm lược những điểm chính các bước cần thực hiện cho
trang web doanh nghiệp. Để đáp ứng được các yêu cầu của những công cụ tìm kiếm, chúng ta phải tối ưu
hóa hàng trăm thông số.
Đó là các thông số về chính của trang web, về cấu trúc của nó, chương trình, tổ chức nội bộ và ngay cả
tần suất đăng bài trên một blog. Các thông số này cũng phải tính đến hạ tầng cơ sở thông tin, tốc độ các
máy chủ, các hệ số khối. Liên kết mạng (net linking – các liên kết internet hướng về trang web của bạn) là
tiên quyết: không có các liên kết này, sẽ chẳng ai biết đến bạn!
Thông qua việc tìm kiếm trang web, thời gian để người sử dụng xem các trang hay vị trí địa lý của họ có
ảnh hưởng đến vị trí trang web trong các kết quả tìm kiếm.

CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU ĐỀ CẬP CHI TIẾT
HƠN ĐẾN CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ.

MTN Concept – Votre partenaire internet

14

CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI
QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG
XÃ HỘI
Đây là những kênh độc lập, bổ sung cho công tác SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tự nhiên), hoạt động của
mạng xã hội có nhiều mục tiêu và người thực hiện chính là community manager (người đại diện thương hiệu,
kết nối khách hàng tiềm năng và xây dựng quan hệ với các khách hàng)

ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU
(COMMUNITY MANAGER)
Các thương hiệu và doanh nghiệp nhờ những
community managers để làm tăng uy tín của họ, thu
hút khách hàng tiềm năng mới, giữ chân khách hàng
cũ hay đảm nhận việc quản lý quan hệ khách hàng.
Trên cương vị là đại diện thương hiệu của doanh
nghiệp, chúng tôi sẽ phụ trách những công việc sau
đây:









Chiến lược giao tiếp hay giao tiếp mạng
Cung cấp thông tin & thông tin về cạnh tranh
Chăm sóc cho danh tiếng của doanh nghiệp trên
Internet
Kích hoạt & tự nguyện tham gia của cộng đồng
Tạo thông điệp & lên kế hoạch đăng tải bài viết
Quan hệ khách hang
Quan hệ với người viết blog và người liên quan
Cùng hiệp lực với SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)

QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG XÃ HỘI/TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM
Với hình thức quảng cáo tính phí cho các công cụ tìm kiếm (SEA – quảng cáo trên các công cụ tìm
kiếm) hay cho các mạng xã hội (SMA – tăng lưu lượng truy cập thông qua quảng cáo), doanh nghiệp
sẽ nhận được ngay kết quả. Các bản tin quảng cáo của doanh nghiệp được hiển thị liền ngay khi
đăng trên công cụ tìm kiếm và/ hay trên mạng xã hội.
Chúng tôi xác định chính xác các từ khóa và nhắm vào đối tượng khách hàng của doanh nghiệp cũng
như lên kế hoạch cho việc đăng tải thông tin (thời gian, ngày, giờ). Trong chiến lược chung, các mạng
internet và mạng xã hội hỗ trợ cho nhau và củng cố mục tiêu của SEO và SMO.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU VỀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC?
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
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CÁM ƠN SỰ LỰA CHỌN
CỦA DOANH NGHIỆP

GROWING WORLD
ROSTRA NOVA
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DỰ ÁN MỚI? NHU CẦU MỚI?
VÀ NẾU CHÚNG TA CÙNG NHAU
XÂY DỰNG…

MTN Concept
Công trường Mê Linh, Số 02 Ngô Đức Kế,Phường Bến Nghé, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Email: marc@mtnconcept.net | Website: www.mtnconcept.net
Điện thoại: +84 (0)7 06 825 004

