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Xin chào! Chúng tôi là VIG,
đối tác tăng trưởng tin cậy của bạn

Trong hơn 8 năm, chúng tôi đã làm việc với
hơn 100 doanh nghiệp khác nhau. Dù ở bất
cứ lĩnh vực nào, khách hàng nào, VIG vẫn
giữ sứ mệnh của mình: đưa Marketing trở
thành một nền tảng cho sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp.



Dịch Vụ Chính

Social Media Website

 Nghiên cứu khách hàng & đối thủ

 Phát triển nội dung Social Media

 Quản lý chiến dịch quảng cáo

 Tối ưu hiệu quả trên Social Media

Thiết kế và Lập trình Website

Tối ưu tốc độ, tối ưu SEO

Vận hành, nâng cấp Website

Quản lý Server & Bảo mật Website

Xem thêm Xem thêm Xem thêm

Media Production

Chụp ảnh, Quay phim, Flycam

Sản xuất TVC, Video quảng cáo

Thu âm, Lồng tiếng

Live stream, bài giảng online



Dịch Vụ Chính

Inbound Marketing Đào Tạo

 Customer Journey & Touchpoint

 Kế hoạch tăng trưởng tổng thể

 Đo lường & Tối ưu chuyển đổi

 Báo cáo & Cải tiến

Các khóa học Digital Marketing,

SEO, Content, Thiết kế Website

Đào tạo nhân sự doanh nghiệp

Các khóa học quản lý Marketing

Xem thêm Xem thêm Xem thêm

SEO

Tối ưu nội dung & website

Tăng trưởng thứ hạng từ khóa

Tăng trưởng Organic Traffic

Tối ưu Google Map
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Giá trị cốt lõi

Tận Tâm
Hỗ trợ khách hàng,
bám sát mục tiêu để
hoàn thành dự án

02 Chuyên Nghiệp
Quy trình rõ ràng, báo
cáo thường xuyên để
cải tiến hiệu quả

03 Xuất Sắc
Chuyên môn tốt,
nhiều kinh nghiệm,
đa dạng lĩnh vực



Chúng tôi có những chuyên môn
để hoàn thành tốt nhất công việc

Digital x Technical
Kết hợp tốt nhất giữa Công
nghệ và Marketing, theo sát
người dùng trong thời đại mới.

Data Analysis
Thu thập, tổng hợp số liệu về
Dashboard chung. Phân tích
hành vị người dùng đa nền tảng.

Agile-based Execution
Quản lý & Thực thi công việc
theo mô hình Agile của Product
Development.

Tracking System
Hệ thống đo lường từ Google,
Microsoft, Facebook… nắm bắt
hoạt động của người dùng.



Khách hàng tiêu biểu



Dự án nổi bật

Ngân hàng OCB

Quay tương tác

Creative Animation

Music Composing

Hạng mục công việc:

Xây dựng TVC Cut cho ngân hàng
OCB phục vụ chiến dịch viral
"Unlock Dream Home"

Thời gian hoàn thành: 32 ngày



Dự án nổi bật

Devondale (Bumper Ads)

Quay phim

Animation

Hạng mục công việc:

Xây dựng Branding Viral Video ra
mắt thương hiệu sữa Devondale tại
Việt Nam.

Thời gian hoàn thành: 14 ngày



Dự án nổi bật

UX/UI Design

Website Development

SEO Optimization

Hạng mục công việc:

Xây dựng website tập đoàn Vĩnh
Hoàn, thể hiện được sự hiện đại,
toàn cầu, chuyên nghiệp nhưng vẫn
giữ sự mềm mại, tinh tế.

Thời gian hoàn thành: 45 ngày

www.vinhhoan.com



Dự án nổi bật

Tăng trưởng Organic Traffic cho
website ican.vn - Kênh thông tin
giáo dục thuộc tập đoàn Galaxy.

Tăng trưởng Organic Traffic cho
website nuocmamtin.com - Trang
Thương Mại Điện Tử ngành hàng
Thực phẩm.



Thành lập từ 2014 đến nay, đội ngũ quản lý
và nhân viên VIG hiện đang có hơn 20 bạn
công tác nhiều nơi như TP.HCM, Đà Nẵng,
Hà Nội.

Chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật các kiến
thức mới, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng
giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng.

Minh Huy
CEO

Đội ngũ
Như Quỳnh

Production Manager

Yến Ly
Digital Marketing

Trường Duy
Inbound Marketing



Hợp tác cùng VIG

01 02 03

Phân tích dự án

Xác định mục tiêu then chốt, nền

tảng hiện tại, từ đó xây dựng kế

hoạch thực thi hiệu quả.

Triển khai dự án

Triển khai theo mục tiêu và kế

hoạch đã đề ra, với chuyên môn

và sự tập trung cao.

Báo cáo & Cải tiến

Báo cáo kết quả liên tục để cải

tiến hoạt động, phát huy hiệu quả,

khắc phục các hạn chế.



Liên Hệ
Nếu bạn bạn hỗ trợ từ VIG, vui lòng liên hệ
với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

www.vig-vn.com

0987 919 262 (Mr. Huy)

490 Phạm Thái Bường, phường Tân
Phong, quận 7, TP.HCM

support@vig-vn.com



Cảm ơnCảm ơn

www.vig-vn.com


