
HỒ SƠ
NĂNG LỰC

TMA VIỆT NAM
Chuyên xây dựng giải pháp truyền thông, cung cấp dịch vụ tiếp thị quảng cáo cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Là một trong số ít những đơn vị trên thị trường sở hữu kho dữ liệu người dùng (Big Data) cùng hệ thống chuyển đổi, phân tích dữ 
liệu bài bản, được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến - tư vấn, đào tạo cho các Doanh nghiệp hàng đầu: 
Vinhomes, Mobifone, Hatech, MB Bank,..v.v. TMA Việt Nam cam kết mang đến trải nghiệm chân thực và hiệu quả nhất về Digital 
Marketing cho Doanh nghiệp của bạn. 



Lời nói đầu
Công ty TNHH MTV Thương mại truyền thông ND (TMA Vietnam) gửi lời chào trân trọng 
cùng lời cảm ơn chân thành đến Quý đối tác đã quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của 
chúng tôi.

Trong thời đại kinh tế hội nhập, nhu cầu phát triển xã hội liên tục tăng cao, hàng loạt doanh 
nghiệp mới xuất hiện trên thị trường, cùng lúc đó, những doanh nghiệp cũ phải liên tục đổi 
mới vận hành để bắt kịp với xu hướng phát triển hiện đại. Đặt trong bối cảnh người tiêu 
dùng ngày càng thông thái và hiểu biết, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng 
gay gắt; để giành chiến thắng, các đơn vị không chỉ dừng lại ở tối ưu chất lượng sản phẩm/ 
dịch vụ, mà cần phải kết hợp hiệu quả chiến lược Marketing để tạo dựng lợi thế cạnh tranh.

Hiểu được bài toán khó kể trên, trong phạm vi dịch vụ cung cấp, TMA tư vấn chiến lược 
tổng thể và cung cấp các giải pháp Marketing toàn diện cho các doanh nghiệp. Chúng tôi, 
một trong số ít những đơn vị trên thị trường sở hữu chuyên môn bài bản; được dẫn dắt bởi 
đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực Dịch vụ Agency, đã và đang 
nỗ lực khẳng định vị thế - là đơn vị Marketing hàng đầu, cam kết đồng hành và tạo nên giá 
trị dịch vụ vượt trội cho các Quý đối tác.
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Tư vấn chiến lược & Lập kế hoạch

1. Phân tích thị trường

Phân tích thị trường, tâm lý và 
hành vi khách hàng tiềm năng. 
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 
và chiến dịch truyền thông đã 
thực hiện.

2. Giải pháp tổng thể

Tư vấn và xây dựng giải pháp 
truyền thông đa kênh. Xây dựng 
timeline triển khai cho các hoạt 
động cụ thể.

3. Quản trị khủng hoảng

Giám sát các luồng dư luận liên 
quan đến chiến dịch. Kịp thời 
xây dựng các giải pháp xử lý 
khủng hoảng khi cần thiết

.
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Triển khai chiến dịch
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Là đối tác chính thức của Facebook, Google và các kênh PR lớn, TMA triển khai chiến dịch quảng cáo trên mạng xã 
hội và các nền tảng khác.

Quảng cáo Digital: Facebook, 
Instagram, Zalo, Google, 

Youtube

Quảng cáo trên Thiết bị di 
động: Mobile Marketing, SMS 
Marketing, Email Marketing

Xây dựng Website chuẩn SEO

Sản xuất, quảng cáo video 
Video giới thiệu sản phẩm, 

doanh nghiệp
Kênh báo, tạp chí, bài PR



Tối ưu quảng cáo
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         TỐI ƯU     ĐO LƯỜNG   THEO DÕI THIẾT LẬP

Kết hợp chặt chẽ các bước trong 
chu trình, nhằm tối ưu quảng cáo  

ở mức hiệu quả nhất

Đo lường chỉ số, đánh giá 
hiệu quả quảng cáo

Bám sát, theo dõi tình hình hoạt 
động của các quảng áo để từ đó có 

sự điều chỉnh phù hợp

Thiết lập quảng cáo trên nhiều nền tảng, đa dạng 
nội dung, hình thức thể hiện và các loại hình quảng 

cáo (messenger, post engagement, 



TMA tích hợp kho dữ liệu người dùng (Big Data) và hệ thống 
phân tích dữ liệu (Analytics) nhằm theo theo dõi, đánh giá 
hành vi khách hàng, giúp chuyển đổi số người xem trang 
thành khách mua hàng thực tế và tối đa hóa lượng thông tin 
đăng ký mua hàng.

Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi
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THIẾT KẾ WEBSITE LANDING PAGE 
& CHIẾN LƯỢC SEO TỔNG THỂ

Xây dựng nội dung

Thực hiện nghiên cứu dự án, 
tổng quan công trình sản phẩm 
dịch vụ, đối tượng khách hàng, 
mục tiêu chiến dịch,...v.v. nhằm 
tiến hành xây dựng sitemap nội 
dung phù hợp cho 
website/landing page, bám sát 
các yêu cầu từ phía Doanh 
nghiệp.

Thiết kế Website/Landing 
Page tiêu chuẩn

Thiết kế hình ảnh đẹp mắt, bám 
sát nhận diện thương hiệu; sắp 
xếp bố cục rõ ràng, dễ theo dõi; 
tối ưu giao diện desktop và 
mobile; cài cắm các nút kêu gọi 
hành động CTA và Form box để 
lại thông tin khách hàng

Tạo lập và thực thi chiến 
lược SEO tổng thể

Tối ưu SEO onpage, Offpage; 
xây dựng các bài viết chuẩn SEO 
có cài cắm từ khoá mục tiêu và 
tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc 
của Google nhằm chuẩn hoá tối 
ưu công cụ tìm kiếm.
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Thế mạnh của TMA

Đội ngũ chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên được đào tạo 
bài bản, nắm vững các kiến thức 
về marketing và thị trường 
quảng cáo, xử lí công việc đúng 
tiến độ, báo cáo hàng tuần.

Giải pháp phù hợp

Đưa ra giải pháp thực tế, tiết 
kiệm, hiệu quả và kế hoạch chi 
tiết cho từng khách hàng, từng 
sản phẩm với từng đối tượng 
mục tiêu; phù hợp với nhu cầu 
và khả năng tài chính của từng 
Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm thực chiến

Kinh nghiệm thực chiến trên thị 
trường Việt Nam: TMA đã tiếp 
nhận và thực thi hơn 100 chiến 
dịch marketing trên nhiều lĩnh 
vực như: viễn thông, bất động 
sản, giao thông vận tải…
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Một số đối tác tiêu biểu
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Mọi chi tiết xin 
liên hệ:

TMA VIỆT NAM
Mobile: 058 79 88888

Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà 
nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi, Thanh 
Xuân, Hà Nội.


