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Lý do lựa chọn dịch vụ Thiên Minh 

Tham khảo Mẫu thiết kế từ Thiên 

Minh 
Giới thiệu công ty Thiên Minh 

Dịch vụ 

MỤC LỤC 

Q & A 

Qui trình Lập kế hoạch online 

marketing tổng thể 
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GIỚI THIỆU 

Xây dựng thương hiệu uy tín trong ngành thiết kế website chuyên nghiệp & Đáng tin cậy trong giải pháp quảng cáo trực tuyến tổng thể  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG THIÊN MINH 

158/15 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM 

Mã số thuế: 0312107485 

Phone: (028) 3636890 - Hotline: 0944551086 

Hệ thống Website: www.thienminhtech.com - www.tmiweb.vn  
- www.tmiads.vn - www.speedhost.vn 
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Thành lập năm 2015 với tên ban đầu là công ty Global Marketing 

- PT88 thuộc công ty quản lý quỹ đầu tư VIPC. Sau đó, đổi tên là 

công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Thiên Minh hoạt động các 

lĩnh vực thiết kế website, phần mềm, hệ thống server, hosting, 

tiếp thị & truyền thông trực tuyến. 

 
Mục tiêu là trở thành nhà cung cấp giải pháp Thiết kế website 

mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu với chi phí hợp lý cho doanh 

nghiệp bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin  

Nhân sự đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, từng thực hiện các dự 

án phần mềm quản lý danh mục đầu tư VFM Portal, cổng giao 

dịch chứng khoán Dtrade Portal, phát triển ecommerce core 

chuyên nghiệp. 



Ø Cung cấp Server, VPS lưu trữ 

website chuyên dụng theo đặc 

thù ecommerce đáp ứng xử lý 

traffic đồng thời.  

Ø Vận hành & quản lý website, 

server, email, domain doanh 

nghiệp. 

Ø Tư vấn dịch vụ book bài 

PR và banner trên các báo 

online với chiết khấu cao, 

giúp tăng độ uy tín và mở 

rộng nhận diện thương 

hiệu.  
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Ø Cung cấp các gói dịch 

vụ online marketing tăng 

tỉ lệ chuyển đổi, tiết kiệm 

chi phí và mang lại hiệu 

quả kinh doanh cho 

doanh nghiệp. 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI 

Ø Thiết  kế website nhiễu lĩnh 

vực  & app bán hàng TMĐT 

chuyên nghiệp. 

Ø Xây dựng phần mềm hệ 

thống booking engine khách 

sạn	  & tours,.. 
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ü Tư vấn nhiệt tình, minh bạch, báo giá 

cạnh tranh, & dự tính thời gian khả thi 

theo tiêu chí 3G ( Giảm lãng phí - Giảm sai số 

- Giảm độ trễ ). 

ü Tiến độ thanh toán hợp ý theo 3 giai 

đoạn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho 

khách hàng, cam kết hoàn 60% nếu 

không hài lòng Khách hàng. 

ü Giá trọn  gói  cam kết không  phát  sinh chi phí trong 

thời gian bảo hành. 

ü Sản phẩm chất lượng - Sở hữu rõ ràng – Bàn giao 

hướng dẫn đầy đủ 

 

  

 

 

ü Đội ngũ nhân sự trực tiếp đồng hành như 1 bộ 

phận của khách hàng  trong và sau khi thực hiện dự 

án giải quyết  nhanh chóng. 

LÝ DO LỰA CHỌN DỊCH VỤ THIÊN MINH 
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THAM KHẢO MẪU THIẾT KẾ 



8 

KHÁCH HÀNG 
TIÊU BIỂU 
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KHÁCH HÀNG 
TIÊU BIỂU 
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THIẾT KẾ THEO BRAND GUIDELINE 
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THIẾT KẾ THEO BRAND GUIDELINE 
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HOTEL & TOURS BOOKING ENGINE WEBSITE 
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QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH ONLINE MARKETING 
TỔNG THỂ 
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Chúng tôi phải làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu thấu các 
mục tiêu kinh doanh,	   tiếp thị, truyền thông của doanh 
nghiệp. Từ đó, Chúng tôi có thể đề xuất vô số các giải pháp	  
quảng cáo trên các kênh kỹ thuật số	  với Targets & KPI cụ 
thể. 	  
	  
Nhất quán kế hoạch quảng cáo & kế hoạch tiếp thị bán hàng 
để đem lại sức mạnh tổng thể  giúp giảm lãng phí và tăng 
doanh số. 
 
 
 
	  



Mục tiêu truyền 
thông Mục tiêu kinh doanh Mục tiêu tiếp thị 

Doanh số, lãi hiệu quả,.. Hành vi: thử nghiệm, tần 
suất mua hàng, lòng trung 
thành. 

Nhận thức, thái độ, ý 
định,.. 

Chiến lược truyền 
thông 

Phương tiện chiến 
thuật Mục tiêu công cụ  

Kênh, địa điểm, thời gian,.. Tiếp cận, liên hệ  
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QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHUYÊN NGHIỆP 
THEO MỤC TIÊU & VAI TRÒ 



16 

TIÊU CHÍ LẬP KẾ HOẠCH ONLINE MARKETING 
VỚI PHƯƠNG TIÊU CHÍ 3G 

GIẢM LÃNG PHÍ 
ü Chọn đúng kênh quảng cáo 

phù hợp mục tiêu tiếp thị & 

truyền thông. 

ü Đúng thời điểm online của 

nhóm Audience 
 

GIẢM ĐỘ TRỄ 

ü Đảm bảo KPI & Timeline. 

theo sát mục tiêu Audience 

ü Nhanh chóng điều chỉnh 

chiến thuật tối ưu phân khúc & 

Audience 
 

GIẢM SAI SỐ 

ü Tối ưu thông điệp quảng cáo, 

gợi mở bán hàng, đa dạng 

banner 

ü Minh bạch số liệu, ảnh chụp 

ads, lượt hiển thị, tương tác 

trong báo cáo hàng tuần 
 



KẾ HOẠCH 
PR BÁO CHÍ 

QUẢNG CÁO 
GOOGLE ADS 

QUẢNG CÁO 
FACEBOOK ADS 

QUẢNG CÁO 
YOUTUBE 

QUẢNG CÁO 
MOBILE 

Ads 
TƯ VẤN 

QUẢNG CÁO ONLINE 
QUẢNG CÁO 

ZALO 
QUẢNG CÁO 

CỐC CỐC 
EMAIL 

MARKETING 
THIẾT KẾ 
WEBSITE 
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ĐIỀU HÀNH CÁC KÊNH ONLINE MARKETING 
VỚI PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG THEO BỘ TIÊU CHÍ 3G 



CORE SOFTWARE 
APPLICATION 

DEVELOPMENT ON 

ALL DEVICES 

PAYMENT 

GATEWAY & SMS 

GATEWAY 
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 SOFTWARE CORE, VÀ ĐỐI TÁC PAYMENT 
GATEWAY 



DATACENTER, 

SERVER 

HARDWARE, 

VIRTUALIZATION 

TECHNOLOGY 

FIREWALL, 

SERVER OS, 

CONTROL PANEL 
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ĐỐI TÁC HẠ TẦNG & NỀN TẢNG CLOUD SERVER 



Q&A ( THANK YOU 
	  	  	  

MR. HUNG TRINH 
General Manager 

) 

Phone: (+84) 944 551 086 

Email: hungtm@  thienminhtech.com 

Skype: hung.trinh68 

20 Xây dựng thương hiệu uy tín trong ngành thiết kế website chuyên nghiệp & Đáng tin cậy trong giải pháp quảng cáo trực tuyến tổng thể  


