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THƯ NGỎ 
 

 

 

Quý Khách hàng thân mến, 

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Công Ty Cổ Phần 3B Việt Nam (3BVN) gửi tới Quý Khách 

hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công. 

3BVN là đơn vị truyền thông chuyên cung cấp và tư vấn các giải pháp, dịch vụ quảng bá, 

xây dựng thương hiệu cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ. Chúng tôi 

luôn tìm kiếm, xây dựng các cách thức tiên tiến nhất nhằm đem thương hiệu của các cá nhân, tổ 

chức tới tất cả các đối tượng mục tiêu, mang lại hiệu quả to lớn. 

3BVN là đối tác cung cấp dịch vụ truyền thông cho khá nhiều doanh nghiệp và tổ chức 

như : Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh phúc, TTPT Công nghệ quản lý và kiểm định 

xây dựng Bộ Xây Dựng, Nhà khách chính phủ, Trường THCS Bột Xuyên, … Từ một doanh 

nghiệp nhỏ, bằng nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, 3BVN đã trở thành một 

trong những đơn vị truyền thông hàng đầu về dịch vụ thiết kế Website, Google Adwords. 

Công ty chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản 

phẩm dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả với giá thành hợp lý nhất. 

Thay mặt 3B Việt Nam, tôi xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với 

chúng tôi trong thời gian qua. Hy vọng, 3BVN sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của 

Quý Khách hàng. 

Trân trọng kính chào, 

 

 

Giám đốc 

 

BÙI VĂN NGỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xosovinhphuc.com.vn/cong-ty-tnhh-mtv-xskt-vinh-phuc-ngay-cang-phat-trien-vung-chac-gop-phan-vao-su-nghiep-phat-trien-kt-xh-cua-tinh/
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Bài toán khiến chúng tôi suy nghĩ 

 

- Thị trường bán lẻ Việt Nam: Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các nhà đầu tư kinh 

doanh, các doanh nghiệp phải tìm hướng đi mới cho mình. Một trong những con đường 

để phát triển kinh tế doanh nghiệp đó là kinh doanh online hay có thể hiểu đó là kinh 

doanh qua nền tảng website, mạng xẫ hội 

 

- Theo báo cáo mới nhất của Google và Temasek, thị trường thương mại điện tử Đông 

Nam Á đạt đến con số 11 tỷ đô vào năm 2017 tăng 41% so với 2015. 

 

- Trong đó, Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ phát triển thương mại điện 

tử nhanh nhất Đông Nam Á, đạt 33%. 

 

- Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin, mỗi ngày có hơn 34 

triệu người Việt Nam truy cập internet, có khoảng 57% trong số đó sử dụng internet để 

mua sắm hàng online. 

 

- T ốc độ phát triển này tỉ lệ thuận với số người dùng Internet ngày càng nhiều, chính vì thế 

doanh nghiệp cố gắng đưa tất cả sản phẩm của mình , với tất cả các ngành nghề lên các 

kênh bán hàng trực tuyến qua website, các chợ thương mại điện tử. 

 

Vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải : 

 

- Thị trường cạnh tranh khốc liệt :Tính đến tháng 8 năm 2017, có khoảng 1,24 tỷ 

website/cổng thông tin điện tử trên thế giới. Tại Việt Nam, 90% doanh nghiệp có website 

kinh doanh 

- Chi phí cho việc tạo dựng các website thương hiệu, duy trì hoạt động cho website, và 

quảng cáo, phân phối cho các dịch vụ là quá lớn. Nhất là đối với những doanh nghiệp 

mới bắt đầu kinh doanh. 

 

- Website chắp vá, chưa tối ưu, chưa đồng nhất với bộ nhận diện thương hiệu. 
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- Chọn sai tên miền sẽ khiến khách hàng khó nhận diện sản phẩm, từ đó dẫn đến khó khăn 

trong kinh doanh. 

 

- Chưa biết làm cách nào để làm nối bật được sản phẩm, để thu hút giữ chân khách hàng 

trên nền tảng website của mình. 

 

Tất cả điều đó làm 3B VIỆT NAM tư duy 

 

Làm thế nào để giúp đỡ các doanh nghiệp trong thời đại số kinh doanh online hiệu quả nhất ? 

Làm thế nào để phát huy thế mạnh của các website bán hàng, website thương hiệu ? 

 

Làm thế nào để tối ưu hóa được chi phí kinh doanh ? 

 

 

Và làm cách nào để hấp dẫn được người dùng đang ngày một trở nên khó tính ? 

 

 

Với trăn trở đó ( SỨ MỆNH ) 

 

Sau 5 năm hoạt động trên thị trường kinh doanh online cạnh tranh, chúng tôi hiểu sâu sắc về tình 

trạng và thách thức mà các doanh nghiệp đang đối mặt 

3B VIỆT NAM được thành lập với khao khát giúp đỡ các doanh nghiệp Việt định vị được giá trị 

thực của mình; mang sứ mệnh KẾT NỐI các doanh nghiệp và sản phẩm của họ với khách hàng.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 3B VIỆT NAM 

Mã số thuế:0108025218 

Địa chỉ: Tầng 4, Lô 06 khu 4.1CC ngõ 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Văn phòng:Tầng 5 Tòa Nhà An Bình Office, Số 30 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tên giao dịch: VIET NAM 3B JOINT STOCK COMPANY 

Tel:02462590333 

Email: info@web3b.com – Website: http://www.3bvietnam.com 

 

 

Công Ty Cổ phần 3B Việt Nam (3BVN) được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 2017- trong 

mailto:info@web3b.com
http://www.3bvietnam.com/
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lúc các ứng dụng Công nghệ thông tin tại Việt Nam đang trên đà phát triển và bùng nổ mạnh mẽ. 

Ra đời với mong muốn cung cấp tới khách hàng những dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp 

hiệu quả nhất, 3BVN đã lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín làm đầu. 

` 

Tại 3B VIỆT NAM, chúng tôi : 

 

 

 THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG 

 AM HIỂU CÔNG NGHỆ - NGÀNH NGHỀ LĨNH VỰC KINH DOANH 

 ĐỊNH VỊ LINH HOẠT 

 ĐƯA RA GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN 

 

 

3B VIỆT NAM đang từng bước hiện thưc hóa MỤC TIÊU : 

- Trở thành một nền tảng hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp chuyên sâu về GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ - HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG. 

 

Hoạt động với tên miền thương hiệu 

 

 

 Thiết kế Website: THIETKEWEB3B.COM 

 Quảng cáo Google, Facebook, Marketing : MAR3BVIETNAM.COM 

 

 

Giá trị cốt lõi ( VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ) 

 

5 giá trị cốt lõi 

3B VIỆT NAM luôn hướng đến quyền lợi của khách hàng và của các thành viên trong công ty 
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- Khách hàng không chỉ là đối tác mà còn là người bạn đồng hành : 3B VIỆT NAM luôn trân 

trọng từng phản hồi quý báu của khách hàng về chất lượng dịch vụ của chúng tôi để hoàn thiện 

và phát triển hơn nữa. Không làm thứ mình có mà làm cái khách hàng cần. 

 

- Tôn trọng và phát triển từng cá nhân : Cá nhân chính là người góp phần trực tiếp vào xây 

dựng nền tảng phát triển công ty. Tại 3B VIỆT NAM, không có bất kì sự phân biệt địa vị, tuổi 

tác, giới tính mà tất cả đều hoạt động vì một mục tiêu chung. Chúng tôi tạo điều kiện cho từng cá 

nhân nghiên cứu, đào tạo, nâng cao và phát huy hết mọi kĩ năng của bản thân. 

 

- Tinh thần tập thể : Một con thuyền muốn vươn ra ngoài biển lớn cần có tinh thần đồng đội 

vững vàng. Với 3B VIỆT NAM, việc gắn kết con người sẽ làm cho những sản phẩm của chúng 

tôi tới tay khách hàng tốt hơn, bám sát được nhu cầu trải nghiệm người dùng. 

 

- Tinh thần trách nhiệm : Chúng tôi luôn cống hiến hết mình vì chất lượng sản phẩm tới khách 

hàng. Với tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong công ty, 3B kiên quyết với mục tiêu vì sự 

hài lòng của khách hàng đến cùng. 

 

- Tinh thần đổi mới : Học tập và không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ. Tại 3B chúng tôi 

chưa một phút nào hài lòng với những gì mình đạt được. Mà luôn nghiên cứu,tìm tòi học hỏi để 

nâng cao kiến thức và trình độ. 

 

CƠ CẤU NHÂN SỰ 
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PHÒNG KỸ THUẬT 

- Thiết kế 

- Lập trình 

- Nghiên cứu phát triển 

- Kiểm soát chất lượng 

 

 

PHÒNG KINH DOANH 

- Tư vấn dịch vụ 

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

- Tiếp thị sản phẩm 

 

 

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 
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- Quản trị website 

 

 

PHÒNG MARKETING 

- Viết bài chuẩn SEO 

- Facebook marketing 

- Google marketing 

 

 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG 

- Kế toán 

- Nhân sự 

- Văn phòng tổng hợp 

 

 

Giải pháp 3B VIỆT NAM cung cấp ( DỊCH VỤ ) 

3b VIỆT NAM đã mang lại thành công cho nhiều doanh nghiệp và tạo sự tin tưởng tuyệt đối  

của khách hàng nhờ sự chuyên sâu về các dịch vụ : 

- Thiết kế website trọn gói 

- Hosting, domain, chứng thực SSL 

- Chăm sóc, quản trị website 

- Email doanh nghiệp 

- Quảng cáo trả phí : Google Adwords, Facebook Ads. 

 

 

1. Thiết kế website trọn gói 

a. Tại sao doanh nghiệp cần phải thiết kế website 

- Tăng khả năng tiếp cận khách hàng 

- Khẳng định sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp 

- Rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn 

- Quảng cáo không giới hạn với chi phí hợp lý 

- Dễ dàng thay đổi, cập nhật thông tin mới tới khách hàng 

- Tương tác khách hàng 24/24 

 

 

b. Lợi ích khi thiết kế website trọn gói với 3B VIỆT NAM 
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- Thời gian triển khai nhanh chóng 

- Giao diện chọn lọc, thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng. 

- Khách hàng có quyền thay đổi nội dung website như ý muốn 

- Tính năng Responsive tự động co giãn kích thước website phù hợp với màn hình thiết bị. 

- Tích hợp SEO, dễ dàng đưa website lên các công cụ tìm kiếm. 

- Hệ thống website có khả năng mở rộng, linh hoạt khi doanh nghiệp có nhu cầu. 

 

c. Công nghệ 3B Việt Nam đang áp dụng khi thiết kế website  

 

  
 

Ngôn ngữ: PHP, công nghệ Wordpress Framework  

Database: Mysql 

Giao diện: Adobe Photoshop 

OS server: Linux 

D. Quy trình áp dụng để thiết kế website  
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HẠNG MỤC 

[GIAI ĐOẠN 01]: THIẾT KẾ GIAO DIỆN  

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Thiết kế Giao 

diện 

 ( 02 option) 

- Triển khai ý tưởng demo dựa 

trên các hạng mục đã ký lần 01 

 

- Theo dõi tiến độ triển khai 

- Lên ý tưởng đăng ký tên miền 

- Chuẩn bị nội dung để nhập liệu mẫu 

lên website 

Gửi bản demo giao diện lần 1  Tiếp nhận và gửi phản hồi nếu có 

Tiếp nhận phàn hồi và gửi bản 

giao diện demo lần 02 nếu có  

Duyệt giao diện lần 02, ký xác nhận giao 

diện  

[GIAI ĐOẠN 02]: KÝ XÁC NHẬN GIAO DIỆN 

[GIAI ĐOẠN 03]: CẮT HTML & CODING 
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Cắt HTML & 

Lập trình 

Website 

- Cắt HTML và xây dựng 

databse  

- Xây dựng các tính năng yêu 

cầu 

 

- Theo dõi triển khai  

- Phản hồi hiệu ứng slide sẽ thực hiện 

Test các tính năng chính lần 01 - Theo dõi triển khai 

Giao khách hàng test các yêu cầu 

về tính năng trong hợp đồng  

- Tiếp nhận website phiên bản beta 

và kiểm tra các yêu cầu 

[GIAI ĐOẠN 04]: NHẬP LIỆU MẪU & CHẠY THỬ NGHIỆM 
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Nhập liệu mẫu 

- CNV nhập dữ liệu mẫu lên 

website 

- Số lượng : 10 bài viết và dịch 

vụ  

- Kiểm tra phiên bản hoàn thiện và gửi 

phản hồi ( nếu có ) 

 

04 

 

Thử nghiệm 

dịch vụ 

- Hoạt động chạy thử trên môi 

trương Internet 

- Kiểm tra toàn bộ các tính năng cũng 

như yêu cầu về mỹ thuật sau khi 

coding  

[GIAI ĐOẠN 05]: BÀN GIAO & NGHIỆM THU                                    

 

05 

 

Nghiệm thu 

Bàn giao admin, hướng dẫn sử 

dụng admin cho khách hàng 

- Nhận bàn giao các thông tin cần thiết 

của website 
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website - Chuyển giao khách hàng tiếp nhận 

admin quản trị. 

 

 
 

2. Domain, Hosting, chứng thực SSL 

2.1 Đăng ký tên miền trực tuyến 

Tại sao lại chọn chúng tôi ? 

- Đại lý tên miền chính thức của nhà cung cấp tên miền VNNIC, có hóa đơn VAT đầy đủ. 

- Đăng ký tên miền chuyên nghiệp bao gồm : Đăng ký tên miền Việt Nam (.vn) và đăng ký tên 

miền quốc tế. 

- Chi phí rẻ nhất, được cung cấp đầy đủ thông tin xác thực pháp lý tên miền. 

- Quản lý và chuyển hướng DNS được cập nhật nhanh chóng. 

- Gia hạn nhanh chóng, tránh rủi ro khi quên gia hạn khi đăng ký ở các đơn vị nước ngoài. 

Quy trình đăng ký tên miền tại 3B VIỆT NAM 

 Kiểm tra sự tồn tại của tên miền và tiến hành đăng ký tên miền trực tuyến. 

 Quý khách thanh toán chi phí tên miền đã đăng ký 

 Tiến hành cấp phát tên miền, bàn giao tài khoản quản lý tên miền và thực hiện những hỗ 
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trợ cần thiết theo yêu cầu của quý khách. 

Những lưu ý quan trọng khi đăng ký và sử dụng tên miền 

 Tên miền là thương hiệu doanh nghiệp trên internet của bạn, tên miền là duy nhất và 

được cấp phát theo thứ tự ưu tiên chủ thể đăng ký trước. Nếu đăng ký tên miền chậm, tên 

miền của bạn có thể bị đối thủ cạnh tranh sở hữu mất. Để xây dựng và bảo vệ thương 

hiệu cho mình, 3B VIỆT NAM khuyến cáo quý khách hàng sau khi tra cứu tên miền ngay 

bây giờ. 

 Chủ thể tên miền chịu mọi trách nhiệm liên quan đến thông tin tên miền, quản lý hoạt 

động của tên miền, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 Chủ thể đăng ký tên miền cần chủ động trong việc đóng phí duy trì tên miền. Thông 

trường trước khi hết hạn 30 ngày, 3B VIỆT NAM sẽ thông báo qua email hoặc điện thoại 

để bạn đóng phí duy trì. 

 Khi cần thay đổi thông tin quản lý tên miền, khách hàng chủ động liên hệ với 3B VIỆT 

NAM để được hỗ trợ và thay đổi kịp thời. 

2.2 Dịch vụ lưu trữ 

 

2.1.1. Dịch Vụ Hosting Lưu Trữ 

a. Hosting là gì ? 

Hosting là không gian trên máy chủ có cài các dịch vụ Internet nơi lưu trữ web của bạn cũng như 

dữ liệu trang web. Tùy vào nhà cung cấp mà bạn sẽ có : 

– Tốc độ truy cập Internet 

– Dung lượng đĩa chứa web cũng như dữ liệu 

– Các tiện ích hỗ trợ cho việc tạo một website trên host 

Một website muốn hoàn thiện ngoài tên miền, hosting là yếu tố quan trọng trong việc tạo nên 

chất lượng web về tốc độ load cũng như tính bảo mật. 

b. Lợi ích khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại 3B 

 

 

- Cung cấp hosting với nhiều gói dịch vụ có các cấu hình khác nhau. 

- Hệ điều hành CloudLinux NGĂN CHẶN 99.9% nguy cơ tấn công Local Attack 

- Chính sách nghiêm ngặt trong việc tính toán số lượng site trên 1 Server. 

- 30 ngày hoàn tiền nếu xảy ra lỗi phát sinh 

- Back-up dữ liệu khách hàng hàng tuần, hàng tháng. 

2.1.2. Dịch vụ VPS Lưu trữ 
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VPS SSD sử dụng ổ cứng SSD Enterprise chuyên dụng cho việc lưu trữ, dung lượng cao, chế độ sao lưu dữ liệu 

định kỳ, giúp cho dữ liệu của bạn luôn được an toàn. Tại  3BVN quý khách hoàn toàn an tâm về chất lượng và 

độ ổn định dịch vụ. 

Hệ thống được đặt tại các trung tâm dữ liệu tốt nhất tại Việt Nam (IDC Viettel , FPT, ODS ) , chống DDOS lên 

đến 10Gbps. Ngoài ra đội ngũ chăm sóc luôn tận tình hỗ trợ 24/7. 

2.1.3. Dịch vụ máy chủ riêng ( SERVER) 
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Dịch vụ máy chủ riêng là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng độc lập, bảo mật mà 

không cần phải bỏ ra chi phí đầu tư server quá lớn. 3BVN tự tin với vai trò tư vấn và triển khai các giải pháp 

công nghệ trên các máy chủ tùy theo yêu cầu của quý Khách hàng. 

 Máy chủ chính hãng Dell, IBM 

 Cấu hình phần cứng linh hoạt 

 DataCenter đạt chuẩn Tier-3 

 Hỗ trợ triển khai các giải pháp (Private Cloud, Load Balancing, HA, Backup...) 

 

3. Chăm sóc,quản trị website 

Chắm sóc,quản trị website được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên am hiểu về Marketing, về 

thiết kế- bố cục website, nắm bắt được thị trường, xu thế người dùng và có khả năng diều hướng 

suy nghĩ của người dùng. 

Lợi ích doanh nghiệp nhận được : 

- Được hướng dẫn trực tiếp cách quản trị website của chính mình. 

- Hỗ trợ đăng bài viết, đăng sản phẩm lên website. 

- Bảo mật website để đảm bảo website vững vàng khi bị tấn công. 

- Bảo trì website ( dọn dẹp, tăng tốc, gia hạn tên miền, gia hạn hosting …) 

- Theo dõi, backup hệ thống, xử lý khi có sự cố về website, domain, hosting 

- Backup và sao lưu dữ liệu website hàng tuần. 

- Tối ưu SEO, đưa ra những nội dung giúp webite duy trì tốt. 

Quy trình triển khai dịch vụ quản trị website tại 3B Việt Nam như sau: 

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ quản trị website với các chức năng phù hợp 

- Tiếp nhận các thông tin cơ bản từ khách hàng, thống nhất nội dung 

- Tiến hành cập nhật và quản trị website của khách hàng. 

+ Khởi tạo dự án cho khách hàng dựa vào những thông tin thu thập được, bước đầu xây dựng 

nội dung website. 

+ Tiến hành chăm sóc, đo lường hiệu quả hoạt động của website. 

- Hoàn thành dịch vụ 

+ Sau mỗi lần thông tin được cập nhật, chúng tôi sẽ tự động gửi email tới doanh nghiệp báo cáo 

hoàn tất công việc. 
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4. Dịch vụ thiết kế Logo, bộ nhận diện thương hiệu 

 

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử 

dụng văn từ và các biểu tượng thương hiệu. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết 

cấu thành thương hiệu như: Tên thương hiệu (Brand Name), Biểu tượng (Logo), Màu sắc chủ đạo, Font 

chữ, Danh thiếp (Namecard), Website, Biển hiệu, Đồng phục – Bảng tên, Website… Được thể hiện một 

cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu 

khác. 

Tác dụng của thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đối với doanh nghiệp: 

–  Giúp quy mô công ty của bạn trở nên to lớn hơn, chuyên nghiệp hơn… 

–  Nói nên bạn là ai, ngành nghề của bạn là gì  mang lại cái nhìn thu hút hơn. 

–  Giúp cho doanh nghiệp bạn trở nên nổi bật, ấn tượng, dễ nhớ. 

–  Thu hút được nhà đầu tư, tăng cường sự tin tưởng của đối tác cũng như khách hàng. 

–  Giúp phân biệt, nổi bật doanh nghiệp của bạn trong ngành, đối thủ cạnh tranh. 

–  Thu hút được khách hàng mới, tăng doanh thu kinh doanh… 

Với mục tiêu cho năm 2018 là phục vụ thêm thật nhiều khách hàng hơn nữa, nên chúng tôi quyết định đưa ra giá 

ưu đãi cho gói bộ nhận diện thương hiệu, bao gồm các quyền lợi khác nhau đảm bảo quyền lợi của khách 

hàng, cũng như để chúng tôi có thể phục vụ hết mọi nhu cầu từ phía khách hàng. 
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Lí do chính mà chúng tôi quyết định đưa ra giá thiết kế ưu đãi phía dưới là muốn góp một phần nào đó giảm bớt 

gánh nặng chi phí thương hiệu cho khách hàng, mong muốn đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình 

phát triển thương hiệu ban đầu.Với phương châm ” Nâng tầm thương hiệu – Vững bước thành công “. 

” Chúng tôi cam kết giá tốt nhất, chất lượng tốt nhất “. Nếu không 3B Việt Nam xin hoàn tiền lại cho quý 

khách hàng  100%. 

Chúng tôi cam kết mang mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng qua những ấn phẩm thiết kế. Minh 

chứng cho điều này chính là những khách hàng đã sử dụng dịc vụ của chúng tôi, không những vậy khách hàng 

còn được hỗ trợ tư vấn thiết kế, chỉnh sửa thêm hoàn toàn không tính phí! 

5. DỊCH VỤ SEO TỔNG THỂ 

Doanh nghiệp của bạn không bán được hàng, tỷ lệ chuyển đổi thấp, doanh thu lẹt đẹt vì không tiếp cận được 

khách hàng tiềm năng 

Từ khóa doanh nghiệp, sản phẩm của bạn bị “lạc trôi” không lên được top không tiếp cận được với khách hàng. 

hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết vấn đề 

Doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải có những phương pháp tiếp cận khách hàng tiềm năng. Bên cạnh 

đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng thì hãy để khách hàng tự tìm kiếm đến mình. Đây một giải pháp tốt cho các 

chiến lược Marketing Online hiện nay. 
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* SEO giúp bạn vấn đề gì ? 

 Làm lượt người dùng truy cập vào website của công ty bạn sẽ tăng lên. Đó chắc chắn là những khách 

hàng tiềm năng, có nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ của bạn. Từ đó, giúp bạn tăng doanh thu bán hàng 

một cách nhanh chóng và lâu dài 

 Theo tâm lý của mọi người tiêu dùng, trước khi muốn sử dụng một dịch vị nào đó họ thường tham khảo 

thông tin trên internet. Việc đứng vào những vị trí đầu tiên trên Google sẽ chứng tỏ bạn có 1 thương hiệu 

tốt. Qua đó, xây dựng niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu của bạn. 

 Nói tóm lại, thực hiện SEO như một chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Góp phần giúp doanh nghiệp 

tăng doanh thu, xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường. Như vậy, thực hiện SEO có 

hiệu quả, là tiền đề cho những bước tiến vững chãi của doanh nghiệp. Đồng thời, mở đường cho những 

hướng đi mới khả thi và đem lại thật nhiều lợi ích. 

Quy Trình SEO tại 3BVN 

Trước khi bắt đầu chiến dịch SEO của mình, công ty dịch vụ SEO từ khóa tại 3BVN luôn dành thời gian để tìm 

hiểu về doanh nghiệp, nghiên cứu về chân dung khách hàng tiềm năng, mô hình kinh doanh, mục tiêu tăng 

trưởng doanh thu của bạn. 

Bởi vì mỗi doanh nghiệp cần có một kế hoạch SEO đặc thù riêng, tất cả những tin này sẽ giúp 3BVN xây dựng 

và thiết kế nên một chiến lược SEO đảm bảo độ hiệu quả tốt nhất khi áp dụng cho website của bạn. 

Tìm hiểu mục tiêu và kỳ vọng từ doanh nghiệp 

Đội ngũ chuyên gia tư vấn marketing của 3BVN sẽ dành thời gian làm việc cùng bạn để: 

 Tìm hiểu mục tiêu doanh thu và mục tiêu digital marketing của doanh nghiệp. 
 Tìm hiểu về kỳ vọng từ doanh nghiệp đối với kênh website. 
 Phân tích mô hình kinh doanh và hành trình mua hàng của người dùng trên website. 
 Học hiểu về đặc trưng sản phẩm, chân dung khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới. 

3 điểm khác biệt tuyệt vời của công ty SEO – 3BVN : 

1. Sự kết hợp tuyệt vời giữa SEO từ khóa và SEO tổng thể. 

2. Không chỉ giúp cho doanh nghiệp lên TOP những từ khóa trọng điểm mà còn tăng độ phủ thương hiệu, 

doanh thu bền vững. 

3. Hiệu quả đã được chứng minh. 

4. Thành công của 100+ khách hàng làm việc cùng 3BVN chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất về hiệu quả 

về dịch vụ của chúng tôi 

5. Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. 

6. 3BVN hiểu khách hàng luôn thật sự mong muốn sự phát triển. Vì vậy những gì chúng tôi làm chính là 

cùng đồng hành với bạn trên cuộc hành trình này và giúp bạn thực hiện nó thông qua dịch vụ tốt nhất của 

chúng tôi 

https://gtvseo.com/dich-vu-seo-ho-chi-minh/#c%C3%B4ng_ty_seo
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6. Email doanh nghiệp 

a. Những lý do doanh nghiệp nên dùng Email doanh nghiệp 

- Email tên miền riêng của doanh nghiệp : email@tenmien.com 

- Quản lý toàn bộ email nhân viên công ty 

- Giao diện tính năng đơn giản, dễ sử dụng 

- Gửi email cho khách hàng tại bất kỳ đâu. 

- Hệ thống chặn spam, scan virut và trả lời email tự động 

- Chuyển đổi, sao lưu dữ liệu dễ dàng. 

b. Lợi ích của sử dụng email server riêng 

- Cho phép đặt nhiều tên miền riêng 

- Không giới hạn số lượng người dùng 

- Email chuyển vào 100% inbox khách hàng. 

- Đăng ký 1 lần và sử dụng mãi mãi 

- Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7 

 

 

7. Quảng cáo trả phí : 

6.1.: Google Adwords 

a. Bài toán bạn đang gặp phải: 

- Doanh nghiệp tự quảng cáo google adwords nhưng chưa tối ưu được quảng cáo, tối ưu được từ 

khóa để tiếp cận đúng khách hàng. 

- Sai lầm trong việc chọn từ khóa, vùng địa lý. 

- Không quan tâm đến trang đích và trải nghiệm trang đích khi khách hàng « click « vào quảng 

cáo. 

Việc tiếp cận và tạo được sự chuyển đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố : 

+ Sản phẩm của doanh nghiệp 

+ Mức giá 

+ Phân khúc 

+ Nội dung quảng cáo 

+ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có uy tín hay không 

+ Trải nghiệm người dùng trên website 

b. Tại sao bạn phải làm việc với chúng tôi : 

- Tối ưu trang đích ( website của doanh nghiệp ) 

mailto:email@tenmien.com
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+ Bằng việc nghiên cứu người dùng ,nghiên cứu phân khúc khách hàng quan tâm về sản phẩm, 

dịch vụ của doanh nghiệp 

+ Am hiểu người dùng từ đó tối ưu trang đích để hỗ trợ cho việc quảng cáo. 

- Nghiên cứu từ khóa kỹ lưỡng 

+ Nghiên cứu từ khóa 

+ Nghiên cứu mức độ cạnh tranh của từ khóa…. 

Để lựa chọn cho phù hợp với chiến dịch, phù hợp với nội dung quảng cáo => tăng điểm chất 

lượng và thứ hạng cho quảng cáo hiệu quả. Đồng thời giúp Google trả về các kết quả có liên 

quan chuẩn xác hơn. 

- Theo dõi điều chỉnh và báo cáo liên tục 

Việc không tối ưu hóa quảng cáo hàng ngày sẽ khiến quảng cáo chạy tự do tiêu tốn rất nhiều 

ngân sách của doanh nghiệp 

c. Quy trình làm việc của 3B VIỆT NAM 

- Tiếp nhận thông tin khách hàng: phân tích ngành hàng, dịch vụ của quý khách hàng,mức độ 

cạnh tranh, ưu điểm lợi thế dịch vụ khách hàng … 

- Tối ưu hóa trang đích ( website ) để mang lại sự tin tưởng của khách hàng. 

- Nghiên cứu bộ từ khóa phù hợp và mức độ cạnh tranh của từ khóa để setup chiến dịch phù hợp. 

- Setup quảng cáo bằng việc target tập trung đối tượng khách hàng, khu vực địa lý, giá thầu … 

phù hợp với mục tiêu chiến dịch của doanh nghiệp. 

- Viết thông điệp quảng cáo mang tính chất dẫn dắt người dùng 

- Theo dõi, đo lường và báo cáo chiến dịch hàng ngày, hàng tuần vào theo tháng. 

 

 

6.2. Facebook Marketing 

Tại sao chúng ta nên sử dụng dịch vụ quảng cáo facebook: 

 Số lượng người dùng Facebook lớn và ngày càng tăng 

 Tiếp cận chính xác đối tượng khách hàng web tiềm năng 

 Quảng cáo linh hoạt, dễ điều chỉnh 

 Dữ liệu báo cáo chiến dịch quảng cáo Facebook đầy đủ, chi tiết 

Những lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi quảng cáo facebook 
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 Nhắm đúng đối tượng khách hàng 

 Giúp bạn tăng doanh thu bán hàng một cách nhanh nhất 

 Giảm thiểu tối ưu về chi phí 

 Nhiều hình thức quảng cáo 

 Kiểm soát được chi phí 

 Quảng cáo hiển thị nhanh 

* Để có thể quảng cáo facebook hiệu quả bạn cần có 1 fanpage về sản phẩm của mình. Dưới đây là dịch vụ chăm 

sóc fanpage giá rẻ của chúng tôi 

Dịch vụ chăm sóc fanpage 

Chúng tôi là Công ty Truyền thông và Công nghệ tập trung vào MARKETING ONLINE, có trình độ chuyên 

môn cao từ viết nội dung, thiết kế ảnh, chụp ảnh, quay phim, video marketing , thiết kế website, quảng cáo 

online, quản lý Fanpage… chắc chắn với đội ngũ thiện chiến này chúng tôi không chỉ giúp các bạn tháo gỡ khó 

khăn về phát triển kinh doanh, phát triển Fanpage mạnh mẽ mà còn hướng đến phát triển kênh kinh doanh của 

bạn phủ thị trường internet, vượt qua nhiều đối thủ hiện nay. 

 + Xây dựng fanpage cho doanh nghiệp, cá nhân 

 + Tiếp cận khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng 

 + Thu hút khách hàng mua và dùng dịch vụ/sản phẩm 

 + Lan tỏa và quảng bá sản phẩm, thương hiệu của bạn đến với người dùng 

 

   Dịch vụ quảng cáo facebook 

Bạn không biết làm sao để tăng doanh số vượt trội, hay doanh số của bạn luôn lẹt đẹt trong khi đối thủ đã vượt 

xa bạn. Đừng lo hãy để chúng tôi giải quyết vấn đề mà bạn đang nhức nhối 

Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa sản phẩm của bạn lan tỏa ra thị trường, tiếp cận đến những khách hàng tiềm năng 

giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi, tăng doanh số qua quảng cáo facebook (facebook ads) 

Cho dù bạn đang kinh doanh online hay kiếm tiền online thì Facebook Ads luôn là 1 kênh quảng cáo trả phí 

mang lại hiệu quả cao. Có tiềm năng mang lại hiệu quả, doanh thu cho bạn ngay lập tức, đó là Facebook Ads 
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Quy trình triển khai dịch vụ quảng cáo Facebook của Công ty thiết kế WEB 3B 

1.Tư vấn cho khách hàng trong việc lập những kế hoạch cho chiến lược quảng cáo Facebook 

 Tư vấn và xác định những mục tiêu chiến dịch. 

 Phân tích về các nhóm khách hàng mục tiêu và đưa ra một nhóm đối tượng khách hàng web để chạy 

quảng cáo. 

 Xây dựng những nội dung quảng cáo cho các nhóm đối tượng khác nhau phụ thuộc vào mỗi yêu cầu 

công việc của từng khách hàng 

2.Triển khai chiến dịch quảng cáo 

Sau khi thống nhất về nội dung quảng cáo thì chúng mới cài đặt những chiến dịch quảng ở trên hệ thống của 

facebook. 

3.Theo dõi, tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo 

Nhân viên tại công ty thiết kế web 3B của chúng tôi khi chạy quảng cáo sẽ giám sát quá trình chạy quảng cáo 

cho khách hàng web. Theo dõi phản ứng của các nhóm đối tượng khách hàng web mục tiêu với các mẫu quảng 

cáo khác nhau. 

Điều chỉnh, tối ưu hóa mẫu quảng cáo và khoanh vùng đối tượng. Có thể điều chỉnh nội dung để làm mới chiến 

dịch trong quá trình chạy, tuy nhiên % nội dung thay đổi không quá 30% nội dung gốc. 

4.Báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo 

Gửi báo cáo 2 tuần/lần, đồng thời nhận chỉnh sửa nội dung hoặc bất cứ thông tin gì mà khách hàng yêu cầu. 

Báo cáo tổng hợp kết quả, phân tích hàng tháng. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Facebook Ads uy tín, chất lượng thì còn đắn 

đo gì mà không liên hệ ngay với Công ty thiết kế WEB 3B của chúng tôi. Với những kinh nghiệm nhiều năm 

làm việc trong lĩnh vực seo cùng độ ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết với công vệc, với trình độ chuyên 

môn cao, được đào tạo bài bản qua nhiều trường lớp chuyên nghiệp. WEB 3B hoàn toàn có thể tự tin có thể 

mang đến cho các khách hàng các dịch vụ facebook  làm hài lòng các bạn! 
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Lợi ích 3B VIỆT NAM mang lại cho khách hàng 

 

 

 

Giao diện website có chọn lọc, tương thích trên nền tảng đa thiết bị 

 

 

- Giao diện được nghiện cứu, chọn lọc phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh. 

- Tương thích trên mọi thiết bị hiển thị như: PC, Laptop, mobile, tablet… 

- Áp dụng công nghệ Reponsive Web Design, web mobile được thiết kế phải có khả năng 

tự động điều chỉnh để hiện thị trên những thiết bị có kích thước màn hình khách nhau 

 

Tối ưu hóa toàn bộ website: 

- Tối ưu nội dung :thông qua giao diện website, bài viết, các thiết kế banner, sileder 

- Tối ưu chuẩn SEO, Tối ưu cache, tối ưu tài nguyên, tối ưu dữ liệu,… 

- Nghiên cứu nhu cầu người dùng để tạo ra tỉ lệ chuyển đổi cao nhất 

 

 

Hỗ trợ quảng cáo trên đa kênh : 

- Facebook 

- Google 

- Cốc Cốc 

- Email doanh nghiệp….. 

 

Toàn bộ quyền kiểm soát website : 

 

- Khách hàng có toàn quyền quản trị website, quản trị tên miền, hosting 

 

Quản lý dữ liệu mãi mãi : 

 

- Dữ liệu được backup và lưu trữ hàng tuần 

- Khách hàng sẽ không lo sợ bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu dự án Khách hàng tại 3B 

VIỆT NAM sẽ được lưu trữ và quản trị dữ liệu 100%. 

 

Bộ phận hỗ trợ - chăm sóc khách hàng 

 

- Hỗ trợ khách hàng trọn đời 

- Hướng dẫn trực tiếp khách hàng quản trị website 
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- Tương tác thường xuyên 

 

Dự án tiêu biểu 

 

 

 

LINK WEBSITE TÊN ĐƠN VỊ  

www.cres.vnu.edu.vn Viện Tài Nguyên Và Môi Trường -Đại Học Quốc Gia Hà 

Nội  

www.hoixaydunghanoi.org.vn Hội Xây Dựng Thành Phố Hà Nội  

www.cdmi.gov.vn Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Quản Lý Và Kiểm Định 

Xây Dựng – Bộ Xây Dựng 

www.pmrinstitute.org Viện Nghiên Cứu Y Dược  

www.thcsbotxuyenmyduc.edu.vn Trường Trung Học Cơ Sở Bột Xuyên Mỹ Đức 

www.hanoiosaka.edu.vn Trường Mầm Non Hà Nội Monkinder Care  

www.lcu.edu.vn Trường Phổ Thông Liên Cấp Lý Công Uẩn – Tỉnh Bắc Ninh  

www.chienhuong.com.vn Nhà Máy Chiến Hương - Bắc Ninh  

www.duonglaophuctho.vn Bệnh Viện Phước Hải – Thái Bình 

www.benhvienthanglong.vn Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long – Hà Nội 

www.viendaotaogiaoduc.com Viện Đào Tạo Quản Lý Giáo Dục - Vnnedu 

www.vienkhcnxdhanoi.gov.vn Viện Khoa Học Công Nghệ Và Kinh Tế Xây Dựng Hà Nội 

www.vntest.vn  Viện Kiểm Nghiệm Và Kiểm Định Chất Lượng Vntest  

www.cae.vn Trung Tâm Phân Tích Và Môi Trường (Cae) 

www.icerd.vn Trung Tâm Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng Và Phát Triển 

Nông Thôn  

www.hvc.edu.vn Trường Cao Đẳng Hùng Vương Hà Nội  

www.tuyensinh.hubt-edu.com Trang Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công 

Nghệ Hà Nội 

www.tieuhocnguyendu-ntl.edu.vn Trường Tiểu Học Nguyễn Du – Nam Từ Liêm – Hà Nội 

www.tieuhocthanhliet.edu.vn Trường Tiểu Học Thanh Liệt - Ủy Ban Nhân Dân Huyện 

Thanh Trì 

www.c2hongson.edu.vn Trường Trung Học Cơ Sở Hồng Sơn – Mỹ Đức - Hà Nội 

Www.rcem.edu.vn Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế & Quản Lý - Viện Kinh Tế 

& Quản Lý  

www.nhakhachchinhphu.com Trung Tâm Hội Nghị 37 Hùng Vương 

…… …… 
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Các đối tác tiêu biểu :  
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 “Chúng tôi yêu thích công việc mình làm và vì thế luôn đam mê và nỗ lực hết mình để đem lại 

những giá trị tốt nhất cho khách hàng”. 

 

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo nên sự khác biệt của tổ chức. 3B VIỆT NAM tự hào 

với đội ngũ nhân sự bao gồm đội ngũ Coder kinh nghiệm trên 5 năm, các nhân viên Thiết kế, Tư 

vấn –chăm sóc khách hàng….. Họ đều là những con người năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam 

mê vào mội công việc mình nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho thương hiệu khách hàng. 

 

 

Liên hệ 

3B VIỆT NAM 


