
Ồ SƠ NĂNG LỰC
PROFILEH

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TGROUP

0962 036 105 info@giaiphaptruyenthong.vnhttp://giaiphaptruyenthong.vn



VỀ CHÚNG TÔI

TGROUP hội tụ những con người nhiệt huyết, có am hiểu sâu và 
đam mê lĩnh vực Marcom.

Chúng tôi mong muốn dùng những kỹ năng và kinh nghiệm trong nghề của mình 
để giúp các doanh nghiệp phủ rộng thương hiệu, tạo sự khác biệt trên thị trường 
và quan trọng nhất là gia tăng doanh số bán hàng.

Thế mạnh của chúng tôi là Digital Marketing, Truyền thông và Tổ chức Sự kiện 
với những công cụ, xu hướng luôn được cập nhật mới nhất.

TGROUP có lợi thế am hiểu thị trường nội địa với kinh nghiệm “thực chiến” tại 
nhiều doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tìm hiểu và đáp ứng từng nhu cầu nhỏ nhất 
của  khách  hàng  bằng cách cun g cấp các dịch vụ  chuyên  nghiệp, đạt  được  
kết quả tối ưu nhất.



CÁC GIẢI PHÁP MARCOM HIỆU QUẢ
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DIGITAL MARKETING

THIẾT KẾ

DỊCH VỤ CHUYÊN GIA

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1
2
3
4

5

1

Tư vấn chiến lược Marketing

Tư vấn setup bộ máy Marketing

Cung cấp nhân sự Marketing

Giám đốc Marketing cho thuê

Giám đốc Truyền thông cho thuê

Phòng Marcom cho thuê



1. DỊCH VỤ PR

H
Ồ

 S
Ơ

 N
Ă

N
G

 L
Ự

C
 T

G
R

O
U

P

2

TGROUP mang đến những giải pháp truyền thông 
tốt nhất cho doanh nghiệp với dịch vụ trọn gói 
hoặc từng dịch vụ nhỏ theo đúng nhu cầu thực tế 
của doanh nghiệp. 

Chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia và 
chuyên viên truyền thông có nền tảng PR 
vững chắc, được đào tạo bài bản, “kinh qua” 
tại nhiều Công ty và PR Agency lớn với mọi 
lĩnh vực. 
 

Thiết lập mục tiêu, chiến lược, 
kế hoạch chi tiết để đạt được 
các chiến dịch truyền thông 
hiệu quả.

Định hướng bài, lên angle     
bài  viết,  giật  tít,  triển  khai 
nội dung, đăng tải/booking 
trên các kênh truyền thông.

Thiết lập, duy trì và củng cố 
quan hệ báo chí với       
doanh nghiệp, ngăn ngừa 
những thông tin bất lợi.

Quản trị rủi ro, lên kịch bản    
xử lý khủng hoảng và triển khai, 
hợp tác với báo chí.

LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI PR QUAN HỆ BÁO CHÍ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG



LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
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Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu để có chiến dịch 
truyền thông phù hợp.

Nghiên cứu thị hiếu đọc của người tiêu dùng về mảng 
hoạt động/lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để 
ra được thông điệp truyền thông hút độc giả.

Đề xuất các kênh truyền thông phù hợp với mảng kinh 
doanh và khách hàng mục tiêu.

Xây dựng các tuyến bài, nội dung truyền thông trên         
2 kênh online và offline.

Ngân sách truyền thông tối ưu, hiệu quả cao.

Kế hoạch truyền thông do TGROUP xây dựng đạt 
được mục đích: “Truyền tải những điều doanh nghiệp 
muốn nói” và “Thể hiện những điều khách hàng 
muốn đọc/xem/nghe”.
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VIẾT BÀI & ĐĂNG BÀI PR

VIẾT BÀI PR 
DOANH NGHIỆP

VIẾT BÀI NỘI DUNG 
CHUẨN SEO CHO WEBSITE

VIẾT BÀI DUY TRÌ 
TƯƠNG TÁC TRÊN FANPAGE

ĐĂNG BÀI TRÊN CÁC
KÊNH TRUYỀN THÔNG

VIẾT BÀI SALES PAGE 
FANPAGE - LANDING PAGE

VIẾT BÀI CHO BLOG
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QUAN HỆ BÁO CHÍ

Lên danh sách báo chí liên quan tới mảng hoạt động của 
doanh nghiệp bao gồm:

- Danh sách Báo/Tạp chí
- Phóng viên/Nhà báo, TBT, P.TBT, Thư ký toà soạn, 
Trưởng ban...

Là cầu nối thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và 
báo chí.

Thay mặt doanh nghiệp duy trì mối quan hệ tốt đẹp,     
phòng tránh khủng hoảng truyền thông.

Nhận được những thông tin sớm nhất về rủi ro truyền thông 
từ giới báo chí (nếu có).

Lên kế hoạch và tổ chức các buổi Gặp gỡ báo chí. 
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Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông, TGROUP luôn 
khắc phục và xử lý những khủng hoảng thương hiệu một cách tốt nhất       
đảm bảo với kịch bản được thiết lập sẵn sàng đối phó trong mọi trường hợp.

KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

Thiết lập nhóm xử lý khủng hoảng, cam kết mục tiêu.

Cách ly thông tin, tìm nguyên nhân khủng hoảng.

Đặt quan hệ với báo chí và các cấp chính quyền có 
liên quan.

Tiến trình xử lý luôn mang lợi ích cộng đồng.

Xây dựng kịch bản xử lý khủng hoảng và triển khai.

Đánh giá và rút ra bài học cho doanh nghiệp.

6 BƯỚC XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG 



2. DIGITAL MARKETING
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TGROUP mang đến cho doanh nghiệp phương án kinh doanh thông minh trên các kênh digital     
chuyên nghiệp với các mốc chi phí linh hoạt khác nhau, giúp doanh nghiệp có đa dạng sự lựa chọn 
khi đầu tư chi phí.

Chúng tôi cam kết sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tốt nhất, tìm kiếm nhiều khách hàng    
tiềm năng và có thể bán hàng từ quảng cáo đầu tiên trên hệ thống kênh digital.

DIGITAL
MARKETING

Quảng cáo trên 
công cụ tìm kiếm 

Google

Quảng cáo trên 
Facebook với  
đa dạng các 
hình thức.

Quảng cáo trên 
điện thoại/

máy tính bảng.

Giao diện đẹp mắt, 
nội dung sinh động, 

khả năng tương tác cao.

Thiết kế nhanh chóng
tiết kiệm, quản trị dễ dàng

giao diện thân thiện.

Tăng lượt truy cập
website phát triển

toàn diện, tăng tỷ lệ
chuyển đổi

Google 
Adwords

Facebook 
Ads

Mobile
Ads

Thiết kế 
website

Landing 
page

SEO
Google
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GOOGLE ADWORDS
Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google – hay quảng cáo           
Google Adwords là kênh truyền thông đặc biệt hiệu quả để doanh nghiệp 
quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến đúng khách hàng tiềm năng.

Kiểm soát được ngân sách 
quảng cáo Google Adwords 
của bạn thông qua nhiều 
tùy chọn giá thầu khác 
nhau.

Tiếp cận đúng người, đúng 
thời điểm họ đang tìm kiếm 
những gì giống sản phẩm 
bạn cung cấp.

Hệ thống báo cáo thông minh 
giúp bạn biết chính xác phần nào 
có hiệu quả trong chiến dịch 
của bạn.
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FACEBOOK ADS
Số lượng người dùng đông đảo.
Lan truyền thông điệp quảng cáo, đưa  
sản phẩm dịch vụ tiếp cận tới khách hàng   
một cách dễ dàng, tự nhiên.
Khả năng tương tác giữa khách hàng và 
nhà quảng cáo (doanh nghiệp) cao.

f
Là hình thức quảng cáo trên 
Facebook tăng tương tác cho  
bài viết của Fanpage trên Facebook.
Gián tiếp tăng like cho Fanpage.
Các tương tác bao gồm: Like 
post, comment, share, photo 
view.
Tính phí theo CPC.

Các hình thức quảng cáo: 
Domain Ads, Standard Ads,  
Multi Products,  Dynamic   Products
Hình thức quảng cáo Website
Dẫn trực tiếp về Website      
doanh nghiệp hoặc Fanpage khi 
người dùng click vào quảng cáo
Giúp tăng traffic cho Website và 
Page của khách hàng.
Gián tiếp tăng like cho Fanpage.
Tính phí theo CPC.

Là hình thức quảng cáo giúp lấy 
thông tin của người dùng     
thông qua việc người dùng điền 
forms (Họ tên, email, nhân khẩu, 
công việc và 3 câu hỏi lựa chọn)
       Thích hợp với doanh nghiệp 
đang trong quá trình tìm kiếm 
thông tin xây dựng nhóm     
khách hàng tiềm năng.
       Vị trí xuất hiện: News feed.
Tính phí theo CPC, CPL

       Là hình thức quảng cáo sự kiện 
nhằm thu hút người tham gia và 
tương tác với event.
Tính phí theo CPC.

Là hình thức quảng cáo trên 
Facebook hiệu quả giúp tăng 
fan (like) cho Fanpage.
       Tính phí theo CPL

PAGE POST ENGAGEMENT LEAD GENERATION PAGE LIKES

EVENT RESPONSIVE

CLICK TO WEBSITE - DOMAIN ADS

CPC: Cost Per Click (chi phí trên 1 lần nhấp chuột) 
CPL: Cost Per Lead (chi phí trên 1 lần thực hiện hành động)

Name

ADS ADS

ADS
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ACEBOOK ADS

Là hình thức quảng cáo trên   
facebook nhằm tăng tương tác, 
lượt view cho video.
       Tính phí theo CPV

Là hình thức quảng cáo trên    
facebook nhắm chọn riêng cho 
thu hút người xem cài đặt      
Mobile Apps.
       Thu hút người dùng qua các    
hành động cụ thể (cài đặt, sử dụng 
ứng dụng, chơi ngay).
       Tính phí theo CPC, CPI.

VIDEO VIEW

APP INSTALL

Quảng cáo trên facebook kịp 
thời các chương trình chiết khấu 
hoặc khuyến mại đến với     
người dùng Facebook.
       Quảng cáo tăng hiệu quả bán hàng 
thông qua thu hút người dùng 
bằng hành động cụ thể: nhận ưu 
đãi hoặc khuyến mại.
       Tính phí theo CPC.

OFFER CLAIM

Là hình thức quảng cáo, đăng 
bài PR trên facebook, fanpage 
của ca sĩ, diễn viên, người mẫu 
hay hotgirl, người nổi tiếng: 
Hoa hậu Phạm Hương, Hương 
Giang
Ca sĩ Đông Nhi, Hariwon,        
Minh Hằng, Thu Thuỷ, Lý Hải, 
Thuỷ Tiên
Người mẫu Thanh Hằng, Trang Khàn
Hot girl Minh Hà, …

QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK 
NGƯỜI NỔI TIẾNG

       Tăng like tất cả những gì trong bài 
post của bạn (bài viết, hình ảnh, 
video clip, ...) để tạo hiệu ứng 
cộng đồng.
       Tăng lượng người follow  
FaceBook
Seeding facebook để tăng lượng 
comment, like share cho các bài post
       Tăng lượt xem link post Fanpage 
còn giúp fanpage của bạn 
tăng thêm lượt like với lượng fan 
chất lượng nhất.

LEAD GENERATION

CPC: Cost Per Click (chi phí trên 1 lần nhấp chuột)
CPL: Cost Per Lead (chi phí trên 1 lần thực hiện hành động)
CPV: Cost Per Completed View (chi phí trên 1 lần xem hết video quảng cáo)
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Moblie Ads  – Quảng cáo trên mobile (điện thoại di động, máy tính bảng,          
máy đọc sách, nghe nhạc…) có kết nối internet giúp doanh nghiệp tiếp cận 
được số lượng khách hàng khổng lồ mọi lúc, mọi nơi một cách hiệu quả nhất.

Là hình thức quảng cáo được hiển thị trên 
màn hình di động, hình ảnh và nội dung 
hài hòa với nội dung bài viết, quảng cáo 
sẽ trượt theo nội dung bài viết.
       Quảng cáo có liên quan đến nội dung    
bài viết, khả năng click vào quảng cáo 
cao vì cùng chủ đề  với nội dung mà   
người đọc đang quan tâm.

Là hình thức quảng cáo được hiển thị 
trên toàn màn hình điện thoại, gây      
ấn tượng mạnh tới người xem bởi    
hiệu ứng về hình ảnh phong phú.
Phù hợp với các nhãn hàng lớn trong 
chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới 
hoặc các chương trình khuyến mãi 
thường niên.

Là hình thức quảng cáo được hiển thị 
dính trên màn hình di động phía chân 
bài viết. Đây là một trong những        
loại hình quảng cáo được đánh giá 
cao trên thế giới.
       Quảng cáo dính, đặc biệt gây chú ý  
cho người xem, thu hút khách hàng, 
mang lại hiệu quả cao.

QUẢNG CÁO SPONSER QUẢNG CÁO POPUP QUẢNG CÁO CATFISH

MOBILE ADS
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THIẾT KẾ WEBSITE

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TẠI TGROUP

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn cấu trúc Website/SEO.

Tư vấn SEO cho Web.

Thiết kế giao diện độc quyền cho 

đến khi khách hàng hài lòng.

Lập trình Web, ghép code, SEO, SMO.

Test lỗi, check bảo mật, SEO list.

Bàn giao sản phẩm.

Hướng dẫn quản trị.

10 LÝ DO KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA TGROUP

- Thiết kế chuyên biệt.
- Mã nguồn duy nhất.
- Công nghệ mới nhất.
- Nghiên cứu hành vi khách hàng mục tiêu.
- Hệ quản trị nội dung thân thiện với người dùng.

- Tối ưu hoá trang web cho công cụ tìm kiếm.
- Hệ thống thống kê chuyên dụng.
- Giám sát thời gian hoạt động.
- Bảo hành vĩnh viễn.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.



LANDING PAGE
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Tiếp nhận yêu cầu và đưa ra tư vấn thiết kế Landing Page hiệu quả cho khách hàng.

Thiết kế bản vẽ Landing Page trên photoshop thống nhất ý tưởng Landing Page 
với khách hàng.

Code demo online, test kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt để đưa ra sản phẩm 
tốt nhất.

Bàn giao Landing Page và các tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng 24/7.

SỬ DỤNG LANDING PAGE 

ĐỂ TĂNG

200%
DOANH THU NGAY TỪ HÔM NAY

- Chuyên sâu vào một sản phẩm.
- Nội dung hấp dẫn.
- Tương tác với khách hàng nhiều hơn.
- Quản trị dễ dàng.
- Tiết kiệm.
- Thiết kế nhanh chóng.
- Giao diện thân thiện.

LỢI ÍCH CỦA LANDING PAGE:

Tư vấn và tiếp nhận yêu cầu

Thiết kế bản vẽ PSD

Triển khai code và testing

Bàn giao cho khách hàng



SEO

KHẢO SÁT VÀ 

NGHIÊN CỨU

WEBSITE

TƯ VẤN TỪ KHOÁ

HIỆU QUẢ NHẤT

VÀ BÁO GIÁ

KHÁCH HÀNG

QUYẾT ĐỊNH TỪ KHÓA

VÀ KÝ HỢP ĐỒNG

KHÁCH HÀNG
BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

DUY TRÌ

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

TỐI ƯU CẤU TRÚC WEBSITE
TỐI ƯU NỘI DUNG

CÁC TRANG CON
XÂY DỰNG LIÊN KẾT QUẢNG BÁ WEBSITE
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Tăng lượt truy cập và tỉ lệ khách hàng liên hệ qua website từ 30% đến 200% nhờ tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO).

Website được tối ưu hóa toàn bộ chuẩn SEO.

Lượng truy cập tăng đều và ổn định.

Khả năng phân loại khách hàng cao. Nhắm đúng các khách hàng tiềm năng.

 Mở rộng thị trường nhanh chóng.

Tăng doanh thu bền vững.
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SETUP TRỌN BỘ KÊNH DIGITAL MARKETING
Lợi thế khi sở hữu trọn bộ kênh do TGROUP xây dựng:

“Bao trùm” thông tin về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ trên các kênh online. 
Bán hàng nhanh chóng ngay từ quảng cáo đầu tiên

Chăm sóc kênh bài bản, hiệu quả, có công cụ đo lường thực tế.

Facebook

Xây dựng nội dung,
mở rộng quy mô

Youtube

Video marketing lên ngôi
Tik tok

Cập nhật & lan tỏa xu hướng

BlogSpot

Phủ rộng thương hiệu

Zalo

Tiềm năng dài hạn

Instargram

Xu hướng tiếp cận giới trẻ
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Bảo hành, chăm sóc
tận tâm khiến khách hàng

an tâm tuyệt đối.

Bộ cẩm nang sử dụng logo,
quy chuẩn ứng dụng

cho mọi nhu cầu.

TGROUP cung cấp giải pháp thương hiệu KHÔNG NGỜ
cho mọi đối tượng khách hàng với chi phí KHÔNG TƯỞNG

3. THIẾT KẾ

Bảo hành dịch vụ: cập nhật, chỉnh sửa thiết kế trong 
thời gian 24 tháng 

Tư vấn mọi khía cạnh của thương hiệu, bản quyền 
thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ,

phát triển thương hiệu

Đặt tên thương hiệu

Thiết kế trọn bộ logo & bộ nhận diện thương hiệu

Sáng tác Slogan

Thiết kế Website

Được tư vấn chuyên nghiệp, 
giúp định hướng doanh nghiệp

phát triển thương hiệu 
lâu dài, bền vững.

Logo và bộ nhận diện được 
thiết kế ấn tượng và phù hợp

với lĩnh vực hoạt động của DN, 
tạo sự khác biệt trên thị trường.

Toàn quyền sở hữu bộ 
sản phẩm thiết kế cho
mọi mục đích lâu dài.



4. EVENT
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HỌP BÁO

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG
RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

EVENT NỘI BỘ EVENT NGOÀI TRỜI

Lên ý tưởng/Concept sự kiện/Event & tên gọi.
Kịch bản chi tiết.
Đội ngũ nhân sự: MC, PGs, ca sĩ, nghệ sĩ, vũ đoàn, …

Thiết kế, in ấn, dàn dựng.
Cung cấp thiết bị cho chương trình.
Đạo diễn, tổ chức chương trình.
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Tư vấn chiến lược Marketing

Setup phòng Marketing

Cung cấp/Cho thuê nhân sự Marketing

Giám đốc Marketing cho thuê

Giám đốc truyền thông cho thuê

Phòng Marcom cho thuê

5. DỊCH VỤ CHUYÊN GIA



TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
MARKETING
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ĐI SÂU

Tư vấn hoạch định chiến lược Marketing 

trên đa dạng các kênh Online và Offline.

Tư vấn các chương trình quảng cáo, 

khuyến mãi.

Tư vấn chiến lược truyền thông, quan hệ 

báo chí.

Tư vấn chương trình chăm sóc khách hàng.

Tư vấn phối hợp quảng bá sản phẩm mới.

 

PHỦ RỘNG THƯƠNG HIỆU
TĂNG DOANH SỐ

KHỞI ĐẦU

Tư vấn nghiên cứu thị trường.

Tư vấn phân khúc thị trường và lựa chọn 

khách hàng mục tiêu.

Tư vấn định vị thương hiệu.

Rà soát sản phẩm, dịch vụ.

Định giá sản phẩm, dịch vụ.

Định hướng kênh phân phối.



SETUP PHÒNG MARKETING
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Xây dựng cơ cấu 
phòng Marketing cho 

doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược 
tổng thể về phát triển 

nguồn nhân lực Marketing

Xây dựng các mô tả 
công việc đúng chuyên môn 
và chức năng của các vị trí 

trong phòng.

Tư vấn tuyển dụng nhân sự
đúng chức năng.

Xây dựng hoàn cảnh 
chiến lược đội ngũ kế thừa

Đào tạo nhân sự ở
 tất cả các vị trí.

Định chuẩn chức danh 
và xây dựng lộ trình 

thăng tiến

Tư vấn xây dựng kế hoạch 
đào tạo nhân sự và phát huy 

khả năng tiềm tàng của 
nhân viên.

Tư vấn phương pháp 
theo dõi và hệ thống 

đánh giá hiệu quả làm việc
của nhân viên.

Xây dựng triển khai 
chương trình đánh giá 
hàng quý, hàng năm.



H
Ồ

 S
Ơ

 N
Ă

N
G

 L
Ự

C
 T

G
R

O
U

P

21

CUNG CẤP NHÂN SỰ PHÒNG MARKETING

Tìm được ứng viên phù hợp nhất cho 
dự án mới.

Cung cấp nhân sự tạm thời đáp ứng 
yêu cầu theo thời vụ.

Đảm bảo KPIs của dự án, hoàn 
thành đúng mục tiêu đề ra.

3 tăng: Tăng hiệu quả - Tăng nhận 
diện - Tăng doanh thu

Giám đốc Marketing
Trưởng phòng Marketing
Trưởng bộ phận PR-Content
Trưởng bộ phận Digital
Trưởng bộ phận Trade Marketing
Trưởng bộ phận R&D

Chuyên viên PR-Content
Chuyên viên Digital
Chuyên viên Thiết kế
Chuyên viên TVC
Chuyên viên R&D
Chuyên viên Trade Marketing

TGROUP CAM KẾT DANH SÁCH NHÂN SỰ TGROUP CUNG CẤP CHO
BỘ MÁY MARKETING CỦA MỘT DOANH NGHIỆP



GIÁM ĐỐC MARKETING CHO THUÊ
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  TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Lương cứng hàng tháng (thấp hơn rất nhiều nhân sự cố định).

Không cần chính sách đãi ngộ: Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng năm.

Không cần đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Không cần đầu tư thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, …).

Không cần bố trí chỗ ngồi.

  CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ GIÁM ĐỐC MARKETING ĐƯỢC THUÊ SẼ TRIỂN KHAI

Setup/Tái cấu trúc phòng Marketing.

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự Marketing.

Xây dựng cấu trúc nền móng của thương hiệu.

Định vị thương hiệu, xác lập hình ảnh, tính cách đặc trưng thương hiệu.

Hỗ trợ hoạch định chiến lược thương hiệu.

Kế hoạch quảng bá sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu cá nhân.

Thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Hoàn thành đúng KPIs.

  LỢI ÍCH

Ổn định nhân sự cao cấp.

Cam kết mục tiêu Marketing và hiệu quả công việc.

Sử dụng đội ngũ nhân sự cao cấp, cố vấn, chuyên gia nhiều kinh nghiệm 

huấn luyện và quản trị Marketing tại các tập đoàn lớn.
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GIÁM ĐỐC
TRUYỀN THÔNG

CHO THUÊ

Xây dựng & hoạch định chiến lược thương hiệu.

Lập kế hoạch & triển khai các chương trình truyền thông.

Xây dựng & đào tạo đội ngũ quản lý thương hiệu kế cận.

Ổn định nhân sự cao cấp

Cam kết mục tiêu Marketing và hiệu quả công việc.

Sử dụng đội ngũ nhân sự cao cấp, cố vấn, chuyên gia nhiều kinh nghiệm 

huấn luyện và quản trị Marketing tại các Tập đoàn lớn.

Độ bảo mật thông tin cao (với hợp đồng ràng buộc).

Các chiến lược, quyết định được tư vấn/hỗ trợ bởi những nhân sự 

cấp cao trong cùng ekip chuyên nghiệp.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG SẼ TRIỂN KHAI

TIẾT KIỆM

60%
CHI PHÍ QUẢN LÝ

Lợi ích

LƯƠNG CỨNG HÀNG THÁNG
(THẤP HƠN RẤT NHIỀU 

NHÂN SỰ CỐ ĐỊNH)

KHÔNG CẦN
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 

KHÔNG CẦN ĐÓNG
BẢO HIỂM Y TẾ & XH

KHÔNG CẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ LÀM VIỆC

KHÔNG CẦN BỐ TRÍ 
CHỖ NGỒI
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MỤC TIÊU CAO NHẤT CỦA TGROUP

ƯU ĐIỂM

Giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động chính là kinh doanh & phát triển

sản phẩm, đồng thời tinh giản bộ máy và tiết kiệm chi phí tối đa cho

doanh nghiệp.

Hội tụ những chuyên gia Marketing hàng đầu, đảm bảo đưa ra cho      

doanh nghiệp những định hướng và chiến lược phát triển phù hợp nhất.

Tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với thuê nhân sự  Marketing dài hạn.

Tinh giản bộ máy và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.

Quy trình làm việc bài bản từ hoạch định tới thực thi.

Liên tục cập nhật dẫn đầu xu hướng Marketing mới.

Chuẩn hóa quy trình Marketing. 

Cam kết mục tiêu và hiệu quả công việc.

Setup/Tái cấu trúc phòng Marketing

Setup hệ thống Marketing cho doanh nghiệp: Trưởng bộ phận 
và chuyên viên phòng Marcom cho thuê.

Lập kế hoạch, triển khai chiến lược Marketing và thực thi 
hoàn toàn mọi hoạt động liên quan đến Marketing            
một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Phân tích, tư vấn, xây dựng và triển khai chiến lược Marketing, 
các chiến lược định giá, phân phối, truyền thông quảng bá 
từng thời điểm và theo kế hoạch hiệu quả nhất.

Thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá,      
copywriting, thiết kế hình ảnh, tổ chức sự kiện, …

Lập kế hoạch và thực hiện hoạt động tung sản phẩm mới

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự quản lý thương hiệu,     
thiết lập phòng Marketing và thương hiệu chuyên nghiệp 
cho doanh nghiệp.

PHÒNG MARCOM

CHO THUÊ



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!



0962 036 105

info@giaiphaptruyenthong.vn

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TGROUP

http://giaiphaptruyenthong.vn

Tầng 15, Tòa nhà 129, số 51, Quan Nhân
Thanh Xuân, Hà Nội


