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Kính gửi quý khách hàng
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết kèm mô tả dịch vụ Marketing của
ThegioiMarketing.vn. Quý khách vui lòng xem chi tiết dựa trên yêu cầu về giải
pháp Marketing của quý doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ cung cấp các dịch vụ có
trên bảng mô tả này và mức giá đã có chính xác trong bản mô tả cập nhập mới
nhất này
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PHẦN 01 : GÓI SẢN PHẨM

TƯ VẤN
NGÀNH NGHỀ
CƠ BẢN

NGÀNH NGHỀ
TRUNG BÌNH

NGÀNH NGHỀ
ĐẶC THÙ, CHUYÊN SÂU

2 triệu /1 giờ

4 triệu/ 1 giờ

8 triệu / 1 giờ

Tư vấn trực tiếp bằng slide thuyết trình, bảng và hỏi đáp dựa trên các câu hỏi
thực tế của khách hàng. Cuối mỗi buổi tư vấn đều có văn bản tổng kết buổi tư
vấn gửi cho khách hàng.Để sử dụng gói này khách hàng sẽ phải điền chi tiết
vào bảng điều tra kế hoạch marketing tại
http://checklist.thegioimarketing.vn
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LẬP KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCH CƠ BẢN

KẾ HOẠCH CHUYÊN SÂU

3 triệu hoặc 400.000 đ/1 trang

> 10 triệu hoặc 800.000 đ/1 trang

- Bản điều tra thị trường Online về ngành - Bản điều tra thị trường Online về ngành
hàng
hàng
- Bản điều tra đối thủ Online và đánh giá - Bản điều tra đối thủ Online và đánh giá
cơ bản cách thức triển khai đối thủ
chuyên sâu cách thức triển khai đối thủ
- Bản kế hoạch sơ bộ các bước cần đi khi
triển khai kế hoạch Marketing Digital với
nền tảng Facebook, Google, Youtube
đồng hành là nền tảng Website, Video,
Content.

- Bản kế hoạch chi tiết các bước cần đi khi
triển khai kế hoạch Marketing Digital với
nền tảng Facebook, Google, Youtube
đồng hành là nền tảng Website, Video,
Content.
- Bản chiến lược phối hợp các phòng ban
cùng phòng Marketing
- Bản đào tạo nhân viên sales, thị trường,
đại lý cùng phối hợp tổ chức.
- Theo dõi chiến lược marketing thực thi
trong 1 tháng
- Bản các đối tác triển khai cụ thể các giải
pháp marketing digital.
- Hỗ trợ tư vấn 1 giờ/1 tuần trong vòng 1
tháng.
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VIẾT BÀI
Dạng 01 : Viết bài theo từ khóa hoặc chủ điểm website
1 BÀI VIẾT

10 BÀI VIẾT

30 BÀI VIẾT

400.000 đ

3,5 triệu

9 triệu

Bài viết tối thiểu 800 từ - 1000 từ với nội dung mới toàn bộ và được tối ưu SEO
và trải nghiệm người dùng. Bài viết được thiết kế từ 1-2 thiết kế cùng với bố
cục nội dung chi tiết. Bài viết được nghiên cứu kỹ lưỡng để tăng tỉ lệ chuyển
đổi khách hàng. Bài viết được hỗ trợ đăng tải website và chỉnh sửa 1 - 2 lần
theo ý kiến khách hàng.

Dạng 02 : Viết bài chuyên môn
VIẾT BÀI PR BÁO CHÍ

VIẾT BÀI REVIEW SẢN
PHẨM

VIẾT BÀI TIẾNG ANH

1.000.000 đ/1 bài

600.000 đ/ 1 bài

600.000 đ/1 trang A4

- Viết theo yêu cầu riêng - Bài viết tối thiểu 800 từ
- Nội dung mới theo yêu
của từng đầu bào
cầu
- 2-3 thiết kế theo ảnh sản
- 2-3 thiết kế
phẩm khách yêu cầu
- Chuẩn ngôn ngữ, từ vựng
và ngư pháp
- Video hỗ trợ đi kèm
- Nội dung chuyên sâu
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CHĂM SÓC WEBSITE
CƠ BẢN

CHUYÊN SÂU

3 TRIỆU

5 TRIỆU

10 bài viết
Báo cáo vị trí 1 tuần/1 lần

15 bài viết
4 banner hoặc design ads
Báo cáo vị trí 1 tuần/1 lần
Làm với hosting & tên miền
Làm việc bên thiết kế website

CHĂM SÓC FANPAGE
CƠ BẢN

CHUYÊN SÂU

3 TRIỆU

8 TRIỆU

15 bài viết
Hỗ trợ video
Hỗ trợ thiết kế
300 từ /1 bài viết

1-2 nội dung /1 ngày
Video, hình ảnh, bài viết theo ngày
Thiết kế theo yêu cầu 4 thiết kế /1 tuần
Hỗ trợ tương tác người dùng
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THIẾT KẾ WEBSITE
LANDINGPAGE

WEBSITE CÔNG TY

WEBSITE BÁN HÀNG

1 triệu

2 triệu

3 triệu

- Landingpage mẫu có sẵn

- Website theo mẫu có sẵn - Website theo mẫu có sẵn

- Nội dung khách hàng - Đầy đủ chức năng của - Đầy đủ chức năng theo
cung cấp theo yêu cầu
một website doanh nghiệp yêu cầu website bánh àng
- Thiết kế hỗ trợ 3-5 thiết - Thiết kế hỗ trợ 3-5 thiết - Thiết kế hỗ trợ 3-5 thiết
kế
kế
kế
Xem mẫu tại Site.com.vn

Xem mẫu tại Webs.com.vn Xem mẫu tại Webs.com.vn

DỊCH VỤ SEEDING
TĂNG VIEW YOUTUBE

COMMENT YOUTUBE

COMMENT FACEBOOK

200.000 đ / 1000 views

10.000 đ/1 comment

10.000 đ/1 comment
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DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
FACEBOOK

GOOGLE ADS

SEO

30% ngân sách

30% ngân sách

tối thiểu 3 triệu/1 từ khóa

- Setup chiến dịch

- Setup chiến dịch

- Tối ưu hóa website

- Báo cáo hàng tuần

- Báo cáo hàng tuần

- Tối ưu hóa bài viết

- Tối ưu hóa chiến dịch

- Tối ưu hóa chiến dịch

- Xây dựng backlink, social

PHẦN 02 : GÓI THEO NỀN TẢNG

FACEBOOK
CHĂM SÓC FANPAGE

CHẠY QUẢNG CÁO

SEEDING FACEBOOK

3-8 TRIỆU

30% NGÂN SÁCH

10. 000 đ /1 comment

15 - 30 bài viết
Hỗ trợ video
Hỗ trợ thiết kế
300 từ /1 bài viết

- Setup chiến dịch
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- Báo cáo hàng tuần
- Tối ưu hóa chiến dịch

GOOGLE
THIẾT KẾ WEBSITE

CHĂM SÓC
WEBSITE

GOOGLE
ADWORDS

SEO

1-3 triệu

3-5 triệu

30% ngân sách

tối thiểu 3 triệu/1
từ

- Theo mẫu có sẵn

- Viết bài mới

- Đầy đủ tính năng

- Làm việc bên thứ
ba

- Tối ưu hóa chiến
dịch

- Tối ưu hóa
website

- Báo cáo hàng
tuần

- Tối ưu hóa bài
viết

- Hỗ trợ thiết kế

- Hỗ trợ thiết kế

YOUTUBE
XÂY DỰNG KÊNH

COMMENTS

TĂNG VIEW

600.000đ /1video dựng

10.000 đ /1 comment

200.000đ /1000 view

- Video dựng từ tài
nguyên có sẵn

- Theo yêu cầu

- Bảo hành view 1 tháng

- Nội dung chất lượng

- View thật 100%

- Hỗ trợ đăng tải và tối ưu
hóa từ khóa
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- Bảo hành vĩnh viễn

PHẦN 3 : GÓI NỘI DUNG

CHỤP ẢNH
SẢN PHẨM

QUẢNG CÁO

DOANH NGHIỆP

100. 000 đ/1 sản phẩm

300.000 đ - 500.000 đ / 1
concept

2 triệu/ 4 giờ

- Mỗi sản phẩm 4 ảnh

- Theo yêu cầu riêng từng
nhãn hiệu

- Hỗ trợ tạo dáng, concept

- Chi phí đồ phối, người
mẫu, thuê ngoài chưa bao
gồm

- Chỉnh sửa 30 ảnh /1 buổi
chụp

- Hỗ trợ chỉnh sửa 2 ảnh/ 1
sản phẩm

- Hỗ trợ chỉnh sửa 3 - 5
ảnh /1 concept

LÀM PHIM
DỰNG PHIM

QUAY PHIM

SẢN XUẤT PHIM

1 triệu

5 triệu/ 1 ngày

30 triệu

- Dựng phim theo tài liệu - Thiết bị quay cơ bản
có sẵn
- Sử dụng các hiệu ứng, - Có kịch bản đi kèm
text cơ bản
- Sử dụng hình ảnh cơ bản,
qua chỉnh sửa
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- Theo yêu cầu

THIẾT KẾ
QUẢNG CÁO

VISUAL

THƯƠNG HIẸU

500.000 đ / 1 trang A4

1.000.000 đ / 1 trang A4

5 triệu/1 bộ

PHẦN 04 : GIẢI PHÁP THUÊ NGOÀI OUTSOURCING

BÁN HÀNG ONLINE
Giải pháp Marketing cơ bản (5 – 8 triệu/ tháng)
+ Đối tưởng khách hàng chính: Những người kinh doanh online trên mạng xã hội
và thương mại điện tử.
+ Hỗ trợ botchat để chăm sóc khách hàng trên Fanpage.
+ Viết 30 bài chăm sóc Fanpage (3 triệu/ 1 tháng)
+ Chăm sóc các kênh Omni Channel để kéo thu hút từ khách hàng (4 triệu/ 1
tháng)
+> Hỗ trợ khách hàng đăng sản phẩm lên các trang thương mại điện tử khi có
sản phẩm mới
+> Tối ưu phần mô tả sản phẩm để tăng sự thu hút từ người xem
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+> Hệ thống người dùng Facebook thật sẽ tiến hành seeding ảo trên các bài viết
Fanpage để kéo tương tác
+> Người dùng Facebook thật để review toàn bộ sản phẩm của khách hàng nhằm
kéo traffic về Fanpage.
+> Hệ thống của thegioimarketing.com sẽ tạo tương tác dựa trên các comment
ảo.
+> Chia sẻ toàn bộ bài viết trên nhiều Group bán hàng để tăng tương tác
+> Hỗ trợ tương tác ảo trên những buổi livestream cho Fanpage nhằm thu hút
sự chú ý tới sản phẩm của khách hàng.
+> Hỗ trợ 10 – 15 bài viết trên website theo đúng chủ đề khách hàng cung cấp

STARTUPs - KHỞI NGHIỆP
Giải pháp Marketing khởi nghiệp (25 triệu/ quý)
+ Đối tượng khách hàng chính: Những mô hình Start-Up mới hình thành trong
một thời gian ngắn.
+ Cung cấp giải pháp quản lý các chiến dịch Google Adwords với ngân sách
khách hàng chi trả mỗi tháng cho Google dao động từ 5 – 10 triệu (Phí quản lý
chiến dịch 20%)
+ Ước lượng được số data chất lượng chuyển đổi thông qua các giải pháp quản
lý chiến dịch quảng cáo Google, điều này sẽ là căn cứ cho khách hàng cân đối
được ngân sách cần bổ sung nhằm gia tăng doanh thu của công ty.
+ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu qua hình ảnh (10 triệu/ bộ nhận diện thương
hiệu)
+> Design từ 5 – 10 hình ảnh theo ý tưởng của khách hàng để sử dụng vào nhiều
mục đích của công ty khi làm truyền thông.
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+> Mỗi tháng sẽ có 1 buổi chụp ảnh cho khách hàng để lấy bổ sung vào kho dữ
liệu thiết kế hàng tháng cho khách hàng
+> Hỗ trợ tư vấn thiết kế profile & hồ sơ năng lực cho công ty theo hướng chuyên
nghiệp.
+ Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và phân khúc thị trường của công ty, tổng hợp
báo cáo đầy đủ theo tháng cho khách hàng nhằm đưa ra chiến lược cụ thể. (3
triệu/ quý)
+ Xây dựng Content Marketing (12 triệu/ quý)
+> Cung cấp 1 bài giới thiệu tổng quan chi tiết về công ty khách hàng.
+> Cung cấp hàng tháng từ 10 – 15 bài viết theo đúng chủ đề mà thị trường tiềm
năng của khách hàng hướng tới để tạo sự tương tác liên tục khi tìm kiếm trên
Google.
+> Mỗi tháng cung cấp từ 1 – 2 bài viết đúng Insight để khách hàng sử dụng làm
quảng cáo.
+> Mỗi tháng cung cấp 1 bài PR đăng báo về hình ảnh và thương hiệu của công
ty.

SMEs - DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Giải pháp đưa ra thế nào cho khách hàng khi sử dụng gói Outsourcing SMEs

+ Giải pháp chạy Google Adwords (ngân sách 20 triệu/ tháng)
+> Cung cấp 10 bài viết đưa lên website theo đúng chủ đề mà khách hàng đang
cần tìm trên website (4 triệu/ tháng)
+> Cung cấp 2 bài viết theo đúng Insight để chạy quảng cáo và làm truyền thông
(1 triệu/ tháng)
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+> Design 5 – 10 hình ảnh để khách hàng sử dụng vào mục đích truyền thông (2
triệu/ tháng)
+> Chạy quảng cáo Google Adwords (5 triệu/ tháng)
+> Cung cấp các giải pháp quản lý chiến dịch quảng cáo với ngân sách khách
hàng trả cho Google hàng tháng từ 5 – 10 triệu (Phí quản lý chiến dịch 20% trên
tổng ngân sách quảng cáo)
+> Chạy remarketing (ngân sách 5 triệu/ tháng)
+> Tối ưu lại phần SEO và chiến dịch chạy quảng cáo (20% tổng ngân sách)
+> Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và gửi báo cáo theo tháng đến cho
khách hàng về hiệu quả khi sử dụng gói Outsourcing dành cho doanh nghiệp
(Ngân sách 3 triệu/ tháng)
+> Tặng kèm landing page miễn phí trong khu giao diện của công ty cho khách
hàng.

Giải pháp chạy Facebook (ngân sách 16 triệu/ tháng)
+ Xây dựng nội dung bài viết cho khách hàng thông qua Facebook (6 triệu/ tháng)
+> Viết 30 bài viết cho Fanpage để tạo tương tác
+> Viết 3 bài quảng cáo Fanpage theo đúng insight sản phẩm
+ Tạo tương tác cho Fanpage khi phát triển thương hiệu (5 triệu/ tháng)
+> Sử dụng các công cụ để tạo tương tác ảo nhằm kéo tương tác với nhiều người
đang quan tâm tới sản phẩm của công ty
+> Hỗ trợ botchat để tạo kịch bản tương tác và chăm sóc Fanpage cho khách
hàng
+> Viết review ảo dựa trên người dùng Facebook thật để hấp dẫn những người
đang quan tâm.
+> Hỗ trợ tương tác ảo thông qua các buổi livestream của khách hàng.
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+> Seeding bài viết trên các group để kéo traffic về cho sản phẩm công ty.
+Tối ưu hình ảnh để tăng tỷ lệ chuyển đổi khi quảng cáo (5 triệu/ tháng)
+> Chạy quảng cáo trên Fb, tối ưu bài quảng cáo để chạy hiệu quả
+> Thiết kế 4 hình ảnh theo ý tưởng của khách hàng để sử dụng vào mục đích
công việc riêng.
+ Đề xuất giải pháp quản lý các chiến dịch quảng cáo do khách hàng chi trả tiền
cho Google hàng tháng từ 5 – 10 triệu (phí quản lý dự án 20% trên tổng ngân
sách hàng tháng)
+ Phân tích các đối thủ cảnh tranh và phân khúc thị trường cùng sản phẩm của
khách hàng để báo cáo nhằm đưa ra chiến lược phù hợp.

Giải pháp chạy Video (Ngân sách 15 – 20 triệu/ tháng)
+> Tư vấn ý tưởng lên video tùy thuộc vào sản phẩm của doanh nghiệp đến với
đối tượng khách hàng tiềm năng (phí tư vấn: 1 triệu)
+> Xây dựng 4 kịch bản video để mang thương hiệu của khách hàng đến tay
người dùng một cách thân thiện nhất. (2 triệu/ kịch bản video được duyệt)
+> Sản xuất video theo đúng yêu cầu đã thống nhất từ phía khách hàng (2 triệu/
video có độ dài 2 phút)
+> Quảng cáo video trên kênh Youtube (5 triệu/ tháng)
+> Seeding cho video để tăng lượng tương tác trên Youtube và các kênh mạng
xã hội giúp video đạt lượt view nhanh chóng trong thời gian dự kiến (3 triệu/
tháng)
+> Tối ưu tài khoản và quản lý quảng cáo (20% tổng ngân sách chi trả)
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Hotline : 0888 35 3335 & 0886 345 899
Email
: tuvan@thegioimarketing.vn
Website : thegioimarketing.vn
CÙNG TRONG HỆ THỐNG CỦA THẾ GIỚI MARKETING
NỀN TẢNG LANDINGPAGE
https://site.com.vn/
NỀN TẢNG GIAO DIỆN WEBSITE
http://webs.com.vn
NỀN TẢNG SOCIAL MEDIA
https://bizcare.vn/
NỀN TẢNG NỘI DUNG
https://content.vn/
NỀN TẢNG NHÀ SẢN XUẤT
http://sangtao.tv/
NỀN TẢNG AGENCY
https://red.com.vn/
NỀN TẢNG PRODUCTION-HOUSE
https://creativehouse.vn/
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