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NỘI DUNG
Tổng quan về ThietKeWebWP Agency

1. ThietKeWebWP là ai? 2. ThietKeWebWP có thể làm gì 
cho bạn?

3. Khi nào bạn cần chúng tôi? 4. Quy trình làm việc

5. Sản phẩm & Dịch vụ 6. Các dự án đã tham gia

7. Liên hệ với ThietKeWebWP



Tổng quan về ThietKeWebWP
Năng lực, Nguồn lực & Kinh nghiệm
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ThietKeWebWP là ai?
5 Mốc thời gian quan trọng

Outsource Freelancer 
Team on Freelancer.com
 Hoàn thành trên 30+ dự án tại 

Úc và USA trong 2 năm đầu tiên

2008
CTO for metalform.no

 Giám Đốc kỹ thuật cho Metalform.no. Shop 
nội & ngoại thất kim loại lớn nhất Nauy
 Tư vấn & triển khai dịch vụ SEO cho 

metalform.no, luatduongia.vn...
 Hoàn thành trên 50+ dự án Joomla, 
Wordpress tại Anh, Úc, Canada và USA

2013
Chuyên gia thiết kế website 

chuẩn Digital Marketing
 Tập trung vào tư vấn và xây dựng các nền tảng 

kinh doanh Online bằng Website chuyên nghiệp
 Tư vấn & triển khai dịch vụ SEO, Google 
Adwords, Facebook Ads, Email Marketing…

2017 - Nay

CTO for Bloomex.ca
 Giám Đốc kỹ thuật Bloomex.ca, shop hoa 

online lớn nhất Canada
 Hoàn thành trên 40+ dự án Joomla tại 

Anh,Úc, Canada và USA từ 2010-2013

2010
Founder of ThietKeWebWP
 Chuyên gia thiết kế Website Bán Hàng, 

Website Doanh Nghiệp, Landing Page
 Hoàn thành trên 30+ dự án Wordpress tại Việt 

Nam và USA

2015



Thiết Kế Website
 Chuẩn SEO, chuẩn Digital Marketing
 Quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp…

website

Tư Vấn & Triển Khai SEO
 Lên chiến lược SEO hiệu quả
 Tối ưu hóa nội dung, mã nguồn

Website, CRO & UX/UI…
 Phân tích đánh giá SEO Offpage

Dịch Vụ Quảng Cáo
 Google adwords & Facebook Ads Agency
 Lên kế hoạch, triển khai chiến dịch

quảng cáo bán hàng, quảng bá thương
hiệu…

Digital Marketing
 Tư vấn và triển khai Digital

Marketing đa kênh: Website, SEO,
Google Adwords, Facebook Ads,
Email Marketing…

ThietKeWebWP có thể làm gì cho bạn?
Sở trường & Kinh Nghiệm
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Khi nào bạn cần ThietKeWebWP?
Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu về thiết kế website và kinh doanh Online

Thiết kế & Xây dựng Website

 Xây dựng website thương mại điện tử.
 Bán hàng trực tiếp trên Fan Page của Facebook

Tối ưu chi phí Quảng cáo

 Các chiến dịch quảng cáo chi phí cao mà
không hiệu quả?

 Không thể đánh giá hoặc đo lường các chiến
dịch quảng cáo theo KPI

Quản trị Website/Fan page

 Không am hiểu, không có nhân lực quản trị
website… sau khi xây dựng

 Vận hành và xây dựng Fan Page không hiệu
quả, tốn kém chi phí…

Đào tạo Inhouse

 Huấn luyện team SEO: kiến thức cơ bản, phân tích
đối thủ, lên chiến lược, làm kế hoạch, triển khai…

 Sáng tạo nội dung cho: SEO content, Fanpage,
Website, Quảng cáo Google Adwords & Facebook

SEO or NOT?

 Không biết có nên triển khai SEO cho website
của công ty mình hay không?

 SEO mãi ko lên top, Team SEO yếu, website bị
Google phạt…?

Triển Khai Digital Marketing

 Tăng thị thần, tăng doanh thu, đa dạnh hóa
kênh quảng cáo tránh rủi ro…

 Lên kế hoạch, triển khai các chiến dịch Digital
Marketing với Google, Facebook, SEO, Website…
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Quy trình làm việc của ThietKeWebWP
Bao gồm 6 giai đoạn chính

START

1. 
Ngiên Cứu 
&  Khảo Sát

3.
Đề Xuất

Giải Pháp2.
Phân Tích 
Yêu Cầu

4.
Triển Khai

& Đo Lường

5.
Đo Đạc & 

Tối Ưu

6.
Bàn Giao &

Hỗ Trợ
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Nguồn lực & Chính sách
Cam kết về Nhân Lực, Vận Hành, Bảo Trì

Quản lý dự án
03 Người

Thiết kế đồ họa
03 Người

Lập trình viên
10 Người

SEOer
03 Người

Tester
02 Người

 Hỗ trợ vận hành: 3 tháng ( sau khi nghiệm thu dự án )

 Đào tạo và hướng dẫn sử dụng

 Tư vấn và hỗ trợ SEO, GG Adwords, FB Ads...

 Bảo hành trọn đời với các BUG phát sinh (Không có sự can thiệp của 

bên thứ #3

 Các kênh kết nối chính:

 Trực tiếp

 Điện thoại

 Email

 Công cụ chat: Zalo, Facebook



Sản phẩm & Dịch Vụ
Tư vấn & Triển Khai
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Dịch vụ Thiết Kế Website
Wordpress là CMS hỗ trợ SEO tốt nhất trên thế giới

Loại Website Các Chức Năng Chính Hệ Thống Server Hậu Mãi

 Website Bán Hàng
 Website Doanh Nghiệp
 Landing Page Bán Hàng
 Hệ thống Thương Mại Điện Tử
 Content Portal
 Blog/Site vệ tinh
 Thiết kế theo yêu cầu

 Quản lý giao diện website
 Quản lý các trang của website
 Quản lý các bài viết
 Quản lý Danh mục bài viết
 Quản lý tài khoản người dùng
 Quản lý danh mục menu
 Quản lý sản phẩm, đơn hàng, hóa

đơn…
 Quản lý hệ thống bảo mật
 Chức năng hỗ Trợ SEO
 Chức năng hỗ trợ Cache
 Quản lý cấu hình website

 Các server được triển khai trên hệ
thống của các đối tác lớn và uy tín
ở Việt Nam:

 P.A Việt Nam
 Vinahost
 …

 Chủ yếu là LEMP: Linux, Nginx, 
MySQL, PHP

 Hỗ trợ dịch vụ hosting với chi phí
chỉ từ 100.000vnđ / tháng

 Hỗ trợ quản trị, vận hành, bảo
mật… server/hosting

 Hỗ trợ vận hành: 
 3 tháng (sau khi nghiệm thu

dự án)
 Đào tạo và hướng dẫn sử 

dụng
 Tư vấn và hỗ trợ SEO, GG 

Adwords, FB Ads...
 Bảo hành trọn đời với các BUG 

phát sinh (Không có sự can 
thiệp của bên thứ #3

 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 Tôi cần bảng báo giá thiết kế website? => ThietKeWebWP sẽ cung cấp báo giá sau khi nhận đủ yêu cầu cụ thể từ Khách Hàng

 Tôi đã có server để chạy website? => Bạn chỉ cần thanh toán chi phí thiết kế và xây dựng website cho ThietKeWebWP

 Tôi đã có website nhưng quá tệ? => ThietKeWebWP sẽ giúp bạn nâng cấp, tối ưu lại hoàn chỉnh hơn theo các tiêu chuẩn về mỹ 

thuật, SEO...

 Tôi không có kinh nghiệm và kiến thức vận hành website? => ThietKeWebWP sẽ hướng dẫn, hỗ trợ bạn trong 3 tháng liên tục
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Dịch vụ Digital Marketing
Tối ưu hóa Chi phí, Tăng doanh thu, Quảng bá thương hiệu

SEO Quản trị Website/Fan Page Chạy Quảng Cáo Digital Marketing

 Lên chiến lược SEO hiệu quả
 Đưa ra quy trình SEO tối ưu hóa chi 

phí tiếp cận khách hàng mục tiêu 
tối đa.

 Tối ưu hóa CRO & UX
 Console Search & Analytics
 Tối ưu hóa nội dung
 Tối ưu hóa Code Web
 Phân tích đánh giá SEO Offpage
 Training quản lý dự án SEO
 Triển khai và quản lý các dự án SEO
 Gỡ các hình phạt của Google

 Website:
 Quản trị nội dung: sáng tạo nội 

dung thu hút traffic, tối ưu SEO 
On Page…

 Nâng cấp, bảo trì, backup code, 
cài đặt cơ chế bảo mật

 Triển khai cơ chế Cache, AMP… 
giúp website chay nhanh nhất
có thể

 Facebook Fan Page:
 Quản trị nội dung: sáng tạo nội

dung thu hút, hình ảnh thu hút
tương tác…

 Cài đặt cơ chế bảo mật an toàn

 Đa kênh:
 Google Adwords - GDN
 Facebook Ads
 Zalo Ads
 Youtube Ads
 Skype Ads
 Email Marketing
 SMS Marketing

 Hình thức:
 Full: xây dựng kế hoạch, 

lên KPI, phân tích, triển
khai, đo đạc & tối tưu..

 Set Ads Only: Lên
campaign theo yêu cầu

 Xây dựng mục tiêu, KPI
 Đánh giá thị trường
 Nghiên cứu khách hàng
 Nghiên cứu & Phân tích đối thủ

 Survey
 Social Listening
 Điều tra, khảo sát các chiến

dịch quảng cáo của đối thủ
trên Google và Facebook

 Lên kế hoạch truyền thông
 Lên kế hoạch triển khai
 Dự tính ngân sách và thời gian

 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 Tôi cần bảng báo giá từng dịch vụ? => ThietKeWebWP sẽ cung cấp báo giá sau khi nhận đủ yêu cầu cụ thể từ Khách Hàng

 Tôi có nhất thiết phải sử dụng cả 4 dịch vụ bên trên? => Không, ThietKeWebWP có thể triển khai từng dịch vụ đơn lẻ cho bạn

 Tôi đã và đang triển khai nhưng không mang lại kết quả tốt? => ThietKeWebWP sẽ giúp bạn lên chiến lược, tối ưu lại kế hoạch 

một cách tốt hơn

 Tôi không có đội ngũ nhân lực chuyên môn ? => ThietKeWebWP sẽ hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ... theo hình thức Inhouse



Khách hàng của ThietKeWebWP
Tận tâm, chuyên nghiệp
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Website xây dựng với Joomla
Website Bán Hàng

 Công Nghệ:
 CMS Joomla
 PHP, MySql, CSS, JS, HTML5
 LEMP server

 Dự án “Shop bán hoa lớn nhất CANADA”:
 Bán lẻ: https://bloomex.ca
 Bán buôn: https://bunchesdirect.com
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Website xây dựng với Wordpress
Website Bán Hàng, Website Doanh Nghiệp, Landing Page

 Công Nghệ:
 CMS Wordpress
 PHP, MySql, CSS, JS, HTML5
 LEMP server

 Website bán hàng: 
 http://neora.vn/
 https://techland.com.vn/
 https://www.adcomputer.vn/

 Website doanh nghiệp: 
 https://www.grandvistahanoi.com/
 https://5smedia.vn/
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SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
Tư vấn, lên kế hoạch và triền khai

 Công Nghệ:
 Custom PHP
 PHP, MySql, CSS, JS, HTML5
 LEMP server

 Website luatduonggia.vn:
 Yêu cầu: SEO tổng thể
 KPI: Organic traffic khoảng 40K/ngày
 Organic Keywords: 113K+
 Deadline: 24 tháng
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SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
Tư vấn, lên kế hoạch và hỗ trợ triền khai

 Công Nghệ:
 Custom PHP
 PHP, MySql, CSS, JS, HTML5
 LEMP server

 Website karofi.com:
 Yêu cầu: SEO tổng thể
 KPI: Organic traffic khoảng 3K/ngày
 Organic Keywords: 2.3K+
 Deadline: 10 tháng



Liên hệ với ThietKeWebWP
Hãy gọi ngay 0969.549.245
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Địa chỉ
Tầng 5, Tòa nhà N7 Đồng Tàu
P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai
Tp. Hà Nội

Hotline
 0969 549 245
 0986 196 277

Email / Website
 contact@thietkewebwp.vn
 http://thietkewebwp.vn/

Cám ơn quý vị đã quan tâm
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
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CHUYÊN GIA THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN DIGITAL MARKETING


