
“Chi Phí Thấp – Hiệu Quả Cao
Vượt Không Gian - Thời Gian”

DigiM@ (Digital Marketing) là một giải pháp tiếp thị tích hợp của CETUS nhằm quảng bá thương hiệu của khách hàng một cách nhanh 
chóng và qua đó nhà cung cấp và người tiêu dùng có thể gặp gỡ và tương tác với nhau thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

THƯƠNG HIỆU,
SẢN PHẨM,

DỊCH VỤ.

YOUR CUSTOMER BENEFITS
Chủ động tìm đến thương hiệu của Bạn nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.
Tìm hiểu được sản phẩm -  dịch vụ một cách chi tiết đầy đủ.
Tham khảo ý kiến, đánh giá của nhiều người về thương hiệu của bạn.
Có tiếng nói với sản phẩm - dịch vụ Bạn đang cung cấp.
Có thể giới thiệu tới bạn bè người thân sản phẩm/dịch vụ họ yêu thích.

YOUR BENEFITS
Quảng bá sản phẩm, dịch vụ với tốc độ lan truyền cực nhanh.
Không giới hạn thời gian và không gian.
Tương tác, lắng nghe và thấu hiểu được mong đợi của khách hàng.
Truyền tải thông tin về sản phẩm / dịch vụ đầy đủ và sinh động nhất.
Và điều quan trọng là đạt được hiệu quả cao với chi phí thấp nhất.
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NGƯỜI
TIÊU DÙNG



Với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông quảng cáo, 
chúng tôi tự tin mang lại cho Bạn một dịch vụ tốt nhất!

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
1)  Website/ Micro site
Thiết kế website/micro site ấn tượng và hữu dụng với người tiêu dùng. 
Khách hàng có thể truy cập vào website để hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ 
của bạn mọi lúc mọi nơi.

2) SEM (SEO/ PPC/ PPI)
* SEO (Search Engine Optimization): giúp website của bạn dễ dàng được 
 tìm thấy với xếp hạng cao trên những trang tìm kiếm nổi tiếng: Google, 
 Yahoo, Bing, AltaVista,… bằng phương thức tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
* PPC/PPI (Pay per click/Pay per impression): Quảng bá thương hiệu của 
 bạn trên những trang tìm kiếm nổi tiếng.

3) Web Banner Ads
Thiết kế banner ấn tượng, sinh động và nhất quán. Đặt banner quảng cáo 
của bạn trên những website nổi tiếng và phù hợp nhất, banner liên kết đến 
website của bạn.

4)  E-card/ Email Marketing 
* Tạo những E-card thật ấn tượng hấp dẫn gởi đến Khách hàng của bạn vào 
 những ngày lễ, sự kiện, chương trình.
* Tạo danh sách email những khách hàng tiềm năng.
* Gởi những thông điệp thương hiệu đến khách hàng đều đặn và đúng lúc.

5) Viral Marketing 
Hình thức (giải pháp) lan tỏa thông điệp thương hiệu của Bạn theo cấp số 
nhân như một chương trình virus. Từ một lan tỏa đến nhiều người, và nhiều 
đến rất rất nhiều.

6) PR Online
Thay vì gửi bài viết PR của bạn cho một vài tờ báo và tạp chí nổi tiếng với 
kinh phí khá cao, DigiM@ sẽ “PR” thông điệp thương hiệu của bạn trên 
nhiều trang tin tức/tạp trí online và các mạng xã hội/diễn đàn, blog… Bài 
viết sẽ được lưu trữ lâu dài và có thể tiếp nhận được các thông tin phản hồi 
của độc giả.

7) Game/ Mini Game
Quảng cáo thương hiệu của bạn trong những game nổi tiếng hoặc những 
game giải trí nhỏ. Thông điệp thương hiệu của bạn sẽ lan tỏa khắp nơi, cả 
khi người khác đang thư giãn, chơi game...

8) SMS Marketing 
Cung cấp giải pháp cho từng doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm cụ thể với 
từng đối tượng khách hàng. Gởi tin nhắn chăm sóc Khách hàng.

9)  LCD/ TVC/ RADIO Ads 
Quảng cáo TVC trên LCD trong các tòa nhà, thang máy, trung tâm thương 
mại, taxi -  Quảng cáo trên Radio
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Ngày nay, trang web là một phần quan trọng của cuộc sống con 
người. Họ quan tâm đến nhiều nội dung từ tin tức, thông tin, 
mạng lưới làm việc để giải trí.

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI-
TẠI SAO ĐANG BÙNG NỔ Ở VN?

CTY TNHH CETUS VIETNAM
Tòa nhà Indochina Park Tower
4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84(0)8 3910 4864
Fax:  +84(0)8 3910 4865
E-mail:   info@cetusvn.com

Hotline:
Mr. Chính     0909 396 999
Ms. Vy            0909 4567 08

GIAÛI PHAÙP CUÛA
DigiM@ sẽ đưa ra từng phương thức 
marketing cụ thể, phù hợp để đạt được 
hiệu quả cao nhất cho Quý khách.

Tùy thuộc vào
Sản phẩm - Dịch vụ
Đối tượng Khách hàng
Mục tiêu Chiến lược{
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