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Era
Khai phá sức mạnh 

Content Marketing

Goha
Tư vấn và thực thi SEO tổng thể

MARKETING

Letweb
Xây dựng, tối ưu Website

Telos
Sáng tạo nhận diện thương hiệu

BRANDING

Thương hiệu và dịch vụ

Vân Tay Media là một trong những Digital Marketing Agency có tốc độ tăng trưởng 
nhanh tại Việt Nam. Chỉ với 4+ năm phát triển, chúng tôi tự hào là đơn vị đã thực 
hiện 100+ dự án, 50+ chiến lược Marketing và branding chuyên nghiệp cho hơn 300 
khách hàng rải đều ở tất cả lĩnh vực trên khắp cả nước.
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• Đơn giản hóa khái niệm thực thi SEO

• Giảm thiểu bất an cho bạn

• Tối đa hóa tỉ lệ chuyển đổi: cuộc gọi, đơn hàng

• Tăng thứ hạng từ khóa và traffic tự nhiên

Cố vấn và thực thi SEO tổng thể chuyên nghiệp của bạn

GOHA

SEO là đường đua mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia trong thời đại 4.0. Thế nhưng, 
GOHA hiểu rằng bạn cảm thấy vô cùng bất an khi chạy đua trên con đường này, bởi bạn:

• Không hiểu rõ về kĩ thuật, hoang mang khi đối tác giải thích quá nhiều thuật ngữ chuyên môn.

• Không kiểm soát được đối tác thực thi SEO

• Không biết cách đo lường hiệu quả khi làm SEO
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• Nghiên cứu doanh nghiệp

• Phân tích website

• Phân tích hành vì tìm kiếm

• Phân tích hoạt động đối thủ

• Cải tiến website

• Phát triển liên kết

• Phát triển Content Marketing và Branding

• Đo lường & tối ưu

Quy trình SEO khoa học
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• Chú trọng chiều sâu nội dung, đem 
lại trải nghiệm hữu ích cho người dùng, 
giúp tăng nhận diện thương hiệu

• Tối ưu Onsite toàn diện

• Cam kết lượt truy cập tự nhiên và thứ 
hạng nhiều từ khóa 

• Đem lại tăng trưởng vượt bậc, dài hạn

Điểm khác biệt của Goha
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Đối tác của chúng tôi
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Goha tự hào đứng sau thành công của các khách hàng
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400% Vượt
cam kết

Kết quả

• Tối ưu chiến dịch Suy Dinh Dưỡng
• Phát triển nội dung, tăng Traffic, tăng hạng 

từ khóa

Công việc

• Website cần xây dựng nội dung bài bản
• Tăng độ nhận diện cho thương hiệu sữa 

GrowPlus+

Thách thức

nutifood.com.vn

Nutifood suy dinh dưỡng
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100% Tăng lợi nhuận sau 6 tháng 
quảng cáo

Kết quả

• Marketing tổng thể mục tiêu tăng lợi nhuận 
cho khách hàng.

• Thiết kế và xây dựng website tăng đơn hàng.

Công việc

• Quảng cáo google phải đem lại doanh thu.
• Chiến lược tổng thể cho website có nhiều 

sản phẩm.

Thách thức

ketnoitieudung.vn

Kết nối tiêu dùng
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150% Tăng cuộc gọi sau
3 tháng

Kết quả

• Tối ưu hóa website.
• Quảng Cáo Facebook, Google giúp tăng 

cuộc gọi.

Công việc

toancauvisa.com

Toàn cầu Visa
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113 Tăng hạng từ khóa vào 
trang nhất

200% Đạt cam kết
traffic

Kết quả

• Tối ưu SEO.
• Phát triển nội dung, tăng Traffic, tăng hạng từ 

khóa.

Công việc

galaxy-paint.vn

Galaxy Paint
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20% Khách hàng tăng lợi nhuận 
sau 2 tháng triển khai web

Kết quả

• Thiết kế website.
• Quảng cáo Google, Facebook giúp tăng 

lượng traffic và đơn hàng.

Công việc

• Quảng cáo Adwords giúp tăng đơn hàng lên 
nhanh chóng.

• Tìm kiếm khách hàng mới qua kênh Facebook.
• Tăng lượng khách hàng tiềm năng vào website 

qua kênh SEO.

Thách thức

mathoadaphan.com

Chuỗi cửa hàng Mặt hoa da phấn
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100%
• Lượng khách hàng từ kênh online được cải thiện

Tăng traffic sau 6 tháng 
thực hiện SEO

Kết quả

• Nghiên cứu và xây dựng định vị, thông điệp 
truyền thông, hệ thống nhận diện thương hiệu 
trên online.

• Phân tích về hành vi khách hàng và tối ưu lại cấu 
trúc website.

• Tiến hành SEO tổng thể.

Công việc

• Xây dựng chiến lược SEO tổng thể.
• Tặng độ nhận biết thương hiệu Earthmama 

trên kênh Search.
• Tăng lượng đại lý và khách hàng cá nhân.

Thách thức

earthmama.vn

Hệ thống Organic cho mẹ và bé - Earthmama
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100% Tăng traffic sau 6 tháng 
thực hiện SEO

• Doanh số mang lại vượt cả mong đợi

Kết quả

• Nghiên cứu và xây dựng định vị, thông điệp 
truyền thông, hệ thống nhận diện thương hiệu 
trên online.

• Phân tích về hành vi khách hàng và tối ưu lại cấu 
trúc website.

• Tiến hành SEO tổng thể và SEM.

Công việc

• Xây dựng chiến lược Search Marketing tổng thể.
• Tăng độ nhận biết thương hiệu Lasercut trên 

kênh Search.
• Tăng lượng đại lý và khách hàng cá nhân.

Thách thức

lasercut.com.vn

Laser Sơn Vũ
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100% Tăng lượt truy cập đạt top 
5 nhiều từ khóa cạnh tranh: 
“tour hàn quốc giá rẻ, tour

du lịch hàn quốc giá rẻ, du 

lịch nhật bản,...”

Kết quả

• Tối ưu hóa toàn trang.
• Tăng Traffic, Lượt khách booking.

Công việc

tugo.com.vn

Du lịch Tugo
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100% Tăng lượt truy cập đạt top 
5 nhiều từ khóa cạnh tranh: 
“phòng khám da liễu, bác

sĩ da liễu,...”

Kết quả

• Tối ưu hóa toàn trang.
• Tăng Traffic, Lượt người tư vấn.

Công việc

stamfordskin.com

Stamford Skin Center
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6 Thành công

5 Thực thi và đo lường

4 Thỏa thuận và ký kết

3 Cà phê lần 2 để được tư vấn giải pháp riêng

2 Hẹn hò cà phê để Goha thấu hiểu vấn đề của bạn

1 Để lại số điện thoại

Tất cả những gì bạn cần làm để tăng doanh thu là thực hiện 6 bước đơn giản:

6 bước đến thành công
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