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Về Goha
• Câu chuyện của GOHA
Hiện nay ít đơn vị tư vấn chiến lược marketing tổng thể đem lại hiệu quả thực sự,
mà chỉ tập trung vào việc giới thiệu các kênh truyền thông (Facebook, Google Ads,
GDN). Một số đơn vị cung cấp dịch vụ chiến lược marketing tổng thể nhưng chỉ tập
trung vào các doanh nghiệp lớn với ngân sách “khủng”. Goha.vn ra đời với mục tiêu
cung cấp giải pháp Digital Marketing tổng thể giúp đem lại hiệu quả thực sự cho
doanh nghiệp SME.

• Tầm nhìn
Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ Digital Marketing hàng đầu cho doanh nghiệp
SME trong 5 năm tới
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Về Goha
• Sứ mệnh
Đối với khách hàng:

Cung cấp giải pháp Digital Marketing tổng thể giúp đem lại hiệu quả thực sự
cho doanh nghiệp SME.

Đối với đội ngũ công ty:

Lấy con người làm gốc, mọi người làm việc ở GOHA đều được tạo điều kiện
phát triển bản thân và phải cảm thấy hạnh phúc khi làm việc.

• Giá trị cốt lõi
GOHA cung cấp cho bạn giải pháp Marketing hiệu quả với đội ngũ thực hiện có
chuyên môn và có tâm với khách hàng.
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Nhân sự

Toàn Bùi

Nhã Nguyễn

CEO

Technical Team Leader

Performance Manager

5 năm trong ngành digital marketing

8 năm trong lĩnh vực công nghệ

5 năm kinh nghiệm trong mảng Performance
Marketing

Trịnh Khánh Linh

Hương Uyên

Thanh Tuyền

Content Team Leader

Account Executive

Phương Nguyễn

Ngọc Thùy

Phước Việt

Ads Specialist

SEO Specialist

Content Creator

Kiều Hải Yến

Account Executive

4 năm kinh nghiệm sáng tạo content
chuẩn SEO
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Hoạt động
Event tháng 1/2020
Nhã - speaker event “Người trong nghề: Tăng lợi thế cạnh
tranh bằng livestream quảng cáo”
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Hoạt động
Event tháng 4/2019
Event “Đọc vị Google - Giải mã các yếu tố giúp website
chiếm lĩnh Top 1”
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Hoạt động
Nhã đi sự kiện Google
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Giải pháp Digital Marketing tổng thể

Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• Tư vấn tận tâm, cung cấp giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp
• Research chuyên sâu, thấu hiểu khách hàng, đối thủ và doanh
nghiệp của bạn
• Đề xuất hướng phát triển, cách thức triển khai và cam kết
• Triển khai, bám sát KPI, đảm bảo phát triển thương hiệu và khách
hàng tiềm năng
• Report hàng tuần, xác định vấn đề cần cải thiện, để xuất giải pháp
• Quy trình tư vấn - ký hợp đồng - thực hiện - đánh giá chiến dịch
minh bạch
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SEO dài hạn & bền vững
Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• SEO mũ trắng, nói không với các thủ thuật tăng KPI ảo
• Cam kết KPI cụ thể cho toàn bộ chiến dịch SEO, có điều khoản bồi
thường KPI
• Thống kê bằng Google Data Studio theo cơ chế real time (cập nhật
từng giờ), visualize số liệu bằng hình ảnh trực quan, sinh động giúp
bạn dễ dàng follow tiến độ, mang đến bức tranh tổng quan cho toàn
bộ dự án
• Liên tục đánh giá và tư vấn cải thiện theo từng giai đoạn, giúp tăng
tỉ lệ chuyển đổi
• Team dev sẵn sàng upgrade tính năng website, phục vụ chiến dịch
marketing bán hàng
• Lấy content làm trọng tâm, nội dung chuẩn SEO, tuân thủ brand
voice, thông tin hữu ích
• Thực hiện SEO cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh
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Google Ads
Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• Research keyword chuyên sâu, xác định keyword hạt nhân giúp
quảng cáo đúng và trúng
• Cam kết KPI cụ thể cho toàn bộ chiến dịch Google Ads, có điều
khoản bồi thường KPI
• Thống kê bằng Google Data Studio theo cơ chế real time (cập nhật
từng giờ), visualize số liệu bằng hình ảnh trực quan, sinh động giúp
bạn dễ dàng follow tiến độ, mang đến bức tranh tổng quan cho toàn
bộ dự án
• Team designer chuyên nghiệp, sức sáng tạo cao, giúp bạn thiết kế
banner đẹp mắt, hỗ trợ call-to-action
• Team dev chuyên môn cao, sẵn sàng phục vụ nhu cầu upgrade tính
năng website, phục vụ các chiến dịch quảng cáo
• Kết hợp tư vấn các kênh khác tạo giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp

11

Facebook Ads

Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• Tối ưu theo hiệu quả thực, lượt inbox, comment
• Xây dựng chiến lược nội dung dài hạn
• Phân tích kĩ đối tượng khách hàng
• Cam kết KPI cụ thể cho toàn bộ chiến dịch Facebook Ads
• Quy trình tư vấn - ký hợp đồng - thực hiện - đánh giá chiến dịch
minh bạch
• GOHA sẵn sàng chi thêm ngân sách để bù KPI nếu không đạt như
cam kết
• Thống kê bằng Google Data Studio theo cơ chế real time (cập nhật
từng giờ), visualize số liệu bằng hình ảnh trực quan, sinh động giúp
bạn dễ dàng follow tiến độ, mang đến bức tranh tổng quan cho toàn
bộ dự án
• Team designer chuyên nghiệp, sức sáng tạo cao, giúp bạn thiết kế
hình đẹp mắt, hỗ trợ call-to-action, tuân thủ Art Direction
• Kết hợp tư vấn các kênh khác tạo giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp
• Thực hiện Facebook cả tiếng Việt và tiếng Anh
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Youtube Ads
Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• Nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh, tìm hiểu insight ngành để đưa ra
chiến lược phù hợp
• Hỗ trợ thiết kế video chạy quảng cáo, chú trọng đồng bộ nhận diện
thương hiệu, tuân thủ Art Direction của doanh nghiệp
• Cung cấp giải pháp tối ưu ngân sách, tăng hiệu quả quảng cáo
• Tư vấn chuyên sâu, xác định target đúng với nhu cầu doanh nghiệp
• Báo báo định kỳ hàng tuần, cập nhật điều chỉnh kế hoạch sát tình
hình thực tế
• Thống kê bằng Google Data Studio theo cơ chế real time (cập nhật
từng giờ), visualize số liệu bằng hình ảnh trực quan, sinh động giúp
bạn dễ dàng follow tiến độ, mang đến bức tranh tổng quan cho toàn
bộ dự án
• Tư vấn triển khai phối hợp đa kênh: Google Ads, Facebook Ads giúp
doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu đồng bộ
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Thiết kế web
Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• Giao diện thiết kế riêng, không dùng template, tạo nên dấu ấn cho
doanh nghiệp
• Tư vấn chuyên sâu, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh
nghiệp
• Đảm bảo website tối ưu SEO, chuẩn UX/UI, thuận tiện cho các chiến
dịch bán hàng và marketing
• Thời gian thực thi ngắn giúp tiết kiệm thời gian nhưng đảm bảo
website chỉn chu
• Sẵn sàng tư vấn lập trình các chức năng chuyên biệt theo yêu cầu
của bạn
• Bảo hành tận tâm, chăm sóc chu đáo, phản hồi nhanh chóng
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Khóa SEO internal cho doanh nghiệp
Điểm khác biệt chỉ có tại GOHA
• GOHA đặt KPI cụ thể, mang lại hiệu quả thật cho doanh nghiệp. Cam
kết 100% học viên đạt KPI sau khóa học
• Đội ngũ giảng viên đều có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực chiến SEO
• Chương trình học: Được chia thành 03 gói với mật độ kiến thức và
ngân sách khác nhau giúp bạn có thêm sự lựa chọn phù hợp với quy
mô doanh nghiệp
• Lịch học: Linh hoạt, tổ chức theo hình thức online hoặc offline, tùy
thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp
• Nội dung giáo án: Xây dựng phù hợp với từng đối tượng học viên, từ
cơ bản đến nâng cao, tùy chỉnh theo lĩnh vực kinh doanh của doanh
nghiệp, ví dụ minh họa trực quan sinh động
• Thực hành trên campaign thực tế, giảng viên tận tình hướng dẫn
• Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng môi trường lớp học chuyên
nghiệp, thân thiện, khai phóng, tạo điều kiện cho học viên tự tin tham
gia đóng góp ý kiến
• Hỗ trợ xuyên suốt, ngay cả khi kết thúc khóa học

15

16

Nutifood suy dinh dưỡng
nutifood.com.vn

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

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

Kết quả

400%

Vượt
cam kết
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Cosmic
cosmic.vn

Mục tiêu
• Đưa sản phẩm và thương hiệu Cosmic lên
môi trường số để mở rộng tệp khách hàng và
tăng doanh thu

Công việc
• Giai đoạn 1 (2018-2019)
Xây dựng hệ thống website, fanpage
Phát triển inbound content nhằm thu hút khách
hàng về website

• Giai đoạn 2 (2019-2020)
Tăng lượng lead
Tối ưu các điểm chạm người dùng
Hoạt động tăng cường trải nghiệm khách hàng tiềm
năng

• Giai đoạn 3 (2021 - Ongoing)
Duy trì và tăng hạng hơn 100 từ khóa top 10
Tăng traffic
Tăng lượng lead
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Kết quả

Sau 2 năm thực hiện:

>200
>200
↑500%

nội dung chuyên sâu, tạo
niềm tin và động lực ra
cuộc gọi mỗi tháng

Traffic tự nhiên
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Pacco
pacco.vn/

Mục tiêu
• Tăng độ nhận diện thương hiệu
• Educate người dùng biết đến sản phẩm
• Tăng traffic và lead

Công việc
• Phân tích, nghiên cứu đối tượng cạnh tranh cùng lĩnh
vực

• Xây dựng chiến lược quảng cáo tăng nhận diện
thương hiệu, thu hút khách hàng bằng website

• Tối ưu Google Ads và landing page

Kết quả

>100
60.000

Cuộc gọi
mỗi tháng
Traffic trong
12 tháng
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Carno
carnovn.com/

Mục tiêu
• Đưa Carno Việt Nam trở thành nhà cung cấp
máy móc ngành nhựa hàng đầu Việt Nam
• Tăng lượt xuất hiện trên Google Search khi
người dùng tìm kiếm từ khóa/ sản phẩm
chiến lược

Công việc
• Tư vấn giải pháp marketing dựa trên tình hình thực tế
• Thiết kế website và toàn bộ nội dung trên website
• Thực hiện marketing tổng thể: SEO, Google Ads,
content marketing

Kết quả

↑500%

Tổng lượt
click tăng

Khách hàng tiềm năng tăng
Doanh thu đơn hàng đến từ Google Ads có giá
trị cao gấp 12 lần so với kinh phí đầu tư ban
đầu
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Ottobock
facebook.com/OttobockVietnam

Mục tiêu
• Educate khách hàng về sản phẩm chân tay
giả và nẹp chỉnh hình
• Tăng nhận diện thương hiệu
• Tăng lượng lead: inbox và tương tác fanpage

Công việc
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhóm
khách hàng tiềm năng

• Phát triển fanpage và tăng lead qua facebook ads

Kết quả
Sau 06 tháng
(02 - 08/2020)

Tương tác
fanpage

↑250%
Sau 02 tháng
Lượt react
(06 - 08/2020) 970,000 trên fanpage
Lượng tin nhắn ↑300%
Vẫn đang tiếp tục tối ưu và phát triển fanpage,
tăng qualified lead
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Huỳnh Châu
daunhothuynhchau.com

Thách thức
• Có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường
• Số lượng đại lý chưa đạt kỳ vọng
• Đối thủ cạnh tranh bắt đầu chuyển đổi lêh
online

Công việc
• Phân tích, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên thị
trường

• Tư vấn kế hoạch marketing tổng thể
• Thực thi marketing tổng thể: SEO, phát triển nội
dung chuỗi fanpage, content marketing

Kết quả
Mở rộng đại lý phân phối ở cả 3 miền

>200

từ khoá đạt top 10 với
>60.000 traffic mỗi năm

Thông qua xây dựng thương hiệu online tạo
được sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng
trong và ngoài nước
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Kết nối tiêu dùng
ketnoitieudung.vn

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

Công việc
• Marketing tổng thể mục tiêu tăng lợi nhuận
cho khách hàng.
• Thiết kế và xây dựng website tăng đơn hàng.

Kết quả

100%

Tăng lợi nhuận sau 6 tháng
quảng cáo
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Toàn cầu Visa
toancauvisa.com

Công việc
• Tối ưu hóa website.
• Quảng Cáo Facebook, Google giúp tăng
cuộc gọi.

Kết quả

150%

Tăng cuộc gọi sau
3 tháng
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Galaxy Paint
galaxy-paint.vn

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

Kết quả

200%
113

Đạt cam kết
traffic
Tăng hạng từ khóa vào
trang nhất
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Chuỗi cửa hàng Mặt hoa da phấn
mathoadaphan.com

Thách thức
• 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.

Công việc
• Thiết kế website.
• Quảng cáo Google, Facebook giúp tăng
lượng traffic và đơn hàng.

Kết quả

20%

Khách hàng tăng lợi nhuận
sau 2 tháng triển khai web
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Hệ thống Organic cho mẹ và bé - Earthmama
earthmama.vn

Thách thức
• 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.

Công việc
• 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.

Kết quả

100%

Tăng traffic sau 6 tháng
thực hiện SEO

• Lượng khách hàng từ kênh online được cải thiện
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Kết quả
• Tiến độ thực hiện: đạt KPI sau 9 tháng triển khai,
tiết kiệm

25%

thời gian

• Duy trì KPI đến tháng thứ 12, kết quả project
Hạng mục

Duy trì từ khóa top 10
Tăng hạng từ khóa top 10
Traffic

% tăng

220.00%
196.67%
159.05%
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Laser Sơn Vũ
lasercut.com.vn

Thách thức
• 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.

Công việc
• 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.

Kết quả

100%

Tăng traffic sau 6 tháng
thực hiện SEO

• Doanh số mang lại vượt cả mong đợi
30

Du lịch Tugo
tugo.com.vn

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

Kết quả

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,...”
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Kết quả
Hạng mục

Tăng hạng từ khóa top 10
Traffic

% tăng

196.00%
118.59%
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Stamford Skin Center
stamfordskin.com

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

Kết quả

100%

Tăng lượt truy cập đạt top
5 nhiều từ khóa cạnh tranh:
“phòng khám da liễu, bác
sĩ da liễu,...”
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Qui Phúc

Kết quả
Hạng mục

Tăng hạng từ khóa top 10
Traffic

% tăng

138,75%
103,31%
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QTS

Kết quả
Hạng mục

Tăng hạng từ khóa top 10
Traffic

% tăng

260%
378,93%
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Goha là công ty chuyên về Performance Marketing thuộc Vân Tay Media một trong những Digital Marketing Agency có tốc độ tăng trưởng nhanh tại
Việt Nam.
Được tạo dựng từ 2014, Vân Tay Media mang đến sự khác biệt và tính cam
kết như chính cái tên của mình. Chúng tôi vào ngành để làm điều đúng đắn
và xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả cho khách hàng.

Các mảng dịch vụ

MARKETING

BRANDING
Telos

Goha

Sáng tạo hệ thống nhận diện

Quảng cáo đa nền tảng, SEO bền

thương hiệu từ cốt lõi

vững

Letweb

Era

Giải pháp website tối ưu

Inbound content marketing B2B

Marketing cho từng ngành nghề

On Frame
Phòng thiết kế thuê ngoài đáng
tin cậy
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