
GIỚI  THIỆU  



TỔNG QUAN 

VINALINK tự hào là một  trong những Agency hàng đầu  tại Việt Nam trong c á c  lĩnh vực 

Tư vấn, rà soát, giám sát  

thực thi cá c  chiến lược  

Marketing 

Triển khai chiến lược Mar-  

keting trên cá c  kênh:  

SEO, Facebook, Youtube,  

Forum, Website, Landing  

page, PR, Email, SMS... 

Đào  tạo  tập  trung các   

kiến thức về Marketing  

như: Marketing Plan,  

Facebook, SEO, Con-  

tent… 



Đến năm 2025 trở thành tập 

đoàn đào tạo, tư vấn chiến lược 

và triển khai có uy tín số 1 tại Việt 

nam trong lĩnh vực Marketing, 

Thương hiệu, Truyền thông cho 

các doanh nghiệp hoạt động tại 

thị trường Việt Nam. 

Đến năm 2030 sẽ cung cấp dịch 

vụ cho thị trường Châu Á (tối 

thiểu 3 nước) và đến năm 2035 

sẽ thâm nhập cộng đồng doanh 

nghiệp Châu Âu 

Đóng góp vào sự nghiệp đưa Việt 

Nam trở thành quốc gia có nhiều 

thương hiệu nổi tiếng toàn cầu 

nhất Châu Á/Đông Nam Á.  

Chúng tôi không tìm kiếm lợi 

nhuận bằng mọi giá. Mối quan hệ 

tốt đẹp, hiệu quả với khách hàng 

quan trọng hơn lợi nhuận. Thành 

công của chúng tôi được đo bằng 

sự hài lòng tuyệt đối của khách 

hàng, hạnh phúc của đội ngũ 

nhân viên và những đóng góp 

thiết thực cho cộng đồng doanh 

nghiệp và xã hội. 

Sự chuyên nghiệp, tận tâm, sáng 

tạo sẽ tạo nên giá trị và sự phát 

triển bền vững. Vinalink đề cao sự 

chuyên nghiệp, tận tâm và sáng 

tạo. Thành công chỉ có thể bền 

vững và lâu dài dựa trên những 

hành xử chuyên nghiệp, thái độ 

làm việc tận tâm, tinh thần sáng 

tạo. Niềm tin này là kim chỉ nam 

cho mọi hoạt động của chúng tôi, 

tăng thêm sức mạnh cho chúng tôi 

để đón nhận và vượt qua những 

thách thức trong chặng đường 

phát triển đã qua và sắp tới 













06. SLOGAN 



Biểu tượng Vinalink là một hình tròn không đều cạnh, biểu trưng cho sự 

giao thoa và kết nối uyển chuyển giữa các hoạt động marketing online và 

offline, biểu trưng cho khát vọng kết nối toàn cầu được thể hiện trong câu 

slogan của công ty.  

Về tinh thần, hình tròn mô phỏng một vòng tay kết nối và chia sẻ, giữa 

những nhân viên trong nội bộ công ty, giữa công ty với doanh nghiệp. Hình 

tròn cũng thể hiện của sự trọn vẹn, liên tục và không giới hạn- biểu trưng 

cho sự sáng tạo không ngừng của tập thể Vinalink. 

Toàn bộ logo bao gồm biểu tượng hình tròn màu đỏ và chữ Vinalink màu 

xanh thể hiện cho sự tận tâm và chuyên nghiệp của mỗi con ngừoi 

Vinalink, là màu của trái tim và khối óc của chúng tôi hiện hữu trong mỗi 

dự án, với mỗi khách hàng. 

Chúng tôi đặt trọn vẹn tình yêu, sự sáng tạo và lòng đam mê trong công 

việc và cuộc sống, kết nối và chia sẻ để trở thành tập đoàn đào tạo, tư vấn 

chiến lược và triển khai có uy tín số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực 

marketing, thương hiệu, truyền thông. 

07. Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG LOGO 



08. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

20 
NĂM KINH 
NGHIỆM 

1999 
Founder Tuấn Hà (Hà Tuấn Anh) sáng lập 

công ty Vinalink (Khi đó trực thuộc Trung 

tâm tự động hóa công nghiệp – Hiệp hội 

Internet Việt Nam) 

2004 
Vinalink tiến hành cổ phần hóa công ty với 

tên gọi chính thức trong đăng ký kinh doanh: 

Công ty Cổ phần kết nối truyền thông Việt 

Nam 

2011 
Mở học viện đào tạo (Vinalink Academy) 

chuyên đào tạo về: SEO, Facebook, Digital 

Marketing plan, Content Marketing đầu tiên 

tại VN 

 

2020 
Vinalink đã có hơn 20 năm kinh nghiệm 

thực và là đơn vị đầu tiên tại VN về Digital 

Marketing 

Sau 20 năm  hình thành và phát triển, VINALINK đ ã  tư vấn, triển khai và đ ào  tạo  Marketing thành  công cho hàng trăm  doanh nghiệp  Việt Nam thuộc  

c á c  lĩnh vực kinh doanh khác nhau như Tài chính - Bất động  sản, Dược phẩm,  Thời trang, Mỹ  phẩm  - Làm đẹp,  FMCG…Với mục  tiêu trở thành người bạn  

đồng  hành đáng  tin cậy  của  mọi doanh nghiệp  Việt, chúng tôi ca m  kết sẽ không ngừng cố  gắng  hoàn  thiện từng ngày để  đem  đến  những giải 

pháp  Marketing tối ưu. 



TẠ I SAO LỰA C HỌN  

VINALINK?  



NĂM KINH NGHIỆM 

Trên 20 năm  kinh nghiệm  

thực tế  tư vấn và triển khai  

Marketing cho hàng trăm  

các  doanh nghiệp lớn,  

vừa và nhỏ tại Việt Nam  

thuộc  nhiều các  lĩnh vực  

kinh doanh khác nhau như  

Tài chính - Ngân hàng, Bất  

động  sản, Dược phẩm,  

Thời trang… 

AM HIỂU 

Am hiểu sâu sắc các  kênh  

Digital Marketing cùng  

khả năng tích hợp chuẩn  

xác, đảm  bảo  sự hoàn  

hảo  của  các  kế hoạch   

Digital Marketing với chi  

phí kiểm soát tối ưu nhất  

cho doanh nghiệp. 

SÁNG TẠO 

Khả năng  sáng tạo  vượt  

trội giúp sáng tạo  ra thông  

điệp  truyền thông và kịch  

bản  truyền  thông lan  

truyền giúp giảm  chi phí  

của  doanh nghiệp. 

QUY TRÌNH CHUẨN 

Quy trình tư vấn Marketing  

theo chuẩn  quốc  tế   

nhưng được điều chỉnh  

phù hợp với cá c  doanh  

nghiệp Việt Nam. 

1 THẾ MẠNH CỦA VINALINK 
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2 
Đ Ộ I  N G Ũ  C H U Y Ê N  G I A  

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu  được đào  tạo  bài bản  và chuyên  nghiệp, 

có  nhiều năm kinh nghiệm tư vấn  và “ tham  chiến” nhiều dự  án thực tế: 

Mr Tuấn Hà  Mrs Lan Nguyễn 

CEO Vinalink Media, CEO VAG  

Media, Chủ tịch The Vuon Luxury.  

Hơn 20 năm  kinh nghiệm trong lĩnh  

vực Marketing, từng trực tiếp tư vấn  

cho rất nhiều nhãn hàng lớn tại Việt  

Nam 

Mrs. Huyền Phạm 

Account Director Vinalink: Gần 

20 năm  kinh nghiệm, trực tiếp  

thực hiện nhiều dự án như  

GoldSun, Vinhomes, Vinpearl  

Land, Thẩm mỹ viện KangNam,  

Bảo Việt, Vietnam. 

CSO Vinalink Media, Với hơn 20 năm kinh 

nghiệm, Bà Lan Nguyễn đã  giữ nhiều vị 

trí cấp   cao tại các công ty lớn: nguyên 

Giám đốc   thương hiệu & truyền thông 

Ngân hàng Quốc  Tế VIB; Giám đốc  dự 

án tái định vị Ngân hàng  Quốc Tế VIB 

với công ty tư vấn thương hiệu  hàng 

đầu  thế giới Interbrand. 

Mr Thành Trung 

Ads Manager Vinalink; Gần  10 năm   

kinh nghiệm thực hiện các  chiến  

dịch: Facebook Marketing  của   

Vinalink cho các  nhãn lớn như:  

Vinhome Riverside, Goldsun, 

Canifa, Thanh Hằng Beauty… 

và còn rất nhiều chuyên gia khác. 



DỊCH VỤ  



HIỆN TẠI VINALINK CUNG CẤP 4 DỊCH VỤ 

1 TƯ VẤN  

CHIẾN LƯỢC 

THƯƠNG HIỆU 2 TRIỂN KHAI 

CÁC KÊNH  

TRUYỀN THÔNG 

3 XỬ LÝ  

KHỦNG HOẢNG 4 ĐÀO TẠO 



1TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU 

1. TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC 

Chiến lược thương hiệu không đơn thuần là đưa ra một logo đẹp hay bộ nhận diện. 

Chiến lược thương hiệu giúp cho doanh nghiệp có tầm nhìn dài hơi về cách thức họ sẽ 

khác biệt và nổi trội hơn so với đối thủ cạnh tranh như thế nào về cảm xúc và trải 

nghiệm của khách hàng một cách bền vững, dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu về thị 

trường, đối thủ cạnh tranh, nội lực của doanh nghiệp, để từ đó định vị rõ nét thương hiệu 

của doanh nghiệp, xác định tầm nhìn, giá trị cốt lõi, tính cách thương hiệu nào sẽ phù 

hợp với doanh nghiệp và với nhận định của khách hàng tiềm năng ở hiện tại và tương 

lai. 

Xây dựng một chiến lược thương hiệu bài bản ngay từ ban đầu sẽ giúp doanh nghiệp tối 

ưu thời gian kinh doanh, giảm thiểu chi phí bán hàng và tối đa hiệu quả truyền thông. 

Dựa trên những nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, năng lực nội tại của doanh 

nghiệp, Vinalink sẽ tư vấn một chiến lược thương hiệu nền tảng, bài bản và chuyên 

nghiệp cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp định vị khác biệt, độc đáo và duy nhất trên 

thị trường để khách hàng dễ dàng phân biệt và lựa chọn khách hàng trong nhóm những 

đối thủ cạnh tranh 



1TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU 

2. TƯ VẤN BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: 

• Logo: Có hoặc không có biểu tượng tách rời (tùy theo nghiên cứu thị 

trường và yêu cầu của doanh nghiệp). 

• Dấu hiệu nhận biết thiết kế (graphic device hoặc touch graphic): Là 

dấu hiệu đặc trưng của tất cả các phần thể hiện bằng hình ảnh, thiết 

kế của doanh nghiệp. Trong những trường hợp, vì lý do gì đó mà các 

thông tin về doanh nghiệp không được xuất hiện trên mẫu thiết kế, 

thì dấu hiệu này sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhận ra doanh nghiệp. 

Và kể cả khi thông tin về doanh nghiệp đầy đủ, thì đây là dấu hiệu 

nhận biết tinh tế, giúp phân biệt dấu hiệu đặc trưng thiết kế của 

thương hiệu. 

• Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp: Là phần 

thể hiện bằng hình ảnh của thương hiệu trên các phương tiện truyền 

thông tĩnh và động, các ấn phẩm, vật phẩm. Không thể sáng tạo bộ 

nhận diện chỉ mang tính thẩm mỹ mà không dựa trên tính cách, giá 

trị cốt lõi của thương hiệu. 



1TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU 



1. ONLINE MEDIA 

Xây dựng các kênh Owned Media 

Website VINALINK  thiết kế  

luôn đảm  bảo  tiêu chuẩn   

quốc  tế  SSC: Tiêu chí chuẩn   

SEO theo sát khách hàng  

mục  tiêu, dễ  sử dụng, tiêu  

chuẩn  Social: kết nối đầy  đủ   

với cá c  kênh Social để  tận  

dụng  sức mạnh, tiêu chuẩn   

Conversion - tiêu chuẩn  giúp  

thu hút khách hàng tối đa . 

1. Thiết kế website chuẩn SSC 

VINALINK là đơn vị đầu  tiên  cung 

cấp  dịch vụ SEO (từ  2002) và là 

agency đầu  tiên  đạt  chứng nhận 

ISO 9001:2008  tại Việt Nam. VINALINK 

tối ưu từ  khoá chuẩn  cho phép 

tăng  traffic, tăng  lượng khách hàng  

lên nhanh nhất và hiệu quả   nhất, 

đảm  bảo  SEO “sạch”, cung cấp  nội 

dung hữu ích thu  hút khách hàng 

tiềm năng,tăng  khả năng  chuyển 

đổi và  luôn giữ vị trí ổn định của  

c á c  từ khoá. 

 

2. SEO 

Youtube Channel là kênh giúp  

doanh nghiệp lưu trữ và 

truyền  tải video đến  đông 

đảo  khách  hàng. VINALINK 

giúp doanh  nghiệp thiết kế 

và xây dựng  Youtube 

Channel, gia tăng số  lượng 

subcribe, Quảng cáo  

banner, text, TVC, Viral 

Video… 

3. Youtube Marketing 

VINALINK am hiểu sâu sắc về  

tương tác người dùng và kỹ  

thuật triển khai trên mạng  xã  hội 

Facebook, cùng khả năng  sáng 

tạo  nội dung vượt trội  phù hợp 

với insight khách  hàng, 

copywriting chuẩn  Social Media 

để  đảm  bảo  tính  lan truyền tự 

nhiên (organic)  cho thương hiệu. 

Vinalink cung  cấp  các  dịch vụ 

Quản trị và sáng tạo   nội dung; 

Thiết kế Fanpage  trọn gói. 

4. Fanpage 

TRIỂN KHAI C Á C KÊNH   

TRUYỀN THÔNG 2 



TRIỂN KHAI C Á C KÊNH   

TRUYỀN THÔNG 2 1. ONLINE MEDIA 

Triển khai các kênh Paid Media 



TRIỂN KHAI C Á C KÊNH   

TRUYỀN THÔNG 2 1. ONLINE MEDIA 

Triển khai các kênh Paid Media 

 



2 2. OFFLINE MEDIA 

1. OOH 

Quảng cáo ngoài trời là kênh nổi bật 

giúp tiếp cận được nhiều đối tượng. 

Trong kỷ nguyên số, VINALINK sẽ kết 

hợp quảng cáo ngoài trời chặt chẽ với 

các chiến dịch Online để tạo độ viral 

và thu hút tối đa. 

2. Tổ chức sự kiện 

Không chỉ có đội ngũ chuyên nghiệp đã tổ chức 

hàng nghìn sự kiện lến tới hàng nghìn khách hàng 

dự. VINLIA còn có thể cung cấp không gian sáng 

tạo, sang trọng, để tổ chức các sự kiện/ hội thảo 

truyền thông, tiếp cận trực tiếp khách hàng 

3. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐẠI CHÚNG 

 

Truyền thông trên các phương tiện đại chúng như 

Truyền hình, báo giấy, ...đã quá quen thuộc với 

người tiêu dùng. Tuy nhiên, đến với VINALINK 

doanh nghiệp sẽ được cung cấp những ý tưởng 

độc đáo, khác biệt, và không chỉ phù hợp với các 

kênh truyền thông mà còn phù hợp với các định 

dạng online, dễ dàng tiếp cận và đi sâu vào tâm trí 

khách hàng hơn. 

TRIỂN KHAI C Á C KÊNH   

TRUYỀN THÔNG 



Báo chí là một kênh truyền thông quan trọng để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Quan hệ 

báo chí hiệu quả sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể chi phí quảng cáo và tăng độ tin 

cậy trong tâm trí khách hàng mục tiêu. Mặt khác, khi có khủng hoảng thông tin thì báo chí cũng 

sẽ là lực lượng trung gian để giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin trên thị trường. 

Với bề dầy gần 20 kinh nghiệm và các đối tác là chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ báo chí và 

xử lý khủng hoảng truyền thông, Vinalink có quan hệ và giữ kết nối với hầu hết các đầu báo trên 

cả nước, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra 

3 QUAN HỆ BÁO CHÍ  VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG  



4 ĐÀO TẠO 

Facebook market ing  

Vinalink là đơn vị đầu  tiên tại Việt Nam tổ  

chức khóa học  Facebook Marketing. Dù bạn   

là cửa hàng, c á  nhân nhỏ lẻ hay tập  đoàn  ,  

công ty lớn thì bạn  sẽ biết mọi ngóc ngách,  

mọi thủ thuật về Facebook Marketing. Đến  

nay có  trên 40 khóa với 2000 học  viên theo  

học  từ Viettel, Tập đoàn  Vingroup, VPBank,  

VTC, thegioididong … đến  các  doanh  

nghiệp vừa và nhỏ khác 

Digita l  M arket ing  P lan  

Khóa học  đầu  tiên và duy nhất tại Việt Nam  

dạy  về quy trình tạo  lập kế hoạch  Digital  

Marketing chuẩn  quốc  tế, giúp doanh  

nghiệp thâu tóm được các  tập  khách hàng  

mục  tiêu với chi phí thấp  nhất để  vượt xa đối  

thủ cạnh  tranh! 

SEO VUA 

Khóa SEO Vua hướng dẫn  học  viên cách  

SEO top từ khóa mang lại lợi nhuận cao   

nhất, đẩy  nhanh doanh số mà không vất  vả,  

hướng dẫn  tư duy chiến lược Marketing xuất  

phát từ SEO và cách  duy trì ổn định thứ hạng   

từ khóa lâu dài. 

3 C  

Khóa học  3C hướng dẫn  học  viên cách   

truyền thông sáng tạo  từ lời viết quảng  cáo  

cho đến  nội dung Fanpge, Website, kịch bản   

Video lan truyền, TVC quảng  cáo  hấp  dẫn   

hay những ý tưởng đột  phá về marketing để   

doanh nghiệp đạt  được các  hiệu quả  vượt  

trội. 

Đào  tạo  in-house 

Chương trình In-house Training của   

Vinalink Academy là khóa đào  tạo  áp  

dụng  riêng cho các  doanh nghiệp có  

mong muốn nâng cao  chất  lượng đội  

ngũ nhân sự. Vinalink Academy sẽ khảo  

sát mục  đích và nhu cầu  doanh nghiệp  

để  thiết kế chương trình riêng đáp  ứng  

được thực tiễn của  doanh nghiệp. 
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