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TheMax is a brand, a member of TQ Tecom 
that founded in 2005 at Saigon Vietnam. 
We MAXIMIZE ONLINE POWER for customer’s 
brand by full service of digital marketing. 
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INTRO. 

TheMax là một thương hiệu, thành viên của TQ TECOM, thành lập năm 2005 tại Saigon Vietnam. 
Chúng tôi Tối Đa Hóa Sức Mạnh Trực Tuyến cho khách hàng bằng dịch vụ trọn gói về tiếp thị kỹ thuật số. 

MAXIMIZE ONLINE POWER! 
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Creative Design  
| www.tqdesign.vn 
  Creative Design 
  UI/UX Web Design & CMS 

Digital Marketing 
| www.themax.vn 
  Digital Marketing &  
  Mobile Application BRANDS 
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Our mission: 
* Creating the IMPRESSIVE media WORKS, and 
* Implementing DIGITAL MARKETING campaign 
  bring the BEST RESULT to customer. 
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MISSION 

Sứ mệnh của chúng tôi là: 
* Sáng tạo những TÁC PHẨM truyền thông ẤN TƯỢNG và 
* Triển khai chiến dịch TIẾP THỊ đem lại HIỆU QUẢ TỐT NHẤT cho khách hàng. 
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 MAXIMIZE ONLINE POWER! 
 Bring TRUE VALUE to the customer. 
 Creative - Devoted - Honest & Companion. 

 
 

OUR MOTTO 

 TỐI ĐA HÓA SỨC MẠNH TRỰC TUYẾN! 
 Cung cấp dịch vụ hàm lượng chất xám cao. 
 Sáng tạo – Nhiệt thành – Trung thực & Đồng hành. 
 Đem lại giá trị cho khách hàng. 



6 6 

CREATIVE 
Sáng tạo & Khác biệt 

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt, dễ nhận biết, mang 
nét riêng và tạo ấn tượng sâu sắc nhất cho sản phẩm dịch vụ 

của khách hàng trong từng chiến dịch truyền thông. 

HONEST & COMPANION 
Trung thực & Đồng hành 
Đặt uy tín và sự trung thực lên tất cả, TheMax với tiêu chí 
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG chúng tôi luôn tìm mọi 
cách để mang hiệu quả cao cho chiến dịch và lợi ích thiết 
thực cho khách hàng. 

EXPERIENCE 
Uy tín & Kinh nghiệm 
Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn cùng đối tác 
nổi tiếng trên thị trường. Với kinh nghiệm dày dạn chúng tôi 
biết cách ứng dụng cho từng chiến dịch mới sao cho hiệu quả.  

INSIGHT 
Nghiên cứu & Thấu hiểu 

Luôn lắng nghe và thấu hiểu sản phẩm, thấu hiểu mong 
muốn của khách hàng nhằm mang lại hiệu quả thiết thực 

cho khách hàng trong từng chiến dịch truyền thông. 

DYNAMIC 
Năng động & Nhiệt tình 
Năng động và linh động trong công việc, nhiệt tình với khách 
hàng. Đội ngũ đầy năng động của TheMax luôn mang lại cho 
Khách hàng sự hài lòng trong từng chiến dịch truyền thông. 

STRATEGY 
Chiến lược & Tối ưu 

Chúng tôi chú trọng vào chiến lược, vào nội dung, thông 
điệp và chiến lược truyền thông cho từng dự án. Một chiến 
lược tuyệt vời chắc chắn sẽ mang lại một kết quả tốt. Một 

kế hoạch tồi, chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. 

WHY THEMAX! 
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TheMax focuses on creating content, 
building the message of communication: 
Impressive & Seductive to reduce media 
advertising costs but still bring the best 
result to customer. 

Trong chiến dịch truyền thông quảng cáo, chúng tôi 

chú trọng việc sáng tạo nội dung, xây dựng 

thông điệp: 

nhằm giảm thiếu chi phí truyền thông quảng cáo nhưng 

vẫn mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng. 

STRONG POINT 

Ấn tượng & Quyến rũ 

Điểm mạnh cốt lõi 
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Giải pháp, mô hình ứng dụng của TheMax 
trong việc triển khai chiến dịch truyền thông. SOLUTION 

MESSAGE / MEDIA CONTENT 
Thông điệp / Nội dung truyền thông 

DESIGN 
Thiêt kế sáng 
tạo. Sáng tạo 
thông điệp 

truyền thông. 

IDEAS 
Ý tưởng và 
xây dựng 

câu chuyện. 

RESEARCH 
Nghiên cứu 
và khảo sát 
thị trường. 

LEADS / CONTACT INFO 
Đầu mối / Thông tin khách hàng 

OPERATION 
Thực thi và 
tối ưu chiến 

dịch.  

KPIs 
Xây dựng 

KPIs, kế hoạch 
truyền thông 
& hệ thống đo 

lường. 

MEDIA 
CHANNEL 
Chiến lược 
kênh truyền 
thông trực 

tuyến. 



9 9 

BRIEFING  
TARGET 

 
MÔ TẢ  

MỤC TIÊU  
mong muốn  

của khách hàng. 

IDEA & 
STRATEGY 

 
LÊN Ý TƯỞNG  
& CHIẾN LƯỢC 
Phân tích thị 

trường lập chiến 
lược, kế hoạch 
tuyền thông cho 

khách hàng. 

CONTENT 
CREATION 

 
XÂY DỰNG  
NỘI DUNG 

Xây dựng kịch 
bản, câu 

chuyện truyền 
thông.  

Sáng tạo, biên 
tập nội dung 
truyền thông. 

CREATIVE  
DESIGN 

 
THIẾT KẾ 

 ỨNG DỤNG 
Website, Sales 
page,  Landing 

page, eBrochure, 
eMail  template 
Banner ads, Post 
ads, Bài PR phục 
vụ chiến dịch 

digital. 

PERFORM & 
REPORT 

 
THỰC HiỆN 

TRUYỀN THÔNG  
TIẾP THỊ  

qua các kênh 
SEO / SEM 

Google / Facebook 
Ads Network 
Social Media 

PR & Banner Ads 
Email Marketing 

Mobile Marketing… 

Quy trình triển khai chiến dịch  
truyền thông tiếp thị kỹ thuật số. 

IMPLEMENTATION PROCESS 
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We are 
TheMax 

Team  
CUSTOMER 
SERVICE 

Team  
STRATEGY  

& CREATIVE 

Team  
CONTENT 
CREATION  

Team 
DESIGN & 

DEVELOPMENT 

Team 
FACEBOOK 
& GOOGLE  

Team  
MEDIA  

SOCIAL & 
NETWORK  

MAXIMIZE ONLINE POWER!  
with in-house experience team. 
 
Đội ngũ in-house năng động và dày dạn 
kinh nghiệm. Với tất cả sự tận tâm 
trong hợp tác, TheMax luôn luôn mong 
muốn tạo nên những giá trị tốt nhất cho 
khách hàng từ các dịch vụ của mình. 

UY TÍN VÀ TRÁCH NHIỆM 
TẬN TÂM VÀ TRUNG THỰC 
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG 

“ 
” 

THE TEAM 



11 

STRATEGY 
CHIẾN LƯỢC 

SOCIAL MEDIA 
TRUYỀN THÔNG MXH 

MOBILE MARKETING 
TIẾP THỊ MOBILE 

4 3 2 1 

Lập kế hoạch truyền thông digital. 
Vận hành – theo dõi chiến dịch. 
Phân tích, thống kê và báo cáo.. 

Thiết kế & phát triển Mobile App. 
Tư vấn, Thiết lập & vận hành kênh  
truyền thông tiếp thị thiết bị di động.. 

Khảo sát thị trường.. 
Lập chiến lược kênh truyền thông. 
Đánh giá hiệu quả - KPIs. 

PHOTO / VIDEO CLIP 
PHOTO & CLIP QUẢNG CÁO 

CHANNEL MARKETING 
TIẾP THỊ KÊNH RIÊNG LẺ 

CREATIVE DESIGN 
THIẾT KẾ 

STATISTIC & REPORT 
THỐNG KÊ & BÁO CÁO 8 7 6 5 

Thiết kế UI/UX trải nghiệm người dùng.. 
Nhận diện truyền thông kỹ thuật số. 
Website / Landing page / Banner / Post… 

Thực hiện chiến dịch Quảng cáo trên 
các kênh riêng lẻ  theo nhu cầu của 
khách hàng Google / Facebook / Ads 
network / Zalo / Skype… 

Các công cụ đo lường truyền thông 
Các công cụ report / báo cáo 
Đánh giá hiệu quả chiến dịch. 

Sản xuất nội dung clip truyền thông 
Xây dựng kich bản / nội dung 
Sản xuất Video Clip theo yêu cầu. 

We Offer Full Range of 
Digital Marketing Services 

CONTENT CREATION 
SÁNG TẠO NỘI DUNG 
Chiến lược nội dung, thông điệp 
truyền thông. Sáng tạo nội dung,  
Quản lý nội dung / PR online. 

OUR SERVICES 

Cung cấp trọn gói dịch vụ Tiếp thị kỹ thuật số 
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Biên tập nội dung phục vụ cho thiết kế. 

Sáng tạo thông điệp truyền thông. 

Sáng tác nội dung, viết bài PR, bài Post,...  

Ý tưởng, kịch bản chụp hình minh họa. 

Lên ý tưởng, kịch bản cho video clip. 

Dịch vụ Sáng tạo nội dung 

Create, compose content for design. 

Create key message for communication. 

Compose content, copywriter PR articles, post articles,... 

Ideas, storyboard and shooting illustrated photos. 

Up ideas, scripts for video clips. 

CONTENT CREATION SERVICES 
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Coming soon page / Teasing page. 

Landing page / Sales page.   

Minisite / Microsite / Website.   

eCatalogue / eBrochure / eMail Marketing Template. 

Banner Ads (GDN / Facebook / Other media network). 

Fan page Design: Cover page / Post / Photo gallery... 

Design Article Ads (PR online) / Facebook Post Ads. 

Video Clip / Animated Banner... 

Dịch vụ Thiết kế nội dung 
CONTENT DESIGN SERVICES 
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Dịch vụ kênh Facebook 

1. Domain Ads - QC giới thiệu website 
2. Page post link - QC giới thiệu bài viết 
3. Multi-Product (Carousel) - QC SP nhiều hình ảnh 
4. Dynamic Product Ads (DPA) - Giới thiệu danh mục SP 
5. Lead Ads – QC thu thập thông tin khách hàng 
6. Canvas - Quảng cáo full màn hình 
7. Page Like - Quảng cáo tăng like PAGE 
8. Page Post Photo – QC Hình ảnh 
9. Page Post Video – QC Video 
10. Page Post Text – QC Văn bản 
11. Mobile App - QC cài đặt app trên điện thoại 
12. Desktop App - QC cài đặt app trên máy tính 
13. Event - QC thu hút KH tham gia sự kiện 
14. Offer - QC tặng mã khuyến mãi 

#Mục tiêu 1: Thu hút KH ghé thăm Website 
#Mục tiêu 2: Bán sản phẩm/dịch vụ 
#Mục tiêu 3: Tăng like và tương tác cho Page 
#Mục tiêu 4: Cài đặt ứng dụng  
#Mục tiêu 5: Tạo sự kiện hoặc khuyến mãi 

FACEBOOK SERVICES 

 Quản lý & Chăm sóc Fanpage: viết bài / post bài... 
 Thiết lập & chạy chiến dịch quảng cáo trên Facebook 
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Dịch vụ kênh Google 
GOOGLE  SERVICES 

Hình thức quảng cáo 
• GDN - Google Display Network 
• GSP - Gmail Sponsored Promotion 
• App Ads - Quảng cáo ứng dụng 
• Mobile Ads - Quảng cáo trên mobile 
 
Hình thức tính tiền 
• CPC (Cost per Click) – Tính theo click 
• CPM (Cost per Mille) – Tính theo lượt hiển thị 
• CPA (Cost per Action) – Tính theo hành động 
• CPV (Cost per View) – Tính theo lượt view Video 
• CTR (Click-Through Rate) - Tính theo tỷ lệ bấm vào QC 
• QS (Quality Score) - Tính theo giá trị của từ khóa 
• MB (Minimum Bid) - Tính theo việc đấu giá thấp nhất 

 SEO: Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm 
 SEM: Quảng cáo trên các kênh tiếp thị của Google 

Nội dung quảng cáo 
• Text Ads - Quảng cáo văn bản  
• Banner Ads - Quảng cáo hình ảnh 
• Video Ads - Quảng cáo video 
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Dịch vụ sản xuất và  lan truyền video clip 
VIDEO PRODUCTION SERVICES 

Viết ý tưởng chung cho kế hoạch truyền thông video viral  
 
Thực hiện sản xuất video 
* Viết ý tưởng và kịch bản của video.  
* Tổ chức sản xuất video. 
 
Chiến dịch viral video  
* Youtube ads. 
* Facebook video ads. 
* Quảng cáo Ad Network. 
* GDN / Remarketing. 
* PR Online. 

 Lên ý tưởng nội dung & kịch bản. 
 Sản xuất video (Video Production). 
 Thực hiện kênh truyền thông lan truyền clip. 
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Dịch vụ khởi tạo và chăm sóc tài khoản MXH 
SOCIAL ACCOUNT SERVICES 

Top 10 tài khoản MXH phổ biến 
 
1. Facebook Fanpage 
2. Google+ 
3. Youtube 
4. Vimeo 
5. Twiter 
6. Instagram 
7. Pinterest 
8. LinkedIn 
9. Tumblr 
10. Flickr 

 Khởi tạo & quản lý tài khoản mạng xã hội. 
 Sáng tạo nội dung, chăm sóc, đăng bài lên tài khoản. 

... và các tài khoản “địa phương” 
phổ biến tại Việt Nam. 
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Dịch vụ tiếp thị qua email 
EMAIL MARKETING SERVICES 

Tư vấn giải pháp  
 
Sáng tạo nội dung 
 
Thiết lập và vận hành chiến dịch  
* Kịch bản tiếp thị. 
* Tiếp thị lại. 
* Thống kê & Báo cáo kết quả. 
 
Tiếp thị tự động – Email Marketing Automation 
 
Email/SMS chăm sóc khách hàng 

 Sáng tạo nội dung & Thiết kế Email template 
 Cài đặt và vận hành chiến dịch Email Marketing 
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Dịch vụ Thiết kế và Phát triển ứng dụng Mobile 
MOBILE APP. SERVICES 

Tư vấn giải pháp 

Sáng tạo nội dung 

Thiết kế UI/UX 

Phát triển ứng dụng 

Quảng bá ứng dụng 

Duy trì và vận hành ứng dụng 

 Thiết kế UI/UX và Lập trình ứng dụng 
 Quảng bá - Vận hành và cập nhật ứng dụng 
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MAXIMIZE ONLINE POWER! 
TheMax với năng lực, kinh nghiệm và 
sự tận tâm đồng hành cùng khách hàng, 
chúng tôi đã “TỐI ĐA HOÁ SỨC MẠNH 
TRỰC TUYẾN” bằng các dịch vụ sáng 
tạo và chiến lược truyền thông quảng 
cáo hiệu quả, đã đem lại thành công 
cho khách hàng. Chúng tôi tự hào kể  
lại một số câu chuyện mà chúng tôi đã 
“cống hiến” cho khách hàng của mình. 
 

Câu chuyện thành công 
SUCCESSFUL STORY 
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Trân trọng giới thiệu những khách hàng tiêu biểu 
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
Tổng công ty – tập đoàn 

http://www.samco.com.vn/
http://www.bitis.com.vn/
http://www.sacom.com.vn/
http://www.pvtrans.com/
http://www.casumina.com/
http://www.gemadept.com.vn/
http://phongphucorp.com/
http://minhphu.com/
http://www.petrosetco.com.vn/
http://www.savico.com.vn/
http://www.vsip.com.vn/
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Trân trọng giới thiệu những khách hàng tiêu biểu 
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
Công ty & Dự án Bất động Sản 

http://www.hoangquan.com.vn/
http://www.ssggroup.com.vn/
http://www.namlongvn.com/
http://www.sacomreal-s.com/
http://conghoagarden.com.vn/
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Trân trọng giới thiệu những khách hàng tiêu biểu 
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
Digital Marketing Campaign  
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Trân trọng giới thiệu những khách hàng tiêu biểu 
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
Ứng dụng Web & Ứng dung Mobile 
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 

THANK YOU 
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