


Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã dành thời gian quan 
tâm tới dịch vụ của GOBRANDING.

GOBRANDING hướng đến xây dựng và phát triển thành công ty dẫn đầu 
tại Việt Nam và khu vực Asia trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ phát 
triển thương hiệu trực tuyến.

Đội ngũ lãnh đạo của GOBRANDING là các chuyên gia tại Nhật Bản và 
Việt Nam, cùng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, cung 
cấp dịch vụ phát triển thương hiệu trực tuyến.

Các chuyên gia Nhật Bản am hiểu sâu sắc những kỹ thuật công nghệ 
được áp dụng cho thị trường có sức cạnh tranh mạnh mẽ của nước Nhật. 
Trong khi đó, chuyên gia Việt Nam nắm rõ tâm lý và xu hướng người dùng 
trực tuyến trong nước. Với sự kết hợp này, GOBRANDING hoàn toàn có 
khả năng cung cấp giải pháp phù hợp nhất để mở rộng thị trường, gia 
tăng nguồn thu cho doanh nghiệp của Quý Khách Hàng. 

LỜI NGỎ
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Tinh thần đoàn kết – chuyên nghiệp
vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tư duy sáng tạo và
không ngừng đổi mới, luôn đặt câu hỏi

“Còn cách nào làm tốt hơn không?”.

Hướng trọng tâm đến khách hàng
đặt mình vào vị trí khách hàng và

phục vụ khách hàng như chính mình.

Tinh thần làm hết sức – chơi hết mình
luôn nghiêm túc và hài hòa giữa

công việc và niềm vui cuộc sống.

CHÂN THÀNH

Sống trung thực, chân thành và
có trách nhiệm với bản thân
gia đình, công ty và xã hội.
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Với phương châm “All For Your Leading – 
Tất cả vì sự dẫn đầu của bạn”, GOBRAND-
ING luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng 
từng bước trở thành đơn vị dẫn đầu trên thị 
trường trực tuyến trong lĩnh vực kinh doanh 
của mình. 

Chúng tôi luôn coi trọng việc đào tạo nhân sự, 
tạo ra một môi trường năng động, kích thích sự 
sáng tạo và phát triển toàn diện, vượt trội cho 
từng thành viên. GOBRANDING luôn xem mỗi 
đồng nghiệp là một Nhân Tài và là Đồng Đội 
của nhau.

“Chúng tôi muốn mang lại dịch vụ chất 
lượng và gắn kết lâu dài với khách 

“Tất cả vì sự dẫn dắt và dẫn đầu ngay tại từng 
vị trí chuyên môn. Mỗi thành viên có thể tạo 
ra những giá trị vượt trội cho khách hàng, cho 
công ty và cho chính mình”.

Sứ mệnh của chúng tôi:

“All For Your Leading”
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Mr. Eiji Shioda Mr. Koichiro Abe

Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực Marketing 
Online tại Nhật Bản và Đông Nam Á trong hơn 17 
năm qua. Đồng thời, ông đã và đang mang các 
công nghệ mới nhất từ Nhật Bản và Hoa Kỳ đến 
Việt Nam.

Ông là người giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa 
Nhật Bản và Việt Nam. Ông sinh sống ở Việt Nam 
từ năm 2010 và là chuyên gia trong nhiều lĩnh 
vực kinh doanh, đã thành công trong việc dẫn dắt 
nhiều dự án thuộc các doanh nghiệp và tổ chức.

NHÀ ĐẦU TƯ
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Công ty GSOFT đã có hơn 12 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, am hiểu về 
sự phát triển thuật toán phần mềm trong thời 
đại 4.0. Lợi thế này giúp GOBRANDING xây 
dựng chiến lược Marketing kỹ thuật số hiện 
đại, kịp thời và dẫn đầu thị trường hiện nay.

GOBRANDING là Tổng Đại lý của Semrush 
(công cụ quản lý hoạt động tiếp thị trực 
tuyến hàng đầu thế giới) tại thị trường Việt 
Nam. Đồng thời, chúng tôi ứng dụng kiến 
thức của các chuyên gia và sức mạnh của 
bộ công cụ Semrush vào các dự án của 
khách hàng tại GOBRANDING.
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Chúng tôi luôn trân trọng thời gian nhiều năm qua 
đã được đồng hành cùng Quý Doanh Nghiệp ở 

nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

“ĐỒNG HÀNH TRÊN
CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA BẠN”
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cung cấp giải pháp Marketing Online hiệu quả
GOBRANDING

Cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng 

Tăng trưởng nền kinh tế chung

Giúp cho những doanh nghiệp có sản phẩm/dịch 
vụ chất lượng và khách hàng mong muốn có được 
sản phẩm/dịch vụ tốt tìm thấy nhau.

Đóng góp vào sự thúc đẩy giao thương giúp phát 
triển doanh thu cho doanh nghiệp nói riêng và nền 
kinh tế nói chung.
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Chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ một cách hoàn 
thiện nhất đến khách hàng bằng bộ quy tắc chặt chẽ và 
hệ thống quản lý tối ưu đảm bảo dự án của khách hàng 
đúng tiến độ và vận hành hoàn chỉnh.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

SÁNG TẠONỖ LỰCCHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP
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Với tiêu chí “Tất cả vì sự dẫn đầu của bạn”, GOBRANDING luôn luôn đổi mới và cải tiến 
để giúp doanh nghiệp của bạn vững vàng trong thương trường khốc liệt. Đồng thời, 
chúng tôi luôn đặt sự bảo mật thông tin lên hàng đầu.

NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

GOBRANDING luôn tư vấn kỹ lưỡng giải pháp Marketing Online phù hợp nhất với nội tại 
của khách hàng, xu hướng tìm kiếm và sự cạnh tranh trên thị trường.

Vấn đề an toàn dữ liệu mang tính 
sống còn, chúng tôi luôn đặt bảo 
mật thông tin lên hàng đầu.

Đổi mới kịp thời

Sáng tạo, đổi mới, bắt kịp xu hướng là chiến 
lược Marketing Online được chúng tôi chú 
trọng bởi “Tất cả vì sự dẫn đầu của bạn”.

An toàn dữ liệuTư vấn đúng
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Với sứ mệnh: “Tất cả vì sự dẫn dắt và dẫn đầu ngay tại từng vị trí chuyên môn”.
GOBRANDING luôn xem mỗi đồng nghiệp là một Nhân Tài và là Đồng Đội của nhau.

GOBRANDING cam kết tạo ra và duy trì một môi trường làm việc mở, tôn trọng và 
chuyên nghiệp. Mọi nỗ lực và cống hiến đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. 
Công ty là nơi mọi người đều có thể đóng góp vì 

“Sự thành công của khách hàng cũng là sự thành công của GOBRANDING”.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ TÀI NĂNG

Chính sách phúc lợi xã hội và tiền 
lương lao động của GOBRANDING 
được xây dựng theo phương châm 
nhằm biến nguồn nhân lực thành lợi 
thế cạnh tranh chiến lược và đóng vai 
trò quyết định trong việc hoàn thành 
các mục tiêu phát triển của công ty.

Công ty triển khai quy trình tuyển dụng 
tiên tiến giúp chọn ra các ứng viên tốt nhất 
cho mỗi vị trí phù hợp dựa trên thành tích, 
khả năng, tài năng và kinh nghiệm. Nhân 
viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Marketing Online luôn luôn 
được ưu tiên hàng đầu.
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cung cấp
dịch vụ Marketing Online

mang đến
các giải pháp phù hợp và
tích hợp với chiến lược kinh doanh của bạn.

GOBRANDING
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MARKETING ONLINE

TỔNG THỂ
Phân tích đối thủ

Thiết kế và Phát triển

SEO Website

Quảng cáo
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Phân tích Website đối thủ

Có được cái nhìn tổng quan và sâu sắc 
về thị trường cạnh tranh.

Định vị được điểm mạnh và điểm yếu 
của đối thủ để học hỏi và vươn lên.

Hiểu nội lực chính mình để đưa ra chiến 
lược tiếp thị hiệu quả.
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Thiết kế & Phát triển

Nghiên cứu &
Lập kế hoạch

Tạo thiết kế
UX & UI

Hoạt động Bảo trì Nội dung

Backend
& Frontend

Kiểm tra

Dịch vụ thiết kế
Website chuẩn SEO

Dịch vụ tối ưu tốc
độ Website

Dịch vụ Content
Marketing
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SEO Website

Dịch vụ
SEO từ khóa

Dịch vụ
Content SEO

Dịch vụ
SEO traffic

Dịch vụ
SEO tổng thể
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Quảng cáo

Phân bổ ngân sách để tối đa hóa mục tiêu của các chiến dịch quảng cáo 
trên các phương tiện truyền thông. Đề xuất các định dạng và kênh cho 
quảng cáo kỹ thuật số hiệu quả nhất, theo dõi dữ liệu chuyển đổi và phân 
tích, điều chỉnh theo thông tin thu thập được.

Phân tích dữ liệu chuyên sâu của khách hàng tiềm năng từ đó đưa ta 
thông điệp thu hút các khách hàng thực sự quan tâm sản phẩm/dịch vụ 
của bạn.

Báo cáo phân tích định kỳ cho mỗi chiến dịch quảng cáo với tất cả các 
thống kê và chỉ số chính, từ đó đưa ra phương án cho hành động tiếp theo 
một chính xác và kịp thời.
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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Sản xuấtNội thất Xây dựng Dịch vụ
trực tuyến

Công nghiệp Thiết kế &
Kiến trúc

Giáo dụcLogistics Công nghệ
thông tin

Bất
động sản

Tiêu dùng Luật pháp

Gia dụng
nhà bếp

Y tế Tài chính
ngân hàng

Du lịch Làm đẹp Vận tải

NGÀNH KINH DOANH
GOBRANDING đã có kinh nghiệm triển khai Marketing Online thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
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KHÁCH HÀNG TRÊN CẢ NƯỚC
Tại Việt Nam, khách hàng của GOBRANDING phủ khắp cả nước 
với mật độ cao ở các thành phố lớn và một số lượng không nhỏ 

ở các tỉnh thành khác

 

47%
HỒ CHÍ MINH

30%
HÀ NỘI

CÁC TỈNH KHÁC
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng thời gian qua đã luôn đồng hành và tin tưởng 
vào dịch vụ của GOBRANDING.

Với sứ mệnh “All For Your Leading – Tất cả vì sự dẫn đầu của bạn”, chúng tôi luôn mang tới cho 
doanh nghiệp giải pháp marketing trực tuyến hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, bền vững hơn.

Với GOBRANDING, tài sản và giá trị lớn nhất của Công ty chính là lòng tin và sự ủng hộ của Quý 
Khách Hàng/Đối Tác với những dịch vụ mà Công ty cung cấp. GOBRANDING trân trọng mối quan 
hệ hợp tác hiệu quả, chân thành hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Mong rằng GOBRANDING luôn được đồng hành cùng Quý Khách Hàng/Đối Tác trên con đường 
phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình. Với sứ mệnh “All For Your Leading – Tất cả vì sự dẫn 
đầu của bạn”, chúng tôi luôn mang tới cho doanh nghiệp giải pháp marketing trực tuyến hiệu quả 
hơn, tiết kiệm hơn, bền vững hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng thời gian 
qua đã luôn đồng hành và tin tưởng vào dịch vụ của GOBRANDING.

Kính chúc Quý Khách Hàng/Đối Tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng.

Trân trọng.

LỜI CẢM ƠN

BỆNH VIỆN
THỐNG NHẤT

GOBRANDING

SÂN BAY
TÂN SƠN NHẤT

TOÀ NHÀ
LANDMARK

TOÀ NHÀ
BITEXCO
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BỆNH VIỆN
THỐNG NHẤT

GOBRANDING

SÂN BAY
TÂN SƠN NHẤT

TOÀ NHÀ
LANDMARK

TOÀ NHÀ
BITEXCO Công ty Cổ phần Global Online Branding (GOBRANDING)

Trụ sở chính: Toà nhà GOBRANDING

        235 Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM

     091 9957 379

contact@gobranding.com.vn

gobranding.com.vn

fb.com/gobrandingJSC

Tầng 7 tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Shibuya 2-11-12, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, Japan.


