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"Đối tác tốt nhất để xây dựng và phát triển thương hiệu số"

02

Introduction

GOBRANDING

Table of Contents
■ Introduction

...

3

■ Owners & Investors

...

4

■ Mission & Vision

...

5

■ Core Values

...

6

■ Partners & Subsidiaries

...

7

■ Our Strengths

...

11

■ Businesses

...

13

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp dịch vụ trực tuyến.

■ Organizational Structure

...

14

Các chuyên gia Nhật Bản am hiểu sâu sắc những kỹ thuật công nghệ được áp dụng cho thị trường

■ Working Process

...

16

nước mình. Với sự kết hợp này, GOBRANDING có khả năng cung cấp cho khách hàng giải pháp phù

■ Services & Solutions

...

20

■ Clients

...

26

■ Acknowledgement

...

30

Introduction

Công ty Cổ phần Global Online Branding (tên thương hiệu là GOBRANDING) là công ty có vốn đầu
tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển thương hiệu số.

Đội ngũ lãnh đạo của GOBRANDING là các chuyên gia tại Nhật Bản và Việt Nam, cùng có nhiều

Nhật Bản. Trong khi đó, chuyên gia Việt Nam nắm rõ tâm lý và xu hướng người dùng trực tuyến của
hợp nhất trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu số.

Introduction
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Owners & Investors

Mission
& Vision

Eiji Shioda

Phan Trung Hiếu

Koichiro Abe

Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

Nhà sáng lập của

Nhà sáng lập của GSOFT

Nhà sáng lập của

BlockchainWork, GlobalChain, Quick

BlockchainWork, GlobalChain,

BlockchainWork, GlobalChain,

M&A và ESPORTSV

Quick M&A và ESPORTSV.

Quick M&A và ESPORTSV.

Ông là chuyên gia với 17 năm kinh

Ông là chuyên gia trong lĩnh vực

Ông là chuyên gia trong lĩnh vực

nghiệm trong lĩnh vực Digital

chuyển đổi số, thạc sĩ Khoa học

kết nối đầu tư, đặc biệt trong lĩnh

Branding và phát triển doanh

máy tính với kinh nghiệm hơn 15

vực nông nghiệp và công nghệ

Với Slogan “All For Your Leading”, GOBRANDING

nghiệp tại Nhật Bản, Thái Lan, Việt

năm trong lĩnh vực gia công phần

giữa 2 thị trường Việt Nam và Nhật

luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng từng bước

Nam. Ông đã mang kinh nghiệm,

mềm, chuyển đổi số và hơn 10 năm

Bản, các dự án trong khối nhà nước,

trở thành đơn vị dẫn đầu trên thị trường trực tuyến

mô hình và công nghệ từ Nhật

trong lĩnh vực Digital Branding.

chính phủ.

trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Sứ mệnh của GOBRANDING là giúp đối tác, khách
hàng tối đa hóa giá trị mang lại từ việc đầu tư và
phát triển thương hiệu số.
Tầm nhìn của GOBRANDING là đối tác tốt nhất để
xây dựng và phát triển thương hiệu số.

Bản, Hoa Kỳ đến Việt Nam.
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Owners & Investors

Mission & Vision
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Tập trung
GOBRANDING tin rằng, việc tập trung cao độ
vào mọi việc dù là nhỏ nhất sẽ tạo nên thành
quả lớn lao.

Tối ưu
Nếu sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề khó

Tư duy sáng tạo hướng đến giải quyết các vấn

khăn, mới mẻ thì tối ưu là việc mỗi ngày, mỗi

đề và thách thức mới liên tục, duy trì một tổ

người đều có thể áp dụng làm được.

chức sáng tạo.

Cải tiến
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Sáng tạo

GOBRANDING

Core Values

Tốc độ

Việc cải tiến con người và tổ chức giúp

Trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi nhanh

GOBRANDING cải tiến được sản phẩm, đáp ứng

chóng, ngoài việc thích nghi nhanh, tốc độ giúp

được các nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi.

GOBRANDING vượt qua khó khăn trở ngại.

Core Values

P

artners

& Subsidiaries

Partners & Subsidiaries
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Công ty eSportsV chúng tôi có mặt ở đây
để chứng minh rằng eSports không chỉ là
trò chơi điện tử đơn thuần mà nó mang lại
nhiều lợi ích hơn là những tiêu cực nếu
được khai thác và đầu tư đúng cách.
ESPORTSV – CỐNG HIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
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Partners & Subsidiaries

Với mong muốn dẫn đầu xu thế Web 3.0,
chúng tôi - BlockchainWork - ra đời, là
chuyên trang tuyển dụng kết nối những
tài năng trong lĩnh vực blockchain tại Việt
Nam với các nhà tuyển dụng trong và
ngoài nước, cập nhật những cơ hội việc
làm mới nhất từ các công ty hàng đầu và
các startup nổi bật.

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.

Partners & Subsidiaries
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“ Đồng hành trên
con đường phát triển của bạn ”
Công ty Quick M&A là nền tảng Mua bán
và Sáp nhập doanh nghiệp đầu tiên tại
Việt Nam, được điều hành bởi đội ngũ
chuyên gia từng học tập và làm việc tại Úc.
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Partners & Subsidiaries

GLOBALCHAIN cung cấp các giải pháp
bảo mật, an toàn thông tin và hệ thống
các phần mềm ứng dụng trí thông minh
nhân tạo, để tăng tính tương tác, an toàn,
bảo mật trong công tác quản lý, điều hành
của các cơ quan nhà nước, ngành công
an, quân đội, các doanh nghiệp, tập đoàn,
tổng công ty, ngân hàng, trường học,
bệnh viện.

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.

Our Strengths
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Our scale & Experience

10 03 150 19
Năm

Khách hàng
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Our Strengths

Văn phòng

Lĩnh vực

Nhân sự

Businesses
GOBRANDING đã có kinh nghiệm triển khai Marketing Online
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Làm đẹp

Vận tải

Nội thất

Xây dựng

Dịch vụ
trực tuyến

Công nghiệp

Logistics

Công nghệ
thông tin

Bất
động sản

Tiêu dùng

Luật pháp

Thiết kế &
Kiến trúc

Giáo dục

Gia dụng
nhà bếp

Y tế

Tài chính
ngân hàng

Du lịch

Sản xuất

Sản phẩm

Chiến dịch

Businesses
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Organizational
Structure

Talented

Human Resource
Tại GOBRANDING, chúng tôi luôn xem mỗi nhân sự là một Nhân Tài và là Đồng Đội của nhau.
Chính sách phúc lợi của công ty được xây dựng

Công ty triển khai quy trình tuyển dụng

theo phương châm ”Đề cao mọi nỗ lực và cống

tiên tiến giúp chọn ra các ứng viên phù

hiến” nhằm biến nguồn nhân lực thành lợi thế

hợp nhất dựa trên năng lực, thành tích và

cạnh tranh chiến lược và đóng vai trò quyết định

kinh nghiệm. Nhân viên có kiến thức và kỹ

trong việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng,

năng kết hợp với sự sáng tạo, tốc độ và sự

hoàn thành các mục tiêu phát triển của công ty.

linh hoạt luôn luôn được ưu tiên hàng đầu.

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 để tạo nên thành công chung theo phương châm

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

Organizational Structure
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Working Process
Agile - Scrum Framework

Ứng dụng triết lý Agile – Scrum kết hợp với các tiêu chuẩn quản trị dự
án PMI giúp doanh nghiệp yên tâm hơn với quy trình phát triển dự án
D

chuẩn quốc tế, linh hoạt và thích nghi với những sự thay đổi.

Sprint Review
Meeting

Re
vi

Scrum
Master

Stakeholders

Sprint
Retrospective
Meeting

rospect
Ret

Scrum Team
Members

ew

Impediment Log

SPRINT

lementation
Imp

Product
Owner

m
Scru
ly
ai

Burndown Chart

Planning
Project Vision
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Working Process

Epics

Project Retrospective
Meeting

User Stories

Release Plan

Sprint Planning
Meeting

Working Process
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GOBRANDING
cung cấp giải pháp

Digital Branding
phù hợp và hiệu quả
tích hợp với chiến lược
kinh doanh của bạn.
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Organizational Structure

Organizational Structure
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Nghiên cứu và
Phân tích
Research and
Analytics

Thiết kế và
Xây dựng
Design and Build
Digital Channels

Solutions

Nội dung số

Digital Content

Nghiên cứu và Phân tích
Research and Analytics

Nghiên cứu định hướng chiến lược Marketing hiệu quả
cho doanh nghiệp. Thông qua kết quả nghiên cứu, phân
tích để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như
thách thức trên thị trường trực tuyến.
Nghiên cứu và phân tích
Đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu và phân tích
Hành vi, xu hướng người dùng.

SEO

Search Engine
Optimization

Nghiên cứu và phân tích
Nội lực của doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến.

Quảng cáo số
Digital Advertising
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Services & Solutions

Services & Solutions
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Thiết kế và Xây dựng

Nội dung số

Design and Build Digital Channels

Digital Content

Đồng bộ các kênh tiếp thị số theo nhận dạng thương
hiệu và nâng cao hiệu quả thực thi Marketing.

Services & Solutions

tạo nội dung - Digital Content với đa dạng hình thức.

Thiết kế
Thương Hiệu Số

Thiết kế
Website

Content
Planning

Content
PR

Thiết kế
Landing Page

Tối ưu
UX, UI

Content
SEO

Content
Marketing

Content
Social

Video
Content Marketing

Thực thi xây dựng tổng thể
kênh truyền thông số.
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Xây dựng chiến lược nội dung tổng thể và thực thi sáng

Services & Solutions
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SEO

Quảng cáo số

Search Engine Optimization

24

Digital Advertising

Tối ưu để phát triển kênh tiếp thị an toàn, uy tín, hiệu quả

Tiếp cận nhanh và rộng đến khách hàng tiềm năng với

và bền vững.

chiến dịch quảng cáo trả phí trên đa nền tảng.

Services & Solutions

Dịch vụ
SEO Nền tảng

Dịch vụ
SEO Trafﬁc

Dịch vụ
SEO Từ khóa

Dịch vụ
SEO Tổng thể

Services & Solutions
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Clients
all over
the nation

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.
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Clients

GOBRANDING

Clients

30%

HÀ NỘI

47%

HỒ CHÍ MINH
CÁC TỈNH KHÁC

Clients
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Our Clients
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Clients

Clients
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và tin tưởng vào dịch vụ của GOBRANDING.
Với slogan “All For Your Leading”, chúng tôi luôn mang tới cho doanh nghiệp giải pháp
marketing trực tuyến hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn.
Với GOBRANDING, tài sản và giá trị lớn nhất của Công ty chính là lòng tin và sự ủng hộ của
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