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WEBSITE
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Đối với các chủ doanh nghiệp, dù cung cấp cấp dịch vụ hay sản phẩm, website là 

một quầy tiếp tân cao cấp mà doanh nghiệp phải sở hữu. Bởi nơi đây không chỉ 

cho khách hàng biết doanh nghiệp là ai, cung cấp điều gì, đem lại lợi ích thế nào 

cho họ mà một website tốt còn có thể:

Nếu website đã là một quầy tiếp tân sản sinh nhiều lợi ích như vậy, doanh nghiệp 

hãy sở hữu ngay một website dành riêng cho mình với Angel Media. Chúng tôi 

tự tin cung cấp một website lí tưởng, đảm bảo các tiêu chí:

Tối ưu chi phí: Có được một website hoàn chỉnh với mức chi 

phí thấp, đáp ứng đủ và đúng nhu cầu của khách hàng.

Giao diện dễ sử dụng: Dễ dàng đăng tải, sửa đổi thông tin, 

hình ảnh mà không cần hướng dẫn.

Hệ thống hoàn chỉnh: Tích hợp tất cả các tính năng về 

quản lý đơn hàng, đăng tải sản phẩm, quản lý tồn kho mà 

không cần phần mềm thứ 3.

Thu Nhập Dữ Liệu Gia Tăng Nhu Cầu Chốt Sale Thành Công
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Website thông tin: Nơi cung cấp thông tin, hình ảnh như một trang giới 

thiệu về công ty, dịch vụ kinh doanh, cung cấp hồ sơ năng lực cho đối tác. 

Phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, bất động sản,...

TIỆN ÍCH

Tặng Hosting 1 năm

Phí triển khai (VND)

Thiết kế bố cục, giao diện độc quyền

Tương tích mobile, tablet

Tối ưu tốc độ Google 80 điểm

Tặng 03 bài viết giới thiệu 

doanh nghiệp

Trải nghiệm website thân thiện 

SSL, HTTPS bảo mật

Website
Truyền Thông

7.500.000 9.000.000

1.700.000 1.700.000

Tặng tên miền 1 năm 250.000 250.000

Website
Giới Thiệu

Hỗ trợ đăng tải đầy đủ hình ảnh, 

nội dung 

SEO tối ưu cao cấp, không cần 

quảng cáo vẫn lên top
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Hệ thống mã nguồn mới nhất  

Phân quyền nhân viên đăng bài 

Tích hợp tính năng bình luận 

trên Facebook 

#Website thông tin

Sao lưu dữ liệu hằng ngày 

Miễn phí bảo hành hệ thống trọn đời 

Giao diện thiết kế Tối ưu để giới thiệu 
doanh nghiệp

Tối ưu để chia sẻ 
thông tin



04

Website bán hàng: Một gian hàng trực tuyến, nơi doanh 

nghiệp bày bán sản phẩm và cung cấp các chương trình 

khuyến mãi, kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng. 

Toàn bộ quy trình mua hàng sẽ diễn ra tại website và được lưu 

thông tin trong hệ thống quản lý.

Phí triển khai (VND)

TIỆN ÍCH Website
Bán Hàng

Tặng hosting 1 năm

Tặng tên miền 1 năm

Thiết kế bố cục, giao diện độc quyền  

Tương tích mobile, tablet

Tối ưu tốc độ Google 80 điểm

Cài đặt giỏ hàng

Cài đặt hệ thống quản lý đơn hàng

Tích hợp quản lý tồn kho

Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến 

SSL, HTTPS bảo mật

Website Thương Mại
Đa Ngành

11.000.000

250.000 250.000

1.700.0001.700.000

1.800.000

18.000.000
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Tặng 03 bài viết chuẩn SEO 

về doanh nghiệp 

#Website bán hàng

Xây dựng sitemap XML, robot, 

hệ thống SEO gợi ý

Tích hợp tính năng live chat

Hỗ trợ 24/7 

Miễn phí bảo hành hệ thống trọn đời 

Sao lưu dữ liệu hằng ngày

Hỗ trợ đăng tải đầy đủ thông tin, 

hình ảnh



LANDING PAGE
Nếu website là quầy tiếp tân của mọi doanh nghiệp thì landing page chính là khu 

vực thu ngân. Chỉ có một trang nhưng Landing page cho khách hàng thấy được 

toàn bộ thông tin, ưu điểm của sản phẩm và “chốt đơn" thay cho chủ doanh 

nghiệp.

Một khi Landing page được thiết kế bắt mắt, nội dung đánh đúng tâm lý thì bạn sẽ 

chẳng phải mất quá nhiều thời gian tư vấn hay chi phí thuê nhân viên nữa.

Landing page hiện là một công cụ rất cần thiết cho doanh nghiệp để giảm 

thiểu chi phí quảng cáo, khi sở hữu Landing page, doanh nghiệp có thể sử dụng 

chiến lược quảng cáo chuyển đổi để có được doanh thu đều đặn mỗi ngày hoặc 

tiếp thị lại khách hàng tiềm năng để có được hiệu quả cao.
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TIỆN ÍCH Gói Gửi Gắm Gói Kỳ Vọng

Phí triển khai (VND)

Tặng hosting 1 năm

Tặng tên miền 1 năm

Thiết kế bố cục, giao diện độc quyền 

Tương tích mobile, tablet

Tối ưu tốc độ Google 80 điểm

Cài đặt giỏ hàng

7.500.000

1.700.000

250.000

9.000.000

1.700.000

250.000
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Cài đặt hệ thống quản lý đơn hàng

SSL, HTTPS bảo mật

Tặng 03 bài viết chuẩn SEO 

về doanh nghiệp 

#Landing page

Xây dựng sitemap XML, robot, 

hệ thống SEO gợi ý

Tích hợp tính năng live chat

Hỗ trợ 24/7 

Miễn phí bảo hành hệ thống trọn đời 

Sao lưu dữ liệu hằng ngày

Hỗ trợ đăng tải đầy đủ thông tin, 

hình ảnh 



DIGITAL ADVERTISING
Kinh doanh trực tuyến thống lĩnh thị trường, song, quảng cáo trên các nền tảng 

mạng xã hội, website đã trở thành một bước không thể thiếu trong chiến lược kinh 

doanh. 

Bất kể ngành nghề nào cũng có một phương thức quảng cáo phù hợp để tiếp 

cận khách hàng mục tiêu và gia tăng doanh thu, mở rộng mô hình và phương 

thức kinh doanh.

Chính vì tầm quan trọng ấy, việc triển khai quảng cáo không còn xa lạ với những 

người kinh doanh, thậm chí chủ doanh nghiệp cũng có thể tự triển khai quảng cáo 

trực tuyến cho mình. Tuy nhiên, hơn cả việc quảng cáo, Angel Media đem lại giải 

pháp tối ưu để phát triển cho đối tác:

Đề xuất kế hoạch và phương hướng phát triển

Xây dựng nền tảng vững chắc, hiệu quả bền vững

Thiết kế hình ảnh ấn tượng, nội dung sáng tạo 

Tối ưu CPC, CPS, giảm thiểu chi phí trên mỗi kết quả
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Facebook Advertising: Nơi cung cấp thông tin, hình ảnh 

như một trang giới thiệu về công ty, dịch vụ kinh doanh, 

cung cấp hồ sơ năng lực cho đối tác. Phù hợp với các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ, bất động sản,...

CẤP BẬC

CÔNG VIỆC

Gói
Ổn

Định

4.600.000

1 Tháng

Phí triển khai (VND)

0 - 20Ngân sách (Triệu VND)

Thời gian triển khai

Gói
Tăng

Trưởng

9.300.000

21 - 50

Gói
Bứt
Phá

16.000.000

51 - 100

Gói
Kỳ
Lân

25%
ngân sách

Trên 100

1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng

Tư vấn chương trình

để chạy quảng cáo

Kết hợp nhiều hình thức 

chạy quảng cáo

04

08

Chiến dịch quảng cáo

Nhóm đối tượng

04 04 04

0808 08

Phân tích insights 

khách hàng
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#Facebook Advertising:

Hỗ trợ phản hồi dự án

trong group Zalo (8h-17h)

Thứ 2
-

Thứ 7

Thứ 2
-

Thứ 7

Thứ 2
-

Chủ Nhật

Thứ 2
-

Chủ Nhật

Kết hợp gói 
Chăm sóc Nảy Mầm 
trở lên để nhận ưu đãi

Báo cáo ngân sách,

chỉ số (10:00 sáng)
Thứ 7 Thứ 7

Thứ 4,
Thứ 7

2 ngày
1 lần

Giảm 20% 
giá dịch vụ 
quảng cáo

Giảm 10% 
giá dịch vụ 
quảng cáo



Instagram Ads: Sở hữu hơn 25 triệu người dùng, Instagram 

được thống kê là mạng xã hội của những người có guu bởi lẽ 

người dùng Instagram có tư duy cao về nghệ thuật hình ảnh, 

cách sắp xếp bố cục và thích chia sẻ những trải nghiệm của 

mình thông qua những bức hình có đầu tư. Chính vì thế, có 

đến 50% người dùng mạng xã hội này để tìm kiếm sản phẩm 

mà họ muốn mua vì họ thấy đẹp, họ có cảm tình và đương 

nhiên nhu cầu mua sắm khi tìm kiếm lên đến 98%, con số số 

này cao hơn gấp đôi so với Facebook.

Khi bạn là chủ doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dành cho 

khách hàng dưới 25 tuổi và có thu nhập cao, hãy nghĩ ngay đến 

Instagram và chọn nó làm công cụ tiếp cận khách hàng của 

mình. Angel Media sẽ cung cấp dịch vụ thế nào cho đối tác?
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Bé Xíu Vừa Đủ Trưởng Thành

Phí Triển Khai (VND) 3.500.000

1 hình / bài

Bảng tin, Story,
Khám phá

Bảng tin, Story,
Khám phá

Bảng tin, Story,
Khám phá

4 hình / bài 10 hình / bài

Dưới 9 triệu 6 Bài 12 Bài

4.600.000 9.300.000

Ngân Sách Tháng

Hình Ảnh Thiết Kế

Vị trí hiển thị

Tư vấn chương trình

Để chạy quảng cáo

Book kết hợp với các 

gói của Facebook 

Ads để nhận ưu đãi 

Giảm 10%

Giảm 10% Giảm 10%

Báo cáo ngân sách,

chỉ số (10:00 sáng)

04 04 Không giới hạnChiến dịch quảng cáo

08

Thứ 7 Thứ 7 Thứ 7

08 Không giới hạnNhóm đối tượng

NỘI DUNG
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#Instagram Ads



Angel Media không chỉ tạo quảng cáo mà còn:

Triển khai nội dung chuẩn SEO.

Xây dựng kế hoạch từ khoá.

Google Adwords: Google là nền tảng duy nhất xử lí được 

2 nghìn tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm trên toàn cầu, con số này 

nên được các chủ đầu tư chú ý vì theo thống kê riêng tại Angel 

Media, chúng tôi biết rằng khách hàng khi thực sự có nhu cầu 

mới tìm kiếm trên Google. Có thể kết luận rằng: “Quảng cáo 

từ khoá trên Google chính là con đường ngắn nhất để có được 

khách hàng tiềm năng.”

Thăng hạng vị trí website trên trang tìm kiếm.

Nâng cấp website đạt điểm chất lượng.
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Chia sẻ tài khoản báo cáo, đối tác có thể vào xem hiệu quả mỗi ngày.

#Google Adwords

CẤP BẬT

CÔNG VIỆC

Gói
Ổn

Định

4.600.000

1 Tháng

03

10 - 15

Phí triển khai (VND)

0 - 20Ngân sách (Triệu VND)

Thời gian triển khai

Bài viết chuẩn SEO

Hình thiết kế quảng cáo

Gắn mã chỉnh sửa website

đạt điểm chất lượng

Xây dựng danh sách

từ khóa

Gói
Tăng

Trưởng

9.300.000

04

15 - 25

20 - 50

Gói
Bứt
Phá

16.000.000

10

50 - 100

50 - 100

Gói
Kỳ
Lân

25%
ngân sách

15

50 - 100

Giảm 20%

Book kết hợp các Gói 

chăm sóc Website để 

nhận ưu đãi

Giảm 10%

Trên 100

1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng



Tiktok Ads: Đây là mảnh đất vàng cho cơ hội tiếp cận thế hệ Z, với 

nền tảng mạng xã hội tràn ngập những video do chính người dùng đăng 

tải. Cùng các nội dung sáng tạo, những video ngắn đã và vẫn đang có 

sức hút rất riêng với thế hệ trẻ năng động, thế hệ Z.

Nếu doanh nghiệp đang kinh doanh các ngành hàng: thời gian, mỹ 

phẩm, trang sức với khách hàng mục tiêu dưới 25 tuổi thì Tiktok Ads là 

chiến dịch Marketing tuyệt vời với tỉ lệ chốt đơn hơn 60% nếu quảng cáo 

đúng tâm lý.

Chúng tôi với 100% nhân sự 9x sẽ mang đến những video sáng tạo, 

nắm bắt xu hướng và lấy lòng thế hệ Z để gia tăng tỉ lệ quan tâm của 

khách hàng tiềm năng trên nền tảng này cho đối tác.

Brand
Takeover In-feed ads Hashtag

Challenges

2 Clip
chỉ chỉnh sửa

2 Clip
chỉ chỉnh sửa

2 Clip lên nội dung,
thiết kế riêng

Clip quảng cáo

Giảm 10% vào 
tháng đầu

Giảm 10% vào 
tháng đầu

Book kèm dịch vụ 
thiết kế Landing 
Page (gói bất kỳ) để 
nhận ưu đãi

NỘI DUNG

Phí triển khai (VND)

Nội dung quảng cáo

4.600.000

2 Bài 2 Bài 2 Bài

Báo cáo chi tiết Thứ 7 Thứ 7 Mỗi ngày

Tối ưu cách tư vấn 1 Lần 1 Lần Mỗi tuần 1 lần

Hỗ trợ group Zalo 8h-17h (Thứ 2-7) 8h-17h (Thứ 2-7) 8h-17h (Thứ 2-7)

4.600.000 10.300.000
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Xây Dựng Bài Viết Đúng Tâm Lý Khách Hàng

Thiết Kế Hình Ảnh, Video Hấp Dẫn, Kích Cầu

Chiến Lược Neo Giá Thành Công, Gia Tăng Tỉ Lệ Chuyển Đổi

XÂY DỰNG NỘI DUNG
QUẢNG CÁO (Dành cho khách hàng tự quảng cáo)

16

Quảng cáo thành công không nằm ở thủ thuật chạy, sự đột phá nằm ở nội dung 

truyền tải, hình thức lan tỏa. Angel Media đồng hành trong từng thông điệp của 

đối tác để:  

Chúng tôi cung cấp những chiến dịch quảng cáo đa nền tảng thành công qua câu

văn và hình ảnh nhờ vào:

Phân Tích Insights Khách Hàng Sâu Rộng

Nghiên Cứu Thị Trường, Đối Thủ Cạnh Trang Kỹ Lưỡng 

Xây Dựng Chiến Thuật Chim Mồi, Vận Dụng Kỹ Thuật Kích Cầu
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#Xây dựng nội dung quảng cáo

TIỆN ÍCH Gói Làm Quen

Số lượng bài viết

Phí triển khai (VND)

Số lượng hình thiết kế 

Số lần chỉnh sửa nội dung và hình ảnh

Gói Cộng Sự

2.600.000 1.800.000

( mua kèm dịch vụ 
quảng cáo)

04 04

4 - 16 4 - 16

03 03



SÁNG TẠO NỘI DUNG
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Mỗi thương hiệu đều cần những thông điệp, những câu chuyện để truyền tải 

thông tin và gây ấn tượng với khách hàng. Thông qua đó, lựa chọn mua hàng 

không chỉ là giá rẻ mà đó còn là sự yêu thích, sự trung thành với doanh nghiệp.

Đội ngũ của chúng tôi cũng không ngừng nghiên cứu với thị trường, xu hướng và 

sở thích của từng nhóm khách hàng để cho ra những nội dung đúng với cái khách 

hàng cần và đủ với cái doanh nghiệp muốn truyền đi. Chúng tôi không ngừng 

sáng tạo để khách hàng có cái nhìn thiện cảm, từ đó lựa chọn doanh nghiệp trong 

vô vàn những doanh nghiệp khác



NỘI DUNG
Gói

Gieo
Hạt

Gói
Nảy

Mầm

Gói
Đâm
Chồi

Gói
Vươn
Cao

Gói
Trưởng
Thành

Gói
Thu

Hoạch

Số lượng bài viết

viral/ minigame
- - 01 01 02 03

Số lượng 

Infographic
- - - - 01 02

Phí triển khai
(VND)

1.4 Triệu 2.8 Triệu 5.2 Triệu 6.7 Triệu 9.3 Triệu 18 Triệu

Số Lượng bài 4 8 15 20 30 60

Số lượng

hình ảnh thiết kế
4    16 8    32 15    60 20    80 30    120 60    240

CHĂM SÓC FANPAGE: Facebook giờ đây đã trở thành 
một sàn thương mại điện tử, nơi mà các “lão làng" lẫn 
nhưng doanh nghiệp nhỏ đang thi nhau tranh giành thị 
trường và xâu xé cùng một tệp khách hàng - người dùng 
Facebook. 

Vậy doanh nghiệp đã biết mình cần làm gì để nâng cấp và 
biến trang Fanpage của mình thành một thương hiệu bắt 
mắt, hấp dẫn khách hàng và đủ lôi cuốn để tăng mức độ 
cạnh tranh với đủ thủ chưa? Nếu chưa, hãy để chúng tôi 
cùng bạn lan toả những câu chuyện hay, những thông điệp 
hiệu quả và những làn sóng nội dung giá trị thay vì những 
mẩu tin tràn lan bị bớt lờ.

#Chăm sóc Fanpage
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Số lượng video 

chỉnh sửa
- - - 01 02 03

Thiết kế, thay đổi 
Fanpage cover 
theo sự kiện của 
tháng

- - 01 01 02 03

Số lần chỉnh sửa

bài viết/ hình ảnh
01 01 02 02 03 03

- - - - 05
Seeding

Bình luận/ bài
10

#Chăm sóc Fanpage
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Seeding

Lượt chia sẻ/ bài
01 + 01 + 05 + 10+ 15 + 20+

Số lượng

Like Trang
- - 100 200 500 1.000

Combo 2 tháng

(Giảm 5%)
2.66 Triệu 5.32 Triệu 9.88 Triệu 12.73 Triệu 17.67 Triệu 34.2 Triệu

Combo 3 tháng
(Giảm 10%)

3.78 Triệu 7.56 Triệu 14 Triệu 18 Triệu 25.1 Triệu 48.6 Triệu

Combo 6 tháng
(Ưu đãi đặc biệt)

Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10%

Giảm 10% + 
Giảm 50% 

Website 
Giới Thiệu

Giảm 10% 
+ Tặng 

Website 
Giới Thiệu



CHĂM SÓC WEBSITE: Website ở thời đại này được ví như 
một quầy tiếp tân, gương mặt đại diện của doanh nghiệp 
đối với khách hàng và đối tác. Hiểu được tầm quan trọng 
của một người đại diện, doanh nghiệp không nên dừng lại 
ở việc làm đẹp mà còn phải biến bộ phận này trở thành nơi 
cung cấp đầy đủ nhất các thông tin về doanh nghiệp, về 
sản phẩm, dịch vụ và cả về sự chu đáo mà doanh nghiệp 
dành cho khách hàng. 

Sự tỉ mỉ đó không chỉ tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp, cho 
khách hàng mà còn cho hình ảnh của doanh nghiệp trên 
thị trường và đặc biệt là đối với sự đánh giá chất lượng 
nghiêm khắc của Google. 

Để đạt được điều đó, bộ mã hiện đại, người code giỏi 
không là chưa đủ, doanh nghiệp cần một website được 
đầu tư hơn thế. Hãy để website của doanh nghiệp đạt 
điểm chất lượng tối đa, số lượng bài viết và thông tin từ 
doanh nghiệp được phủ rộng trên mọi ngóc ngách tìm 
kiếm của Google. Từ đó, doanh nghiệp sẽ không còn phụ 
thuộc quá nhiều vào quảng cáo nữa. 
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NỘI DUNG
Gói
Tân 

Trang

Gói 
Hoàn 
Thiện

Gói 
Chăm 
Chút 

Gói 
Chuyên 
Nghiệp

Gói 
Đẳng 
Cấp

Số lần chỉnh sửa

bài viết/ hình ảnh
01 01 02 02 03

Phí triển khai
(VND)

1,4 Triệu 2.8 Triệu 3.5 Triệu 5 Triệu
(giảm 4%)

9,975 Triệu
(giảm 4%)

Số Lượng bài 4 8 15 20 30

Số lượng

hình ảnh thiết kế
16    20 32   40 40    50 60    75 120    150

Thiết kế hình bìa phù 

hợp với giao diện và 

phong cách website 

0 0 01 01 02

Thiết kế và thay đổi 

Banner trang chủ 

phù hợp với sự kiện 

tháng hoặc của 

doanh nghiệp

Tối ưu lỗi hệ thống, 

chỉnh sửa hoặc cập 

nhật các thông tin 

cơ bản cho website

#Chăm sóc Website
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17

Tối ưu + xây dựng hệ 

thống từ khoá ngắn, 

dài riêng cho website

Tối ưu tốc độ tải 

trang

Combo 2 tháng

(Giảm 5%)
2.66 Triệu 5.32 Triệu 6.65 Triệu 9.5 Triệu 18.95 Triệu

Combo 3 tháng

(Giảm 10%)
3.7 Triệu 7.56 Triệu 9.45 Triệu 13.5 Triệu 26.93Triệu

Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10%

Giảm 10% + 
Tặng mã 

chạy quảng 
cáo Google

#Chăm sóc Website

Combo 6 tháng

- Ưu đãi đặc biệt
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CHĂM SÓC INSTAGRAM: Instagram là một thư viện hình 
ảnh khổng lồ được sáng tạo bởi chính người dùng ứng 
dụng. Cũng giống như Facebook, Instagram trong 2 năm 
gần đây đã trở thành một kênh thương mại màu mỡ cho thị 
trường thời trang, mỹ phẩm và đặc biệt phải kể đến các 
dịch vụ làm đẹp cho phái đẹp. 

Gần như một trang website nhỏ của doanh nghiệp, bạn có 
đang dùng Instagram cho mục đích kinh doanh đúng 
hướng, đúng tâm lý khách hàng và đúng guu của người 
dùng ứng dụng này? 

Bằng năng lực và trải nghiệm của một đội ngũ trẻ đã, đang 
và vẫn trực tiếp sử dụng, tối ưu các trang kinh doanh trên 
Instagram hằng giờ, đội ngũ Angel Media sẽ giúp doanh 
nghiệp xây dựng một tài khoản không chỉ đẹp mắt mà còn 
sở hữu một phong cách hình ảnh độc lạ, nhắm đúng đối 
tượng mục tiêu của mình.
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#Chăm sóc Instagram

Gói
Phác Họa

Gói 
Bố Cục

Gói 
Phối Màu

Gói 
Trưng Bày

1 ThángThời gian triển khai 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng

Định hướng tone màu, 

ý tưởng chủ đề cho 

thương hiệu 

Thiết kế bộ hình bìa cho 

mục Highlight Stories 

01Số lần thay đổi hình bìa mục 

Highlight Stories/ Tháng

01 02 03

01Số lần chỉnh sửa bài viết/ 

hình ảnh
0201 02

NỘI DUNG

Phí triển khai (VND) 8.4 Triệu4.2 Triệu 12 Triệu 19.95 Triệu

Số lượng bài đăng 12 24 36 60

Số lượng bài viết 

viral/ minigame 
0 01 02 03

Số lượng hình ảnh thiết kế 

theo bố cục và bức tranh 

tổng thể

12 24 36 60
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Seeding Bình luận/ bài 0 0 05 05

Seeding Follow 

trang/tháng 
10 + 10 + 50 + 200 +

Combo 2 tháng

(Giảm 5%)
7,98 Triệu 15,96 Triệu 22,8 Triệu 37,9 Triệu

Combo 3 tháng

(Giảm 10%)
11,34 Triệu 22,68 Triệu 32,4 Triệu 53,8 Triệu

Giảm 10% Giảm 10%

Giảm 10% + 
Tặng 

tài khoản 
BioLink

Giảm 10% + 
Tặng 

tài khoản 
BioLink

Combo 6 tháng

- Ưu đãi đặc biệt
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#Chăm sóc Instagram



SẢN XUẤT KỊCH BẢN

TIỆN ÍCH
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Video quảng cáo chính là hình thức truyền đạt thông tin tốt nhất đến khách hàng, 

có một video hiệu quả cũng giống như sở hữu một nhân viên bán hàng kinh 

nghiệm. Hình thức này còn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, nắm thông tin một 

cách sống động và đặc biệt là để lại dấu ấn tốt hơn những dòng chữ. Vì thế, con 

đường ngắn nhất để gây chú ý với khách hàng chính là video quảng cáo.

Angel team là nơi hội tụ những trí tưởng tượng khủng, nơi mà các video từ ngắn 

đến dài từ dí dỏm đến cảm động được ra lò và chưa bao giờ thất bại trong việc 

thuyết phục khách hàng mục tiêu ra quyết định mua hàng. Chúng tôi luôn đặt 

mình trong vị trí người mua để mang đến những video chất lượng nhất!

Phí triển khai
(VND)

Yêu cầu

Nội dung

Số lần chỉnh sửa

Animation
/ Gift  

Video 30s Video 60s Kịch bản
Livestream

Kịch bản
Review

500.000

-

01 01 01 01 02

01 01 02 2 - 5 2 - 5

Sườn kịch bản

Ghi chú góc quay

- - 01 01 02

- - - 01 01

Ghi chú thời lượng - - - 01 01

- -
Dựng theo

source được 
cung cấp

Dựng theo
source được 

cung cấp

500.000 1.000.000
1.000.000

 - 
5.000.000

2.000.000
- 

5.000.000



Hợp Mắt
Khách Hàng

Thể Hiện Cá Tính
Doanh Nghiệp

Phù Hợp
Từng Chiến Dịch

Số Lượng
Bản Demo

Số Lần
Chỉnh Sửa Đơn Vị TínhNỘI DUNG

Logo thiết kế

Logo có sẵn

Ảnh đại diện Facebook

01 01 Mẫu

03 02 Mẫu

01 01 Hình

Banner website

Ảnh bìa Facebook 01 01 Hình

01 01 Hình

THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN
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Nếu website là quầy tiếp tân thì tất cả yếu tố được khách hàng đánh giá bằng thị 

giác của một doanh nghiệp đều là nhân viên trong quầy tiếp tân ấy, cụ thể là hình 

ảnh thiết kế, video, bộ nhận diện thương hiệu,... Tất nhiên, doanh nghiệp nào cũng 

muốn nhân viên ở quầy này đều là trai xinh, gái đẹp và để lại ấn tượng tốt với 

khách hàng trong lần đầu tiếp xúc.  

Bởi tầm quan trong đó, doanh nghiệp cần phải chỉn chu trong thiết kế và xác định 

phong cách hình ảnh của riêng mình thừ những chi tiết nhỏ nhất. Angel Team 

không chỉ làm nên những bức hình đẹp mà còn phải:
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#Thiết kế truyền thông đa phương tiện

Ảnh thiết kế theo yêu cầu 02 02 Kích thước

Menu/ bảng giá

Catalogue

Flyer

02 02 Mặt

02 02 Mặt

02 02 Mặt

Bao bì có sẵn khung

Standee

Bao bì thiết kế luôn khung

02 02 Kích thước

02 03 Kích thước

03 03 Kích thước

Áo thun

Bảng tên

Name card

01 01 Mẫu

03 02 Mẫu

03 02 Mẫu

Bảng hiệu

Hồ sơ năng lực 02 04 Mặt

02 02 Mẫu

Video animation/ gift

Thiết kế video 30s

01 02 Clip

01 02 Clip

Thiết kế video theo yêu cầu

Thiết kế video 60s 02 02 Clip

Tối đa 10 Không giới hạn Clip



Để được tư vấn chi tiết và hoàn toàn miễn phí mọi lúc mọi nơi, hãy 

kết nối với chúng tôi bằng các kênh phương tiện phù hợp với bạn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

https://www.facebook.com/www.amx.vn

75/10 Đường D9, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

https://angelmedia.vn0938.809.000

THANK YOU!



PHÁT TRIỂN ĐẾ CHẾ KINH DOANH
 TRỰC TUYẾN 

https://www.facebook.com/www.amx.vn

75/10 Đường D9, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

https://angelmedia.vn/0938.809.000


