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Digital Marketing

an đức tâm

Giới thiệu
an đức tâm
Kính gửi Qúy khách hàng,

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, An Đức Tâm đã tiếp xúc
với nhiều doanh nghiệp và chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp đã
Digital Marketing

đánh mất lợi thế cạnh tranh vì lãng phí nguồn lực Marketing. 

Hiện nay, một số doanh nghiệp còn chưa hiểu và chưa đầu tư đúng cách cho
website của mình. Nhận thấy được nhu cầu này, An Đức Tâm đã được ra đời với
mong muốn xây dựng cho doanh nghiệp một nền móng của hệ thống Digital
Marketing bền vững, thể hiện đầy đủ thông tin, tối ưu người dùng. Cùng với đó là
thiết kế và tư vấn UI/UX giúp doanh nghiệp dễ dàng tạo uy tín với khách hàng &
đối tác, xây dựng thương hiệu và gia tăng doanh số.

An Đức Tâm cam kết sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống Marketing
Online bài bản dựa trên nền tảng website bài bản: tư vấn UX/UI, thiết kế - lập
trình website & dịch vụ SEO hỗ trợ.

Rất hân hạnh được làm việc với Qúy khách hàng trong thời gian tới!
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

An Đức Tâm mong muốn hỗ trợ
doanh nghiệp xây dựng hệ
thống Marketing Online bài bản
với chi phí phải chăng.

Hướng tới sự hoàn thiện cao nhất
về sản phẩm dịch vụ, giúp khách
hàng thu được lợi ích tối đa khi
đặt niềm tin ở An Đức Tâm

ClickOn Digital & Mimo Design
Là hai thành viên trực thuộc Công ty TNHH An Đức Tâm.
Hiện nay, chúng tôi có:

12

247+

693+

Nhân sự

Khách hàng

Dự án
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Digital Marketing

Mục tiêu

Sản phẩm dịch vụ
an đức tâm

Mimo Design

Lập trình website

Dịch vụ SEO hỗ trợ

Chăm sóc website

Tối ưu website chuẩn SEO

Tăng tốc độ website

Dịch vụ Backlink
Phần mềm SEO

Digital Marketing

ClickOn Digital

Tư vấn & thiết kế UI, UX
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế ấn phẩm truyền thông

0 4 / w w w. c l i c k o n . v n

Bạn sẽ nhận được gì?

Digital Marketing

an đức tâm

Tư vấn & lên kế hoạch
bài bản

Chỉn chu trong từng
chi tiết

Hệ sinh thái SEO
hỗ trợ mạnh mẽ

An Đức Tâm sẽ chọn lọc thông tin theo
điểm mạnh của doanh nghiệp(U.S.P). Từ
đó, xây dựng bố cục phù hợp và trình bày
bản phác thảo website gửi khách hàng
duyệt để triển khai. Đồng thời, lên bản kế
hoạch SEO & Marketing đa kênh, khai thác
tối đa hiệu quả website.

Chúng tôi luôn chú tâm vào từng chi tiết nhỏ,

Hệ thống Backlink Báo chí, Trending Traffic
giúp tăng trưởng lượng truy cập tự nhiên
nhanh chóng & bền vững. Đồng thời, bạn
dễ dàng quản lý sự tăng trưởng website
qua phần mềm SEO.

từ đó mang lại cho bạn một website không
chỉ đẹp, chất lượng, có nét riêng biệt và
không bị trùng lặp. Những thiết kế không chỉ
là linh hồn, là sự cảm nhận khách hàng, của
đối tác và là niềm tự hào của các thành viên.
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Digital Marketing

Quy trình làm việc
1. Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
2. Nghiên cứu sản phẩm và khách hàng
3. Lên ý tưởng và lập kế hoạch triển khai
4. Ký kết hợp đồng
5. Triển khai - báo cáo, hiệu chỉnh định kỳ
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CAM KẾT CỦA an đức tâm
Cam kết đáp ứng đầy đủ yêu cầu

Digital Marketing

An Đức Tâm đã chứng minh được năng lực thực tế
qua hơn 500 dự án lớn nhỏ và hàng ngàn đối tác
trong và ngoài nước. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại
giá trị nhiều hơn những gì bạn nghĩ.

Cam kết đúng tiến độ, bảo mật suốt đời
Đội ngũ nhân viên cam kết đảm bảo về chất lượng và
tiến độ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách.

Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin dự án mà
chúng tôi nhận được từ khách hàng.
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Khách hàng tiêu biểu
an đức tâm

Digital Marketing

ClickOn Digital

Mimo Design
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Môi trường làm việc
Môi trường làm việc tại An Đức Tâm là ngôi
nhà chung của toàn thể nhân viên, nơi xây
dựng một môi trường trẻ trung , năng động,
tạo động lực cho nhân viên nỗ lực cố gắng
công hiến, tạo ra giá trị góp phần tạo nên sự
thành công của An Đức Tâm.

An Đức Tâm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý
khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng
chúng tôi. Chúc cho mối quan hệ hợp tác
của chúng ta luôn bền vững tốt đẹp!
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