Làm những điều tốt nhất trở nên tốt hơn.
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Làm những điều tốt nhất trở nên tốt hơn.

“Giá trị thương hiệu Việt”

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
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01.

GIỚI THIỆU

DOANH NGHIỆP
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Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của internet và công
nghệ thông tin đã tác động rất lớn tới đời sống kinh tế - xã
hội. Trong đó phải kể đến chính là phát triển mạnh mẽ của
thương mại điện tử và các công cụ marketing online. Điều
này đã dẫn đến sự thay đổi tất yếu phương thức hoạt động
của các doanh nghiệp, đặc biệt là cách doanh nghiệp tiếp
cận với khách hàng và chiếm lĩnh thị trường.
Chuyển đổi số đã trở thành thời cơ và cũng là thách thức
đối với các doanh nghiệp hiện nay. Các doanh nghiệp đang
trong cuộc đua tích hợp mọi kĩ thuật hiện đại vào quá trình
sản xuất, vận hành, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và
quảng bá thương hiệu của mình đến gần hơn với khách
hàng, đem lại những trải nghiệm người dùng tốt nhất, nắm
bắt và đi đầu trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của thị
trường công nghệ. Tuy nhiên, đó không phải là cuộc chiến
dễ dàng khi năng lực công nghệ của thị trường Việt Nam
còn khá mới và non trẻ.

Với tầm nhìn xa đó, xuất phát từ những bất cập trong quá trình triển khai Thương mại điện tử
và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam, đội ngũ ECOMCX đã liên
tục cải tiến, đúc kết kinh nghiệm, chuẩn bị và tập trung được mọi tiềm lực về năng lực công
nghệ cao, marketing, truyền thông, tổ chức sự kiện để đến hiện tại có thể đem đến các giải
pháp toàn diện xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp.



Thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
quá trình triển khai thương mại điện tử và làm truyền thông cho thương hiệu, ECOMCX là
đơn vị cung cấp các giải pháp tối ưu nhất giúp doanh nghiệp tiến sâu vào thị trường thương
mại điện tử, mang đến những cơ hội kinh doanh tối ưu và nấc thang phát triển mạnh mẽ cho
doanh nghiệp trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
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TẦM NHÌN

VỚI NHỮNG KHÁT VỌNG LỚN

Đồng hành cùng
hàng triệu doanh
nghiệp xây dựng Giá
trị thương hiệu Việt
và chuyển đổi số
thành công
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Bằng sự phục vụ tận
tâm và chất lượng
sản phẩm, dịch vụ
vượt trội, ECOMCX
luôn mang đến sự
hài lòng và tin tưởng
khi cùng đồng hành

Địa chỉ: T3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
VP: 5D1, TT4, KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: hi@ecomcx.com
Website: www.ecomcx.com

Mang lại cuộc sống
hạnh phúc, sung túc
và niềm tự hào cho
tất cả nhân viên.

Hotline: 0931 2686 39

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chính trực, thẳng thắn và sẻ chia

Tận tâm, nhiệt thành với khách hàng

Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ với đồng đội

Không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới

Không gì là không thể, chỉ là chúng ta chưa chịu nghĩ khác đi
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SỨ MỆNH CAO CẢ
Làm những điều tốt nhất

trở nên tốt hơn

ECOMCX luôn tự nhận thức được sự
vận động và phát triển là vô cùng cần
thiết trong bất cứ một ngành nghề
nào, bởi vậy chúng tôi luôn luôn trau
dồi, phát huy, cập nhật những
phương pháp và công cụ làm việc mới
với phương châm “ làm những điều
tốt nhất trở nên tốt hơn”.


Phương châm này chính là tinh thần
không mệt mỏi với mọi áp lực, khó
khăn của đội ngũ nhân sự chuyên
nghiệp trên hành trình xây dựng
thương hiệu và khẳng định giá trị cốt
lõi của các doanh nghiệp Việt.
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GIẢI PHÁP
Chúng tôi giúp các doanh nghiệp, cửa hàng thay đổi cách bán hàng, tiếp cận được khách hàng tốt hơn,
phủ sóng toàn bộ các kênh bán hàng online – offline bằng các giải pháp trọn vẹn về:

Thiết Kế

Website
- Xây dựng hệ thống
phần mềm phục vụ
chăm sóc khách hàng,
tương tác khách hàng.

Digital

Branding

- Tư vấn xây dựng
phòng thương mại
điện tử, tăng trải
nghiệm khách hàng
online.

- Tổ chức các sự
kiện tăng độ nhận
diện thương hiệu và
trải nghiệm khách
hàng offline.
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02.

THÔNG TIN

DOANH NGHIỆP
Thương hiệu uy tín
Uy tín của ECOMCX được
khẳng định qua những
thành quả, kinh nghiệm
làm việc và triển khai cho
các chuỗi cử hàng lớn
như: BOO, Genviet, Golden
Gate, Tổng công ty may
Đức Giang .v.v,... và các giải
pháp xây dựng thương
hiệu cho hàng loạt các
doanh nghiệp lớn nhỏ nổi
tiếng khác trên thị trường
Việt Nam.
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Chất lượng dịch vụ
Chúng tôi hiểu rằng thành
công chỉ đến từ sự hài
lòng của khách hàng. Bởi
vậy, chất lượng dịch vụ tại
ECOMCX luôn được đặt
lên hàng đầu với những
quy trình làm việc rõ ràng,
cụ thể, thủ tục chặt chẽ,
minh bạch giúp quý
khách hàng, đối tác hoàn
toàn có thể tin tưởng vào
năng lực làm việc cũng
như chất lượng dịch vụ
của chúng tôi.

Cam kết khách hàng
ECOMCX cam kết mang
đến những thành quả rực
rỡ giúp đẩy mạnh độ phủ
sóng online, offline và
doanh thu cho các doanh
nghiệp cùng dịch vụ hỗ
trợ khách hàng chuyên
nghiệp, nhanh chóng, tận
tình, tận tâm nhất.

03.

TRIẾT LÝ

KINH DOANH
“Giá trị thương hiệu Việt,

thành công của chúng tôi”
Làm thế nào để quý doanh nghiệp đạt được
những thành tựu rực rỡ trong kinh doanh,
khẳng định được giá trị và uy tín của thương
hiệu trên thị trường đầy cạnh tranh, đạt được và
vượt xa mục tiêu kinh doanh thương hiệu đề ra?
Đó chính là thành công mà chúng tôi theo đuổi.

Đội ngũ ECOMCX luôn mong muốn được đồng
hành và cùng quý doanh nghiệp phát triển, trở
thành đối tác lâu dài và uy tín trong hành trình
phát triển thương hiệu không giới hạn.
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04.

THƯ CẢM ƠN
Kính gửi: Quý khách hàng! 



ECOMCX là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp triển khai tốt hơn các hoạt động quảng bá, bán
hàng và xây dựng giá trị thương hiệu với các công cụ kỹ thuật số và công nghệ thông tin được cập nhật liên tục mới nhất
thị trường trong cuộc đua chuyển đổi số. 


Được thành lập vào tháng 2/2020, tuy là một doanh nghiệp còn khá non trẻ trên thị trường nhưng ECOMCX được thành
lập từ đội ngũ trình độ cao, giàu năng lực, nhiệt huyết và khá dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Thương
mại điện tử, từng làm việc thời gian dài tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu cả nước. 


ECOMCX luôn tự hào là một trong số ít doanh nghiệp tư vấn, triển khai chuyển đổi số chuyên nghiệp tại Việt Nam, đã
đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp, thương hiệu Việt có quy mô triển khai thương mại điện tử thành công, tối ưu kĩ
thuật, quy trình bán hàng và nâng tầm giá trị thương hiệu. 

Luôn tiên phong và đón đầu những kĩ thuật công nghệ mới nhất để áp dụng vào hành trình chuyển đổi số cho các doanh
nghiệp Việt, ECOMCX luôn nhận thức rằng trong lĩnh vực công nghệ, sự tối ưu và thay đổi liên tục là vô cùng cần thiết để
đáp ứng được trước những biến động mạnh mẽ và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường 4.0. 


Không chỉ đề cao về năng lực, ECOMCX cũng rất quan tâm tới chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng mang phong
cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và tối ưu. Sự hài lòng của quý khách hàng luôn là động lực để đội ngũ ECOMCX làm
việc và phát triển từng bước. Chúng tôi luôn cam kết tận tâm, tận lực vì mục tiêu đưa hàng triệu thương hiệu Việt tiến
bước mỗi ngày và ngoạn mục, đóng góp vào việc xây dựng một xã hội phát triển và bền vững.


Trân trọng!

09

05.
CUSTOMER SUCCESS
ECOMCX vinh dự khi hiện là đối tác kinh doanh của hàng ngàn thương hiệu Việt

Sàn TMĐT TIKI

Viettel

Dugarco

Panasonic


EuoWindow

Việt Nam

NH TMCP

SHB

Bia Hà Nội

Cửa hàng


Boo

White Ant

thời trang M2
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Với các giải pháp

toàn diện

Với

các

giải

thương
doanh

pháp

hiệu

uy

nghiệp

toàn

tín,

đã

diện

bền

luôn

giúp

vững,
đồng

xây

các

dựng

đối

hành

và

tác,
tin

tưởng vào năng lực kỹ thuật cũng như kinh
nghiệm
ECOMCX
diện

thực

tiễn

trong

thương

của

hành

hiệu

tới

đội

trình

ngũ
tăng

lượng

nhân

sự

độ

nhân

khách

hàng

tiềm năng và mở rộng tối đa thị trường kinh
doanh.
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CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

"Chúng tôi luôn lắng nghe và trân trọng ý kiến của khách hàng để phục vụ tốt hơn"

Mr. Long
Lasso Design

Mr. Cường
White Ant

Mr. Toàn
Vinaja Edu

Mr. Tuấn
May Đức Giang

“Sự đồng hành của
ECOMCX với Lasso đã
tạo nên sự tin tưởng
cũng như hài lòng khi
hợp tác đối với chúng
tôi. Cách làm việc của
các bạn luôn thể hiện
sự chuyên nghiệp từ
những điều nhỏ nhất.”

“Tôi đánh giá cao cách
làm việc chuyên
nghiệp của các bạn
ECOMCX. Sự nhiệt
tình, tư vấn hiệu quả
và các giải pháp được
đưa ra gúp chúng tôi
xây dựng thương hiệu
online khiến chúng tôi
rất hài lòng.”

“Đã từ khá lâu việc
định hình lại thương
hiệu Vinaja trong thị
trường du học và xuất
khẩu lao động đã là
vấn đề nhức nhối.
Chính nhờ sự nhiệt
tình giúp đỡ của đội
ngũ các bạn ECOMCX
đã giúp Vinaja giải
quyết các vấn đề đó.”

“Với hành trình bắt
đầu gia nhập thị
trường bán lẻ online từ
con số 0, với sức ép từ
việc phải chuyển mình
trong đại dịch covid 19,
nhờ sự tư vấn và đồng
hành triển khai của
ECOMCX, Dugarco đã
xây dựng thành công
Website và các chiến
dịch Digitalmarketing,.
..”
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06.

SẢN PHẨM

& DỊCH VỤ

13

Đội ngũ ECOMCX chuyên cung cấp
các giải pháp trọn vẹn về:
-Thiết kế Website

-SEO Agency

-Tư vấn thương mại điện tử

-Tổ chức sự kiện

THIẾT KẾ WEBSITE
Cho việc kinh doanh của bạn hiệu quả và bùng nổ


Với giải pháp Thiết kế Website bán hàng của ECOMCX, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình chuyển đổi
số, xây dựng trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu bằng việc phủ sóng các kênh Online cùng sự tư vấn từ
đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm triển khai Website và các nền tảng Thương mại điện tử cho các Chuỗi cửa hàng
bán lẻ, các Tập đoàn tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp bạn tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bạn
chuẩn bị xây dựng

2 0 2 2
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SEO AGENCY
ECOMCX cung cấp giải
pháp SEO Agency nhằm tối
ưu hóa công cụ tìm kiếm
giúp tăng thứ hạng Website
của doanh nghiệp với chi
phí tối ưu nhất.


Với giải pháp SEO Agency
của ECOMCX được thực
hiện bởi các chuyên gia
marketing dày dặn năng lực
và kinh nghiệm thực chiến,
đã thành công đẩy thứ
hạng Website cho nhiều
doanh nghiệp Việt lên các vị
trí đứng đầu ngành, thu hút
tối đa lượng khách hàng
tiềm năng, là giải pháp giàu
giá trị nâng cao vị thế của
doanh nghiệp.
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TƯ VẤN
THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
Với

đội

hàng
kinh
khi

ngũ

đầu

triển

chuyển
mại

đổi
tử

và

cho

bán

tiễn

thành

số

gia

ngành

thực

khai

điện

nghiệp

chuyên

trong

nghiệm

1. Tư vấn triển khai website E-Commerce: Bằng tất cả kinh nghiệm của đội ngũ
ECOMCX, chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai 1 website chuẩn thương mại điện tử,
tối ưu trải nghiệm khách hàng dựa trên nền tảng Shopify, WordPress, Magento,
…
sau

công

thương

các

lẻ

và

doanh

trên

thị

trường Việt Nam, chúng tôi
hoàn

toàn

năng

cung

pháp
quý

tự

trọn

cấp

gói

doanh

hiệu

suất,

tin

tất

có

khả

các

giải

yếu

giúp

nghiệp
tăng

quy

tăng
mô,

giảm nhân sự, giảm chi phí
và

tối

ưu

trải

khách hàng.

nghiệm

của

2. Setup phòng thương mại điện tử: Chúng tôi cùng bạn bắt đầu từ con số 0,
tạo dựng nên phòng TMĐT của riêng doanh nghiệp bạn. Tư vấn setup KPIs,
OKR cho E-Commerce, setup nhân sự, triển khai bán hàng trên tất cả các kênh
online,v.v...

3. Cung ứng nhân sự Thương mại điện tử: Với đội ngũ ứng viên giàu kinh
nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, E-Commerce, chúng tôi hoàn toàn có
khả năng và sẵn sàng cung ứng đến doanh nghiệp bạn những ứng viên sáng
giá, được đào tạo bài bản.

4. Vận hành phòng Thương mại điện tử: Giải pháp tối ưu cho nhà quản lý doanh
nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn vận hành phòng TMĐT của doanh nghiệp, bạn
chỉ việc theo dõi các kết quả dựa trên các chỉ số mà chúng tôi đã cam kết.
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TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Với đội ngũ nhân sự chuyên
nghiệp, chúng tôi đảm bảo mọi
sự kiện được tổ chức đều đúng
thủ tục, quy trình chặt chẽ từ
khâu đăng ký giấy phép tổ chức,
cho đến các công đoạn chính
trong chương trình sự kiện và
các giai đoạn sau sự kiện.


Chúng tôi là chuyên gia tổ chức
các lĩnh vực: Lễ khai trương, lễ kỉ
niệm, lễ ra mắt, event khánh
thành, khởi công, hội thảo, hội
nghị, tổ chức gian hàng hội chợ,
roadshow, ….
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2. Thông tin doanh nghiệp

7

3. Triết lý kinh doanh

8

4. Thư cảm ơn
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5. Đối tác kinh doanh
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6. Sản phẩm & Dịch vụ
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GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
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1. Giới thiệu doanh nghiệp

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

MỤC LỤC

“Giá trị thương hiệu Việt”
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