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1 Về WanFang

Tầm nhìn sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Lý do chọn chúng tôi

Quy trình làm việc

Đội ngũ nhân sự

Sản phẩm dịch vụ

Đối tác tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

1 PROFILE WANFANG
www.gowanfang.com
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1 WanFang là Agency tại Đà Nẵng với kinh nghiệm 
dày dặn từng chinh chiến qua nhiều dự án lớn 
nhỏ khác nhau. Chúng tôi chọn cho mình lối đi 
riêng để mang đến cho bạn dịch vụ marketing 
chất lượng, uy tín và giá rẻ tập trung vào 4 mảng 
chính: chăm sóc fanpage, chạy quảng cáo Facebook 
và Google, thiết kế landing page và website 
chuẩn SEO, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
 
Mỗi dịch vụ từ WanFang đều được chăm chút từ 
khâu nhỏ nhất và triển khai nhanh chóng. Đội 
ngũ WanFang luôn tích cực làm việc để thấu cảm 
và chia sẻ các mối quan tâm của khách hàng. 
Chúng tôi tự hào vì giúp khách hàng đạt được 
mục tiêu như mong đợi và mong muốn đồng hành 
trên con đường phát triển của doanh nghiệp.
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Xây dựng WanFang trở thành một đơn vị 
Agency hàng đầu cung cấp các giải pháp 
digital marketing toàn diện cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho doanh 
nghiệp bằng giá trị chất lượng được tạo ra 
trong mỗi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
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3
Cam kết phục vụ doanh nghiệp như một người bạn 
đồng hành đáng tin cậy.

Đồng hành và nhiệt huyết:

WanFang luôn đề cao tinh thần sáng tạo và tư duy 
không ngừng để đưa ra những giải pháp mới phù 
hợp mọi hoàn cảnh.

Sáng tạo:

Chúng tôi tôn trọng mọi thỏa thuận, ký kết hợp tác và 
cam kết nỗ lực tối đa. Nếu có sai sót, chúng tôi sẵn 
sàng nhận lỗi và sửa chữa với tinh thần cầu thị.

Trách nhiệm:

WanFang luôn vươn đến sự hoàn hảo bằng việc cải 
tiến liên tục về dịch vụ và vận hành.

Cải tiến liên tục:

WANFANG
Đội ngũ WanFang có đủ tâm và tài có thể đồng hành cùng khách 

hàng lâu dài, giúp bạn đưa ra các giải pháp chiến lược hiệu quả.
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Chuyên nghiệp và sáng tạo

Chi phí hợp lý, kết quả vượt trội

Tiên phong xu hướng

Triển khai nhanh chóng

Giàu kinh nghiệm thực tiễn

Tận tâm và đáng tin cậy

Coi trọng kết quả hơn lời nói

Cam kết đúng deadline

Đội ngũ WanFang thành thạo 
với quảng cáo đa phương tiện 
và tư duy khác biệt. Chúng tôi 

giúp bạn tạo nên các chiến 
dịch quảng cáo độc đáo và 

hiệu quả.

Giá cả hợp lý nhưng chất 
lượng vô cùng cạnh tranh để 

giúp bạn tiết kiệm tối đa 
ngân sách.

Khởi tạo trào lưu khác biệt 
và lan tỏa các giá trị tới cộng 

đồng.

Lựa chọn nguồn lực phù hợp 
để triển khai dịch vụ nhanh 

chóng với chất lượng cao. Quá 
trình tối ưu sẽ diễn ra liên tục 

để mang đến kết quả tốt nhất.

Đội ngũ nhân lực giàu kinh 
nghiệm trong việc lập kế 
hoạch và triển khai nhiều 

chiến dịch digital marketing 
hiệu quả cho doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn nỗ lực mang 
đến lợi ích tốt nhất cho khách 
hàng. Vấn đề của bạn cũng sẽ 

là vấn đề của chúng tôi.

Chúng tôi thể hiện năng lực 
của mình thông qua hành 

động chứ không phải lời nói. 
Phương châm của WanFang 
là “nhắm mục tiêu theo đuổi 

không ngừng”.

Cam kết bàn giao sản phẩm 
đúng tiến độ, đúng mục tiêu 
và không trễ deadline giúp 
bạn đảm bảo kế hoạch của 

mình.
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5 QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

WanFang luôn mong muốn mang đến 
cho khách hàng một quy trình làm việc rõ 
ràng nhất để bạn có thể tiếp cận, nắm bắt 
tiến độ và thời gian cũng như hiệu quả dự án 
trên chi phí đầu tư của bạn.

Tiếp nhận thông tin

Triển khai và báo cáo

Đề xuất giải pháp

Lên kế hoạch cụ thể

Đo lường và tối ưu
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Account manager Graphic designContent marketing Website developer
Tư vấn và chăm sóc nhu cầu 
của khách hàng. Truyền đạt 
mọi thông tin đến bộ phận 

thực thi.

Thể hiện và truyền đạt thông 
điệp qua các ấn phẩm thiết kế 

chuyên nghiệp.

Chịu trách nhiệm về nội dung 
của các ý tưởng sáng tạo.

Thiết kế website, nghiên cứu 
định hướng và tối ưu trải nghiệm 

người dùng hoàn hảo nhất.
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7 01 . 04 .

02 . 05 .

03 . 06 .

Chăm sóc Fanpage Thiết kế Landing page

Dịch vụ Facebook Ads Thiết kế Website

Dịch vụ Google Ads Thiết kế nhận diện thương hiệu

-    Định hướng tư vấn nội dung Fanpage
-    Sáng tạo nội dung đa dạng, chất lượng
-    Viết bài quảng cáo theo tiêu chuẩn.
-    Thiết kế hình ảnh theo từng topic đăng bài
-    Dựng video theo nguồn có sẵn

-    Thiết kế Landing page khách hàng tiềm năng
-    Thiết kế Landing page bán hàng
-    Thiết kế Landing page trung gian chuyển đổi

-    Quảng cáo theo lượt click CPC
-    Quảng cáo Page Likes
-    Quảng cáo Page Post
-    Quảng cáo Click To Web Facebook
-    Quảng cáo qua tin nhắn

-    Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp
-    Thiết kế website bán hàng – TMĐT
-    Thiết kế website theo yêu cầu riêng

-    Google search Ads
-    Google shopping ads
-    Youtube Ads
-    Google display network

-    Nhận diện thương hiệu văn phòng
-    Nhận diện thương hiệu trên sản phẩm
-    Nhận diện thương hiệu sản phẩm ngoài trời
-    Nhận diện thương hiệu marketing
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WanFang chân thành 
cảm ơn quý đối tác đã 
luôn đồng hành và ủng hộ 
chúng tôi trong suốt thời 
gian qua. Sự tin tưởng của 
quý vị đã góp phần rất lớn 
vào sự phát triển và thành 
công của công ty, đồng 
thời giúp chúng tôi có thêm 
động lực để hoàn thiện và 
mang đến những dịch vụ 
chất lượng nhất cho quý vị 
và cộng đồng.
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C l ien t :  FSB - Viện Quản trị và Công nghệ thuộc FPT

Scope o f  work :  Thiết kế landing page, lên Campaign chạy quảng cáo tương tác cho khóa học MicroMBA.

WanFang đã tạo ra nhiều điểm chạm cho khách hàng 
bắt đầu từ việc đào sâu và phân tích insight khách hàng, 
lên chiến lược content từng giai đoạn, thiết kế hình ảnh 
chuyên nghiệp và cuối cùng là chạy quảng cáo Face-
book Ads có đo lường và đánh giá xuyên suốt.
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TIÊU B IỂU
DỰ ÁN Cl ient :  BigGreen - Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch hàng đầu Hà Nội.

Scope o f  work :  Xây dựng nhận diện thương hiệu.

Chúng tôi giúp BigGreen 
xây dựng nhận diện 
thương hiệu trên mạng xã 
hội bằng các hoạt động 
marketing online như: xây 
dựng và chăm sóc Fan-
page, lên campaign cho 
các chiến dịch Tết 2022, 
hỗ trợ khai trương cửa 
hàng mới, triển khai min-
igame, chạy quảng cáo 
tương tác… Các chiến 
dịch đã giúp BigGreen 
gắn bó với khách hàng, 
tạo dựng nhận thức và 
xây dựng mối liên kết bền 
vững.
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TIÊU B IỂU
DỰ ÁN

Lấy cảm hứng từ hòn 
đảo Sicily xinh đẹp vùng 
Địa Trung Hải, SiciLand 
mang đến khoảng trời 
rộng thoáng, ngập tràn 
hơi thở đại dương xanh. 
Phong cách thiết kế 
lấy màu xanh của biển 
làm chủ đạo, giới thiệu 
không gian quán xanh 
mát, menu đa dạng kết 
hợp với đêm nhạc The 
Sicishow thu hút khách 
hàng.

Cl ient :  Siciland Coffee

Scope o f  work :
thiết kế landing page, chạy Facebook Ads.
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TIÊU B IỂU
DỰ ÁN

WanFang triển khai chạy 
quảng cáo trên nền tảng 
Google và Facebook để 
giúp CBRE Việt Nam có 
thể tiếp cận nhiều hơn với 
khách hàng tiềm năng. 
Hiệu quả Google Ads đã 
giúp tăng data, tăng tỷ 
lệ khách hàng nhìn thấy 
nhanh nhất và cải thiện 
xếp hạng của CBRE trên 
trang tìm kiếm. Còn hiệu 
quả của Facebook Ads 
đã góp phần cải thiện 
tương tác, tăng độ nhận 
diện thương hiệu, data 
đổ về chất lượng, hiệu 
quả.

Cl ient :  CBRE Việt Nam

Scope o f  work :  thiết kế hình ảnh social, chạy Facebook Ads, Google Ads.
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TIÊU B IỂU
DỰ ÁN

Những “đứa con tinh 
thần” của WanFang 
chính là trang chủ 
https://gowanfang.com/ 
các trang landing page 
giới thiệu dịch vụ với giao 
diện trực quan, rõ ràng, 
phù hợp với trải nghiệm 
của người dùng, tăng 
tính tương tác và mang 
lại giá trị chuyển đổi cao. 
Chúng tôi còn hỗ trợ re-
sponsive tương thích trên 
tất cả thiết bị thông minh 
phổ biến. Tốc độ load 
trang cực nhanh.

Cl ient :  WanFang - Lên Trên Mạng Đi Vạn Phương

Scope o f  work :  Thiết kế landing page giới thiệu dịch vụ, thiết kế website
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TIÊU B IỂU
DỰ ÁN

Wanfang đã lên kế 
hoạch định hướng phát 
triển cho fanpage Dope 
Beer, từ đó sáng tạo nội 
dung và thiết kế hình ảnh 
chuyên nghiệp đăng bài 
hằng ngày. Chúng tôi 
còn hỗ trợ viết bài quảng 
cáo và chạy quảng cáo 
Facebook thu hút khách 
hàng tiềm năng, mang 
lại hiệu quả tương 
tác cao.

Cl ient :  Dope Beer

Scope o f  work :  Chăm sóc Fanpage, chạy Facebook Ads
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30 Phạm Quang Ảnh, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

(+84) 58875 6666

https://gowanfang.com/

admin@gowanfang.com


