
Công ty cổ phần quảng cáo Cổng Việt Nam

Hồ Sơ Năng Lực

“…làm điều đúng,

sống tử tế,

giữ chữ tín,
nhận trách nhiệm…”



Là thành viên trong 24H Group
Đơn vị đầu tư và kinh doanh thành công trong các lĩnh vực khác nhau, từ Thương mại điện tử (Deca.vn), Media
(24h.com.vn), Công nghệ (Mobitech), các lĩnh vực khác như: Pega, 30 Shine, Choxe.net, Kyna.vn, Vieclam24h…



Phòng Sales & Kỹ Thuật
Tầng 10, Tòa nhà Bitexco Nam Long, Quận 3, HCM

Trang 1    |   Văn phòng HCM



Phòng Marketing
Tầng 5, Trung tâm Khoa học & Công nhệ Việt Nam,
79 Trương đinh, Quận 1, HCM

Trang 2 |   Văn phòng HCM



Văn phòng Hà Nội
36 Hoàng cấu, Tòa nhà Galeximco, Đống đa, HN

Trang 3    |   Văn phòng HN



Quảng cáo AdWords1

Trang 4    |   3 dịch vụ chính

Đối tác cao cấp của Google 
tại Việt Nam

“Kiểm tra kỹ website trước
Không tham tiền mà vội vàng chạy quảng cáo”

“Khách tin & giao tiền cho adsplus.vn 
Nên báo cáo phải tự động, minh bạch và hàng ngày”



Trang 5    |   3 dịch vụ chính

Tối ưu Website 
cho quảng cáo

2

Chuẩn 
Google



Học viện AdWords

3

Trang 6    |   3 dịch vụ chính

Cam kết 100% học viên
Lấy được bằng của 



Giám đốc

Adsplus.vn

Khách hàng 
lớn

SMEs

Hành chính & kế toán

Hành chính

Kế toán

Brand Marketing

Hội thảo

Google 
Conection

Hoạt động
Brand

Guru.edu.vn

Giáo vụ

Tuyển sinh

Kinh doanh HCM

Khách hàng 
lớn

Digital Marketing

Face Ads
Googe Ads

Email  & sms
Marketing

Webdoctor.vn

Thiết kế

Code

Nội dung

Trang 7    |   Cấu trúc công ty

Cấu trúc công ty

SMEs

Khách hàng 
lớn

SMEs

Kinh doanh HN



Trang  8    |   Nhân sự

97 Nhân sự

40 chuyên viên Tư vấn quảng cáo,
100% đạt chứng chỉ Google Adwords

30 Chuyên gia chạy quảng cáo, 100%
đạt tối thiểu 4 tín chỉ Google
Adwords nâng cao, bao gồm

• Google Search
• Google GDN
• Youtube
• Mobile

2014
4 nhân sự

2015
20 nhân 

sự

2016
54 nhân sự

2017
97 nhân sự



Dịch vụ chính là 
Google AdWords

Trang  9   |   Các cột mốc quan trọng

04

2014

Thành lập

08

2014

Webdoctor.vn
Ra đời dịch vụ 
Thiết kế & Tối ưu website

04

2015

Báo cáo Guru
Ra mắt hệ thống Báo cáo 
tự động, tích hợp hệ thống 
Google.
Hiện đang hỗ trợ cho 1000 
doanh nghiệp

Đối tác của Google
Trở thành đối tác của 
Google

05

2015

Đối tác cao cấp Google
Trở thành đối tác cao cấp của 
Goole. 

04

2016

10

2016

3th cuộc thi 

Google tại VN
Đạt giải 1st cuộc thi 
chuẩn hóa Mobile của 
Google tại Việt Nam

Đạt mốc 

1000 khách hàng
Đạt mốc 1000 khách hàng 
đang chạy dịch vụ trong 
tháng (on air)

06

2017

07

2017

Top 5th cuộc thi 

Google Quốc tế
Đại diện duy nhất tại Việt 
Nam lọt vào Top 4 đề cử 
tranh giải cuộc thi “Phát 
triển doanh nghiệp 
Online” của Google



Trang  10    |   Hoạt động & sự kiện

Hội thảo cùng



Trang  11    |   Hoạt động & sự kiện

Hình ảnh
Nội bộ



Trang  12    |   Hoạt động & sự kiện

Bộ chứng chỉ
Kỹ thuật phải đạt

Được chính 
Google đào tạo. 



Trang  13    |   Thành tích

Thành tích

Giải thưởng năm 2016
Đại diện Adsplus.vn được mời đến văn phòng Google nhận giải 
thưởng Cuộc thi “Mobile Inovation” 2016

Giải thưởng năm 2017
Lọt vào Top 5 đề cử giải thưởng “Phát triển doanh nghiệp Online” của Google. 
Là đại diện duy nhất của Việt Nam



Trang  14    |   Điểm mạnh

Điểm mạnh
“Không chỉ click, chúng tôi đem khách hàng đến với bạn”

Adsplus.vn cung cấp

Không phải

Bạn hỏi

Web của tôi ok không?
Giờ quảng cáo luôn 
có đơn hàng không?

Tôi trả lời
Lên adsplus.vn

để kiểm tra Website 
(chỉ với 1 cú click) 
& nhờ tư vấn kỹ.

“Kiểm tra kỹ website 
trước, không tham tiền 

mà vội vàng chạy 
quảng cáo”



Bạn hỏi tiếp

Quảng cáo chạy có 
hiệu quả hay không?

Tôi trả lời
Nhập điện thoại vào 

Báo cáo Guru
Chỉ số hiệu quả sẽ gửi 
Tới mail, app & sms.

Bạn có thể biết thông 
Tin mọi lúc mọi nơi.

“Khách tin & giao 
tiền cho adsplus.vn 

Nên báo cáo phải tự 
động, minh bạch và 

hàng ngày”

Guru kết nối 
hệ thống Google 

để lấy số liệu

Gọi tới kỹ thuật phụ 
trách với 1 click

Trang  15    |   Điểm mạnh



Bạn lại hỏi

Tôi không dùng dịch vụ 
Adsplus.vn, có hỗ trợ 
tôi kiểm tra hiệu quả 

chiến dịch không?

Tôi trả lời
Vào ngay

KhámbệnhAdWords.Adsplus.vn
Để kiểm tra hiệu quả 

Chiến dịch (chỉ với 1 click)

Chỉ số đơn giản
Dễ hiểu

Trang  16    |   Điểm mạnh



Khách hàng có thể 100%

Được

KHÁM BỆNH 
WEBSITE

http://adsplus.vn

KHÁM BỆNH 
ADWORDS

HỆ THỐNG 
BÁO CÁO

Email   |  SMS   |  Web  |  App

Trang  17    |   Điểm mạnh

“…làm điều đúng,

sống tử tế,

giữ chữ tín,
nhận trách nhiệm…”



Trang  18   |   Khách hang tiêu biểu

Đã tin tưởng 
đồng hành 2017



Trân Trọng Cảm Ơn
Công ty cổ phần quảng cáo Cổng Việt Nam

“Không chỉ click, chúng tôi đem khách hàng đến với bạn”


