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● Xuất phát từ đơn vị chuyên hỗ trợ Tối Ưu 
Website đạt chuẩn Google về “Tốc độ tải 
trang”, “Tối ưu hiển thị Mobile” giúp 
khách hàng chạy quảng cáo Google Ads 
Hiệu Quả - Tiết Kiệm và Tối ưu chuyển đổi 
cho khách hàng Google Ads.

● Thấu hiểu khó khăn của khách hàng 
Doanh nghiệp khi tìm kiếm đơn vị thiết 
kế website đạt chuẩn.

WEBDOCTOR.VN đã phát triển thành 1 đơn vị 
thiết kế website chuyên nghiệp và tạo được 
niềm tin cùng hơn 2.000 khách hàng.

Top 3 đối tác cấp cao Google Ads 

** Giám đốc Google khu vực Châu Á ghé thăm Trụ sở Webdoctor.vn



Cùng Google tổ chức hội thảo Mobile days

Mở rộng tầm nhìn đến 

người dùng về giao diện 

Mobile và thời đại công 

nghệ số.



THIẾT KẾ WEBSIT
E

CHUYÊN NGHIỆP
Hơn 2.000 khách hàng đã hài lòng và đang online

với website chuyên nghiệp, tương thích trên mọi thiết bị

Chuyên viên thiết kế 
website riêng biệt cho từng 

Khách hàng

Đạt 100% chứng nhận Google về
tốc độ tải trang, chuẩn SEO;
đạt tiêu chuẩn để bán hàng

và chạy Quảng cáo

Sở hữu vĩnh viễn 100%
website chạy đa thiết bị,

được bàn giao source code & 
nâng cấp được về công nghệ



Không chỉ đơn thuần là thiết kế website; là ĐỐI TÁC CỦA GOOGLE 
Webdoctor.vn rất nhiều kinh nghiệm để tạo 1 website ĐẠT CHUẨN GOOGLE.

Giúp TĂNG ĐƠN HÀNG NGAY khi vừa khởi chạy website mới

Tư vấn chuyên nghiệp

Quy trình rõ ràng 

Hệ thống báo cáo tác vụ

Báo cáo SMS từng đầu việc



“... làm điều đúng, sống tử tế,
                        giữ chữ tín, nhận trách 
nhiệm...” 

TẠI WEBDOCTOR.VN - LUÔN CÓ BUỔI HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

SỬ DỤNG & QUẢN TRỊ WEBSITE TẠI VĂN PHÒNG WEBDOCTOR.VN



Dự án tiêu biểu 



Hội thảo website kinh doanh Bất động sản 







“... làm điều đúng, sống tử tế,
               giữ chữ tín, nhận trách 
nhiệm...” 

Cung cấp HOSTING chất lượng cao

- Hosting chuyên dụng tối ưu website chạy 
quảng cáo Đáp ứng lượng truy cập cao

Đáp ứng chuẩn tối ưu Google 
PageSpeed

Hỗ trợ FREE Bảo mật SSL (https://) 

Backup chuyên nghiệp có 1.0.2 tại Việt 
Nam (1 ngày, 2 ngày và 7 ngày)

ĐẶC BIỆT, không cần thuê kỹ thuật
Webdoctor.vn quản lý host giúp bạn

HOSTIN
G 



ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CUNG CẤP GMAIL DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

ten-email@ten-mien-cua-ban.com

Chuyên nghiệp hơn trong kinh doanh
Với Email theo tên miền của bạn.

30GB ++ bộ nhớ đám mây
Truy cập mọi lúc mọi nơi

Tạo và chia sẻ tài liệu dễ dàng Gửi mail INBOX tuyệt đối

Và hơn 50 ứng dụng Miễn phí  Tuyệt vời của Google (Lịch, Gọi điện Hangsout, Google Keep, ....)



Cảm ơn Bạn đã xem!

“... làm điều đúng, sống tử tế,
                                  giữ chữ tín, nhận trách 
nhiệm...” 
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