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Đôi nét về
CAFE LINK VIỆT NAM

Lấy nền tảng phát triển kỹ thuật & kiện toàn liên tục bộ máy quản lý làm 
trung tâm, Cafe Link luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để trở thành đơn vị 
Marketing Online dẫn đầu, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng và đối tác.

Cafe Link Việt Nam với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong công ty 
cùng đường lối phát triển đúng đắn và hợp lý đã dần đạt được nhiều thành 
tựu đáng tự hào. Là đơn vị chuyên về các dịch vụ DIGITAL MARKETING có uy 
tín trên thị trường Việt Nam, được nhiều khách hàng, doanh nghiệp trên 
khắp cả nước tin tưởng hợp tác.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết, đam mê với công việc, được đào 
tạo chuyên môn bài bản, đáp ứng một cách tối đa yêu cầu công việc được 
giao, mang đến những dịch vụ với chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng.

Có bản sắc, văn hóa doanh nghiệp riêng, nhằm tạo động lực, tập trung trí 
tuệ, thống nhất ý chí và sức mạnh tập thể lãnh đạo, nhân viên cùng phấn 
đấu cho những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của CAFE LINK.

Là một doanh nghiệp trẻ, CAFE LINK hiểu rất rõ sức mạnh DIGITAL MARKETING 
đối với sự phát triển của từng doanh nghiệp, đối với khả năng thành công của 
mỗi khách hàng trong thời đại mới. Do vậy CAFE LINK luôn không ngừng nỗ 
lực, cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ bằng cách ứng dụng các công nghệ 
mới, tối ưu hiệu quả công việc, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng 
chăm sóc khách hàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong 
thời kỳ công nghệ hiện đại như hiện nay. Đây cũng chính là sứ mệnh và mục 
tiêu mà CAFE LINK luôn hướng đến.
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Hệ thống của
CAFE LINK VIỆT NAM
Nhận thức được tầm quan trọng của các dịch vụ DIGITAL 
MARKETING trong sự phát triển của các doanh nghiệp, Cafe 
Link Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Marketing Online 
cần thiết giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tối ưu nhân sự, giải 
tỏa áp lực quản lý. Cafe Link Việt Nam sở hữu đội ngũ kỹ thuật 
chuyên sâu, phong cách làm việc chuyên nghiệp sẽ mang 
đến cho khách hàng dịch chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp.
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Marketing Online Tổng thể

Thiết kế & Quản trị Phát triển Website

Quảng cáo Google & SEO Website

Viết bài SEO, SALE PAGE,...

Quảng cáo Facebook & Phát triển Fanpage

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Quay phim chụp ảnh, sản xuất TVC… 

Truyền thông và nhận diện thương hiệu

Và hơn thế nữa...
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MARKETING ONLINE TỔNG THỂ

PHÒNG MARKETING
THUÊ NGOÀI

Marketing online đã trở thành một nhân tố quan trọng quyết định sự 
thành công của doanh nghiệp trong thời đại số. Việc đầu tư marketing 
online tổng thể đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của mỗi 
doanh nghiệp để xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty và tiếp cận 
đến khách hàng mục tiêu. Thấu hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp. 
Cafe Link sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ online marketing tổng 
thể chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của doanh nghiệp 
theo thời gian.
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THIẾT KẾ & QUẢN TRỊ
PHÁT TRIỂN WEBSITE
Lựa chọn dịch vụ thiết kế và quản trị phát triển website 
của Cafe Link Việt Nam xây dựng và phát triển website 
toàn diện, tối ưu và được GOOGLE đánh giá, xếp hạng tốt.

Với dịch vụ thiết kế website khách hàng sẽ được xây dựng 
một website vận hành tốt, mã nguồn tối ưu, bảo hành 
trọn đời, và được mở rộng cũng như hiệu chỉnh các tính 
năng của website.

Dịch vụ quản trị phát triển website toàn diện của Cafe 
Link Việt Nam sẽ mang đến cho khách hàng hệ thống 
website hoạt động ổn định 24/7, loại trừ rủi ro mất dữ liệu, 
ngăn chặn các loại mã độc. Đặc biệt, dịch vụ quản trị 
website sẽ giúp khách hàng khẳng định sự    chuyên 
nghiệp và uy tín của công ty, đồng thời tăng vị thế của 
website doanh nghiệp trên google.
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THIẾT KẾ & QUẢN TRỊ
PHÁT TRIỂN WEBSITE
QUẢNG CÁO GOOGLE
SEO WEBSITE

Dịch vụ quảng cáo Google và SEO website là hai cách 
hiệu quả nhất để đưa doanh nghiệp đến với khách 
hàng tiềm năng của mình.

CAFE LINK giúp bạn nâng cao khả năng cạnh tranh, 
tiềm kiếm khách hàng tiềm năng đến với sản phẩm, 
dịch vụ của bạn qua Google Search nhờ dịch vụ SEO 
uy tín, cam kết rõ ràng hiệu quả công việc.

Dịch vụ quảng cáo Google của Cafe Link Việt Nam sẽ 
cam kết ra đơn sau 24h set quảng cáo, báo cáo ngân 
sách và kết quả minh bạch, linh động thời gian, ngân 
sách, hình thức đảm bảo hiệu quả quảng cáo. Đồng 
thời, khi sử dụng dịch vụ này của Cafe Link, khách 
hàng còn được tư vấn tối ưu, phát triển website toàn 
diện. 
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VIẾT BÀI SEO, SALE PAGE,...

Dịch vụ viết bài  SEO, SALE PAGE, PR… là một trong những dịch 
vụ thế mạnh của Cafe Link Việt Nam. Với kinh nghiệm được tích 
lũy qua hơn 5000 khách hàng và doanh nghiệp, Cafe Link cam 
kết sẽ mang đến những bài viết chất lượng, thu hút độc giả.

Đặc biệt với chuyên môn sâu và sự cập nhật liên tục những 
thuật toán mới của Google về dịch vụ SEO và viết bài chuẩn 
SEO, Cafe Link sẽ tạo ra sự khác biệt về thứ hạng của doanh 
nghiệp trên công cụ tìm kiếm Google.
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postcode 451 state.   
Email: brandon.business.com

Brandon Lee
Branch Manager
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
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quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Restauran
t

Sea
food

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
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THIẾT KẾ BỘ
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Cafe Link Việt Nam chuyên thiết 
kế bộ nhận diện thương hiệu cao 
cấp, sẽ giúp bạn sở hữu bộ nhận 
diện thương hiệu ấn tượng, 
chuyên nghiệp trong mắt khách 
hàng và đối tác. Xây dựng bộ nhận 
diện thương hiệu sẽ tạo nền móng 
vững chắc cho cho sự phát triển 
của doanh nghiệp.
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Truyền thông và nhận diện thương hiệu là yếu tố quan trọng 
nhất để xây dựng dấu ấn thương hiệu của doanh nghiệp và sản 
phẩm đến với khách hàng và đối. Truyền thông và nhận diện 
thương hiệu được thực hiện tốt sẽ mang đến những ảnh hưởng 
tích cực đến khách hàng, giúp tăng doanh số và giảm thiểu chi 
phí marketing.

Dịch vụ truyền thông và nhận diện thương hiệu sẽ giúp khách 
hàng sở hữu bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, nhất 
quán. Song song với đó là dịch vụ tư vấn phát triển và truyền 
thông nhận diện thương hiệu trên các kênh truyền thông kỹ 
thuật số.

TRUYỀN THÔNG
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
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QUAY PHIM CHỤP ẢNH
SẢN XUẤT TVC…
Cafe Link Việt Nam cung cấp gói 
giải pháp dịch vụ chụp ảnh chuyên 
nghiệp cho doanh nghiệp với 2 sản 
phẩm chính: Chụp ảnh/Quay Video 
giới thiệu Công ty,  Chụp ảnh/Quay 
Video sản phẩm. Với đội ngũ kỹ 
thuật quay chụp đã thực hiện nhiều 
dự án, Công ty và sản phẩm khác 
nhau, chúng tôi tin tưởng sẽ mang 
đến cho khách hàng dịch vụ chụp 
ảnh và quay phim với những thước 
phim đẹp mắt và ấn tượng.
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Danh sách khách hàng

+5000KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỒNG HÀNH
CHIẾN DỊCH MARKETING CÙNG CHÚNG TÔI
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THANK
YOU

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
DỊCH VỤ CHUNG

BƯỚC 1: Cafe Link gửi bảng báo giá & tư vấn theo

 nhu cầu/yêu cầu về dịch vụ khách hàng muốn hợp tác cùng Cafe Link.

BƯỚC 2: Phía khách hàng xem xét

bảng báo giá và xác nhận đặt đơn hàng.

BƯỚC 3: Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng & thanh toán

theo đúng nghĩa vụ ghi rõ trong hợp đồng.

BƯỚC 4: Nghiên cứu dự án. Dựa vào thông tin

doanh nghiệp cung cấp, Cafe Link sẽ tiến hành nghiên cứu

đối tượng khách hàng mục tiêu và phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ,...

BƯỚC 5: Xây dựng kế hoạch thực hiện

Sau khi tìm hiểu và thu thập được thông tin

đội ngũ chuyên gia sẽ đưa ra kế hoạch đi kèm

Timeline thực hiện phù hợp với kế hoạch doanh nghiệp bạn đã hoạch định sẵn.

BƯỚC 6: Triển khai thực hiện kế hoạch đã đặt ra

sau khi khách hàng đã duyệt kế hoạch.

BƯỚC 7: Báo cáo và phân tích kết quả thực hiện

theo chu kỳ của từng dịch vụ.

BƯỚC 8: Kết thúc hợp đồng triển khai.

LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi luôn biết rằng, sự ủng hộ và sự tin yêu của Quý khách hàng là tài sản vô 

giá với Cafe Link Việt Nam, để đạt được điều này chúng tôi luôn nỗ lực không 

ngừng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng xây dựng các chính 

sách chăm sóc khách hàng, mang lại những giá trị thiết thực để luôn làm hài lòng 

khách hàng ở mức cao nhất nhằm đáp lại tình cảm và sự tin yêu của Quý khách.

Một lần nữa, Cafe Link Việt Nam xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý 

khách hàng đã không ngừng quan tâm và luôn đồng hành cùng chúng tôi....... 

trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục 

nhận được sự quan tâm và tín nhiệm của Quý khách.

Xin chúc quý khách hàng sức khỏe, may mắn và thành công.

Trân Trọng!
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