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VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Công Nghệ Lokas tự hào là công ty chuyên nghiệp trong 
lĩnh vực truyền thông trên Internet, Digital Marketing, sáng tạo nội dung 
quảng cáo, thiết kế website, phát triển hệ thống phần mềm, ... Với kinh 
nghiệm nhiều năm cùng với những thành công trong quá khứ, chúng tôi 
tự tin sẽ giúp bạn có những sản phẩm, giải pháp tốt nhất.

25 NHÂN SỰ KỸ THUẬT
Chúng tôi luôn bổ sung và phát triển 
nguồn nhân sự kỹ thuật.

03 DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ
Để có thể phát triển toàn diện, chúng tôi đã và 
đang hợp tác cùng 03 doanh nghiệp.

17 CỘNG TÁC VIÊN
Nguồn nhân lực mạnh mẽ, được đào 
tạo và phát triển để phù hợp với công 
việc.

Lokas có thể đảm nhiệm tất cả các dự án Digital Marketing từ 
nhỏ đến lớn. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu mà doanh nghiệp 
mong muốn đạt được đúng thời gian cam kết.
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

THIẾT KẾ 
WEB

DỊCH VỤ
SEO

QUẢNG 
CÁO ONLINE

CALL 
CENTER

SMS 
MARKETING

THIẾT KẾ WEBSITE QUẢNG CÁO ONLINE SMS MARKETING

DỊCH VỤ SEO CALL CENTER

Website được thiết kế bởi đội 
ngũ chuyên gia cùng với quy 

trình rõ ràng từ các thiết kế cho 
tới lập trình website hoàn chỉnh.

Lên kế hoạch cùng với các 
chiến dịch giúp các sản phẩm 
dịch vụ tiếp cận những đối tác 

khách hàng tiềm năng hiệu 
quả.

Giải pháp tối ưu cho doanh 
nghiệp, tạo doanh thu tự nhiên 
mà không cần đến quảng cáo, 
phát triển website một cách 

tổng thể nhất.

Giải pháp chăm sóc khách 
hàng tốt nhất hiện nay, tiết kiệm 
chi phí và hiệu quả mang lại tốt, 

tiện lợi dễ sử dụng.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng 
qua việc gửi tin nhắn tiếp thị 
đến hàng trăm khách hàng 

cùng một lúc, SMS Marketing 
hiệu quả cực tốt và tiết kiệm chi 

phí hiệu quả.



Chúng tôi cho rằng website không đơn giản chỉ là 
đẹp mắt mà còn phải là thiết kế tối ưu trải nghiệm 
người dùng, đem lại nguồn chuyển đổi dồi dào. 
Thiết kế là sự kết hợp giữa khách hàng và các nhà 
thiết kế mang tới một website độc quyền và duy 
nhất.

Đội ngũ kỹ thuật lâu năm và am hiểu 
các cấu trúc thuật toán S.E.O mới nhất 
hiện nay, giúp Website chuẩn S.E.O 
100%.

Hỗ trợ setup hệ thống theo dõi - Đo 
lường - Phân tích hành vi người dùng 
của Google vào website và hướng dẫn 
sử dụng miễn phí.
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DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

Thương hiệuĐộc nhất



R E M  I P S U M

LO R E M  I P S U M
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Nội dung 
chuẩn SEO

Nâng tầm
thương hiệu

Đột phá 
chuyển đổi

DỊCH VỤ SEO
CHUYÊN NGHIỆP
HÀNG ĐẦU

Nhân viên Lokas luôn 
được đào tạo và cập 
nhật xu hướng hàng 
tuần nhằm cải tạo nội 
dung cho khách hàng 
luôn là mới nhất, luôn 
phong phú phù hợp với 
các tệp khách hàng 
của bạn.

Đưa thương hiệu của 
bạn phổ biến trên các 
công cụ tìm kiếm và 
nằm trong top đầu 
thương hiệu của lĩnh 
vực hoạt động và Top 
các từ khóa chuyên 
ngành.

SEO tổng thể của 
Lokas sẽ mang về cho 
bạn lượng khách hàng 
luôn ổn định dù bạn có 
khởi tạo chiến dịch ads 
hay không, bạn không 
cần quan tâm đến chi 
phí đưa ra cao ngất.

Phương pháp SEO từ khóa & SEO tổng thể website của 
chúng tôi giúp trang web được phát triển ổn định và an 
toàn hơn, giúp trang web có thể dẫn đầu hàng nghìn từ 
khóa và cụm từ.
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Quảng cáo Google

Quảng cáo TikTok

Quảng cáo Facebook
Tiếp cận tới hàng triệu khách hàng 
tiềm năng, tăng doanh thu, tăng 
nhận diện thương hiệu.

QUẢNG CÁO ONLINE

Tiếp cận đến hàng triệu khách 
hàng tiềm năng, phương pháp 
quảng cáo đa dạng.

Nền tảng quảng cáo đổi mới 
của xã hội và là xu hướng thịnh 
hành thời đại mới.



Quản lý Telesale Tối ưu chi phí Bảo mật an toàn
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DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO - CALL CENTER

Hệ thống quản lý dịch vụ chăm sóc khách 
hàng qua telesale chuyên nghiệp, tích hợp 
CRM thông minh.

Xử lý vấn đề chất lượng dịch vụ tương tác 
khách hàng giảm thiểu chi phí telesale và 
miễn phí hoàn toàn cước gọi nội bộ.

Hệ thống bảo mật và an toàn nhờ đội ngũ kỹ 
sư có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.
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DỊCH VỤ SMS MARKETING

Hệ thống tự động Hỗ trợ cá nhân hoá

Tư vấn 24/7Quy trình 4.0

Hệ thống thông minh tự động 
dễ sử dụng, có khả năng gửi đi 
hàng loạt tin nhắn với tốc độ 
cực cao.

Xây dựng và sử dụng tệp khách 
hàng trong việc tự động cá 
nhân hóa tin nhắn, tiết kiệm và 
hiệu quả.

Xây dựng chiến lược cụ thể 
cho từng nhóm khách hàng, 
tối ưu nội dung, kết hợp công 
nghệ ưu việt,...

Tư vấn hỗ trợ 24/7, khách hàng 
sẽ được hỗ trợ tận tình từ các 
quy trình kế hoạch chúng tôi đề 
xuất.
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC

NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÂN TÍCH

Để có thể đạt được kết quả cao tốt nhất trong việc thì ngay từ đầu chúng tôi đã lập nên những quy trình kế hoạch cụ thể, kiểm tra 
xem xét độ hiệu quả từng tiến trình mang lại để mang đến quy trình tối ưu nhất.

Nghiên cứu thị trường sản phẩm - dịch 
vụ của khách hàng qua đó đánh giá 
mức độ cạnh tranh theo từng khía cạnh 
và đề xuất kế hoạch triển khai tối ưu 

Dự theo phương án được khách hàng 
duyệt, Lokas sẽ lên kế hoạch toàn diện 
và dự đoán kết quả theo từng thời kỳ. 
Giúp khách hàng hiểu được các bước 
đi của hệ thống quản lý chiến  dịch.
 

Tiến hành setup hệ thống online đầy đủ 
nhằm hỗ trợ phân tích chiến dịch chính 
xác nhất. Bên cạnh đó sẽ lên chiến dịch 
thực tế như các kế hoạch đề ra.

Phân tích kết quả đạt được mỗi giai 
đoạn, dựa vào đó liên tục tối ưu hiệu 
quả các chiến dịch nhằm giúp doanh 
nghiệp tối ưu chi phí, phủ rộng thương 
hiệu và quản lý chất lượng.



BẢO MẬT TỐI ƯU RIÊNG TƯ

CAM KẾT
Dữ liệu khách hàng

10 

Không mua bán - Trao đổi thông tin 
người dùng dù bất kỳ hình thức nào.

Hệ thống liên tục chuẩn hoá hành 
vi người dùng theo thời gian thực.

Giữ riêng tư cho khách hàng dưới 
mọi khía cạnh.

Dữ liệu khách hàng Lokas luôn tôn trọng quyền tự do riêng tư của tất cả mọi người, việc phải thu thập và phân tích hành vì người dùng chỉ 
là muốn  hướng đến mục tiêu cung cấp sản phẩm và thông tin đúng đối tượng đang cần, tránh làm phiền những người không có nhu cầu. 
Điều đó cũng góp phần giúp các doanh nghiệp tránh các rủi ro về chi phí và lãi suất.
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Sau nhiều năm hoạt động với nhiều lĩnh vực kinh doanh 
khác nhau, những gì chúng tôi nhận lại được chính là 

sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng. 
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T H A N K  Y O U

Phone : +84 906 039 838
Email
Web

:
:

ads@lokas.vn
https://lokas.vn

808/3 Quốc lộ 13,
Khu phố 4, Hiệp Bình Phước, 
Thủ Đức - Hồ Chi Minh


