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Gói sản phẩm E-Commerce giúp tối đa hóa đơn hàng của bạn.
MiixAd sẽ xây dưng một chiến dịch marketing online xuyên suốt đảm bảo duy
trì lượng khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng về thương hiệu qua cả kênh
online và offline.
Với một đội ngũ nhân viên có chuyên môn, tập trung chủ yếu vào nhu cầu
khách hàng, chắc chắn rằng bạn đang làm việc với những chuyên gia trong lĩnh
vực E-Commerce.
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Quảng Cáo, PR Online và Tối Ưu Hóa Tìm Kiếm Trên Google
Đội ngũ marketing sẽ giúp bạn xây dựng và thực hiện các chiến
dịch tương tác trực tiếp với khách hàng trên internet.
Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ marketing online: SEM (Tối ưu
hóa công cụ tìm kiếm trên Google); Google Display Network (Đặt
banner quảng cáo trên các trang đối tác của Google; Facebook;
Quảng cáo trên các mạng xã hội; Ứng dụng Mobile dùng SMS,
MMS, Ứng dụng (Application) ; Đặt banner quảng cáo online….
Chúng tôi tập trung vào việc tạo doanh thu và tối ưu hóa đơn
hàng. MiixAd cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng
khi sử dụng dịch vụ
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Phân Tích Website và
MiixAd có một đội ngũ nhân viên phần mềm và thiết kế website, cam kết cung
cấp dịch vụ về website và SEO an toàn và tối ưu nhất.
SEO sẽ làm tăng hoạt động kinh doanh online của bạn qua internet. Sự kết hợp
chặt chẽ giữa SEO on-page và SEO off-page cam kết website tối ưu hóa, làm
tăng traffic và chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng mua hàng.
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Quản Trị Hệ Thống Mạng Xã Hội
Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về người dùng sử dụng mạng xã hội
Facebook. MiixAd sẽ giúp bạn kết nối với những khách hàng tiềm năng
thông qua Facebook và hệ thống mạng xã hội khác: Instagram, Pinterest...

MiixAd sẽ định hướng mạng xã hội phù hợp, đáp ứng nhu cầu khách hàng
của bạn, cung cấp những thông tin liên quan đến thương hiệu và xây dựng
một hệ thống người dùng tương tác trực tiếp với sản phẩm và dịch vụ của
bạn.

miixad.com

‹#›

Phân Tích Khách Hàng và Quản Trị Khách Hàng
Thu thập thông tin từ khách hàng giúp bạn hiểu được khách hàng
đó từ đâu?
Khách hàng muốn gì từ bạn?
Khách hàng cần sản phẩm dịch vụ gì?
Khách hàng mua hàng ở đâu trước và mức độ mua có thường xuyên
hay không?
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Sự Phối Hợp Giữa Kênh Marketing
Online & Offline
Nếu công ty của bạn bán hàng trên cả hai kênh
online và offline, điều này nghĩa bạn cũng phải
thực hiện chiến dịch Marketing trên cả hai kênh
Online và Offline.
MiixAd sẽ cung cấp những giải pháp về dịch vụ
marketing: Từ các chương trình tổ chức sự kiện,
Quảng cáo TV đến các bài PR …
Với chiến lược Marketing của chúng tôi sẽ giúp
bạn hoàn vốn trong chiến dịch marketing online
& offline và tăng lợi nhuận.
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