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VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là những Marketer tiên phong ứng dụng số hóa 

trong các hoạt động truyền thông và vận hành của doanh 

nghiệp thời đại 4.0

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp marketing tổng 

thể, nền tảng công nghệ phục vụ doanh nghiệp trong quá 

trình xây dựng chiến lược tiếp thị, thương hiệu và hệ thống 

kênh phân phối.

POKA MEDIA – Martech Agency
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S T A R T

2008
Tiền thân là công ty 123Click chuyên gia 
công phần mềm cho các doanh nghiệp 
tại USA, UK, Canada,..

Tư vấn và triển khai các nền tảng công 
nghệ hỗ trợ các hoạt động 

Digital Marketing cho SMEs
2012

Quá trình phát triển 02

2015
POKA MEDIA – Martech Agency ra đời. 
Cung cấp các giải pháp Marketing và kết 
hợp Technology giúp SMEs tăng trưởng



2017
Tư vấn và triển khai Digital Marketing 
Đa Kênh trong các lĩnh vực: Thương Mại 
Điện Tử, Bất Động Sản, FMCG, Thời 
Trang...

Tư vấn chiến lược và triển khai 
Marketing Tổng Thể, Hệ Thống Kênh 
Phân Phối cho SMEs

2019

Tiên phong Ứng Dụng Số Hóa để tối ưu 
hóa chi phí Vận hành, Marketing cho các 
SMEs trong thời đại 4.0

2021

C O N T I N U E

Quá trình phát triển03



POKA MEDIA có thể giúp gì cho bạn?04

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
ü Thiết Kế Website, Landing Page
ü Hệ Thống Automation Marketing
ü Thiết Kế Và Xây Dựng Chatbot
ü Tư Vấn & Triển Khai CRM

MARKETING TỔNG THỂ
ü Tư vấn chiến lược Định Vị Thương Hiệu 
ü Tư vấn chiến lược và triển khai xây dựng hệ 

thống Kênh Phân Phối (MT, GT, KA...)
ü Xây dựng Sàn Thương Mại Điện Tử 
ü Tiếp thị số (Digital Marketing)
ü Dịch vụ phòng Marketing Thuê Ngoài Cao Cấp

THIẾT KẾ & SÁNG TẠO
ü Sáng Tạo Nội Dung
ü Sản Xuất Phim Doanh Nghiệp, Phim 

Quảng Cáo (TVC)
ü Bộ Nhận Diện Thương Hiệu (CIP)
ü Packaging & POSM - Bao Bì & Vật Phẩm 

Quảng Cáo



Đối tác của POKA MEDIA 05



Khách hàng của POKA MEDIA 06



Khách hàng của POKA MEDIA 07



BRANDING CAMPAIGN
ü Chiến dịch Con Đường Tôi là trọng tâm của hành trình trẻ 

hóa thương hiệu OWEN.

ü Bên cạnh ý nghĩa đem lại sự khích lệ lớn lao, đồng hành 

cùng giới trẻ theo đuổi đam mê, OWEN thực hiện chiến dịch 

Digital Marketing “Con Đường Tôi” nhằm tái định vị và tăng 

độ phủ thương hiệu (Brand Awareness).

Dự án tiêu biểu08

KẾT QUẢ
ü Cuộc thi thu hút tới 1.257 bài dự thi hợp lệ của các thí sinh, 

11.725 tài khoản được lập để tương tác với các bài thi.

ü 91,7% phản hồi tích cực về chiến dịch.

üHơn 800 người đăng ký tham dự 2 talkshow.

üGần 25.000.000 lượt hiển thị trên các kênh digital.

üHơn 3.000.000 tương tác trên Facebook và Google.

üGần 3.000.000 lượt view viral clip trên tổng các kênh.



BRANDING CAMPAIGN
ü Chiến dịch “Tổ Ấm Đầu Tiên” được tổ chức dưới dạng 

cuộc thi viết cùng tên do nhãn hàng Thiết Bị Vệ Sinh Cao 

Cấp Caesar tài trợ.

ü "Tổ Ấm Đầu Tiên" là nơi tất cả mọi người chia sẻ kỉ niệm 

và cảm xúc khó quên về gia đình, từ đó lan tỏa thông 

điệp và tăng độ nhận diện thương hiệu của nhãn hàng.

Dự án tiêu biểu09

KẾT QUẢ
ü Cuộc thi thu hút tới 3.696 bài dự thi hợp lệ của các thí 

sinh, 44.224 tài khoản được lập để tương tác với các bài 

thi.

ü 82,7% phản hồi tích cực về chiến dịch. 

üGần 12.000.000 lượt hiển thị trên các kênh digital.

üHơn 8.000.000 tương tác trên Facebook và Google.

üGần 2.000.000 lượt view viral clip trên tổng các kênh.



BRANDING CAMPAIGN
ü 2 Chiến dịch “Tết nguyên đán 2017 và 2018” định vị 

thương hiệu bia nội địa cao cấp tại thị trường miền Bắc.

ü Phủ rộng hình ảnh thương hiệu giúp đại lý ra hàng.

ü Thu hút và xây dựng mạng lưới các đại lý, cửa hàng “Bia 

Hơi”.

Dự án tiêu biểu10

KẾT QUẢ
üGần 22.000.000 lượt hiển thị trên các kênh digital.

üHơn 17.000.000 tương tác trên Facebook và Google.

ü Thu hút và nhận đăng ký của  hơn 5,000 điểm bán “Bia 

Hơi” trên 8 tỉnh miền Bắc.



DIGITAL MARKETING CAMPAIGN 
ü Chiến dịch “Chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp QCVN 6-

1:2010/BYT” năm 2017.

ü Chiến dịch “Đánh thức niêm tin” năm 2017. Tặng 100 xe 

SH cho người tiêu dùng.

ü Chiến dịch “Máy lọc nước thông minh"  năm 2018.

ü Chiến dịch “Người giới thiệu – Affilliate Model” năm 2018-

2019.

ü Xây dựng hệ thống 11 website thương hiệu, bán hàng và 

landing page cho các chiến dịch truyền thông.

Dự án tiêu biểu11
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Dự án tiêu biểu12

KẾT QUẢ
üGần 10.000.000 lượt hiển thị trên các kênh digital.

üHơn 7.000.000 tương tác trên Facebook và Google.

üGần 2.000.000 lượt view viral clip trên tổng các kênh.

ü Trung bình 3,700 Đơn hàng từ kênh OL / chiến dịch trong 3 

tuần

üĐơn hàng tại các điểm bán (OFFLINE) tăng trưởng 18% / năm

DIGITAL MARKETING CAMPAIGN
ü Tư vấn chiến lược và triển khai các chiến dịch tiếp thị số trong 

3 mùa Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán:2018, 2019 và 2020.

üMục đích của chiến dịch nhằm tăng cường độ nhận diện 

thương hiệu tới tệp khách hàng trer20 – 45 tuổi tại Hà Nội và 

Tp. Hồ Chí Minh, thúc đẩy doanh số mùa Trung Thu.
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DIGITAL MARKETING CAMPAIGN
Hà Sơn Hải Vân là đơn vị vận chuyển cao cấp trên tuyến đường 

Lào Cai – Hà Nội. Với chiến dịch “Niềm Vui Trên Mọi Hành Trình”, 

nhãn hàng mong muốn:

ü Tăng cường độ nhận diện thương hiệu (Brand Awareness).

ü Sáng tạo Content ấn tượng khiến khách hàng “yêu” nhãn hiệu 

(Brand love).

ü Tập hợp khách hàng tiềm năng và chuyển đổi họ thành khách 

hàng hoặc người hâm mộ cuồng nhiệt.

Dự án tiêu biểu13

KẾT QUẢ
üGần 2.000.000 lượt hiển thị trên các kênh digital.

üHơn 1.300.000 tương tác trên Facebook và Google.

üGần 2.000 lượt tải ứng dụng đặt xe.

ü Khách hàng gọi đặt vé qua tổng đài tăng 22% / 4 tháng



Dự án tiêu biểu14

WEBSITE GRANDVISTAHANOI.COM
Là khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, vì vậy 

Website doanh nghiệp Grand Vista không những cần phải xứng 

tầm đẳng cấp mà còn phải đáp ứng được các tiêu chí:

üWebsite chuẩn Branding, giao diện được thiết kế logic, hình 

ảnh sắc nét, tone màu nâu chủ đạo vừa khắc họa nét tinh tế, 

sang trọng vừa nhã nhặn mà ấm cúng.

üWebsite thể hiện rõ nghành nghề, dịch vụ và được tối ưu chuẩn 

Digital Marketing phục vụ cho hoạt động quảng cáo trực tuyến.

üWebsite doanh nghiệp Grand Vista có khả năng chịu tải tốt, tốc 

độ tải trang chưa đến 3s để đáp ứng lượng khách truy cập lớn.

ü Tích hợp nhiều tính năng thông minh giúp khách hàng của 

doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin, tương tác, đặt 

phòng.

üGiao diện thân thiện với người dùng, đem lại trải nghiệm tuyệt 

vời, tương thích mọi thiết bị Mobile.



Dự án tiêu biểu15

WEBSITE BENHVIEN175.VN
üWebsite cho Bệnh viện 175 là trải nghiệm rất đáng quý 

của chúng tôi. Bởi đây là dự án lớn thuộc chuyên ngành y 

tế, nên mọi yêu cầu đều có tính khắt khe và chuẩn mực 

rất cao.

ü Sử dụng nền tảng WordPress tân tiến nhất được các 

chuyên gia thiết kế Website hàng đầu Thế Giới tin dùng, 

giúp quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.

üWebsite mới đã được tối ưu SEO toàn bộ nội dung, giúp 

họat động truyền thông thuận lợi và hiệu quả hơn.



Bước #1: Khảo Sát Dự Án
Tiếp nhận thông tin, vấn đề của doanh nghiệp

Bước #4: Chuyển Giao & Đào Tạo
Hỗ trợ, đào tạo và bảo hành sản phẩm, dịch vụ

Bước #3: Triển Khai & Đo Lường
Triển khai, đo lường và tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí

Bước #2: Đề Xuất Kế Hoạch
Nghiên cứu vấn đề, thiết kế giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp

Quy trình làm việc16



TẬN TÂM 
Tận tâm vì Khách Hàng

5 Giá trị cốt lõi17

THỰC CHIẾN
Thấu hiểu thực tế để linh hoạt

SÁNG TẠO
Sáng tạo là đam mê

CHÍNH TRỰC
Tuân thủ đạo đức kinh doanh

TỐC  ĐỘ 
Tốc độ là tôn chỉ hành động

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Bất cứ thành viên nào thuộc về POKA MEDIA, hoặc làm 

việc dưới danh nghĩa công ty POKA MEDIA đều phải có 

THÁI ĐỘ TẬN TÂM và TÍCH CỰC với Khách Hàng



Đội ngũ chuyên gia, cố vấn cao cấp18

M r .  T I Ề N  G I A  T R Í
Chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực xây dựng & phát 
triển kênh phân phối

M r .  V Ũ  T H A N H  H Ả I
Ø Giám đốc kinh doanh toàn 

quốc của tập đoàn Sunhouse
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược và 

xây dựng Kênh Phân Phối MT

M r .  Đ Ặ N G  T U Ấ N  V I Ệ T
Ø Nguyên Giám đốc bán hàng MB 

Asiafoods (Mì Gấu Đỏ)
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược và 

xây dựng Kênh Phân Phối GT

M r .  N G U Y Ễ N  D U Y  A N H
Ø CEO Poka Media 
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược 

Marketing Tổng Thể



Đội ngũ chuyên gia, cố vấn cao cấp19

M r s .  T H Ù Y  D Ư Ơ N G
Ø Brand Manager - TH true MILK
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược 

định vị thương hiệu và 
Marketing Tổng Thể

M s .  T H A N H
Ø CMO - Grando Aluminium
Ø Top 3 doanh nghiệp nhôm 

thanh định hình tại VN
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược 

Marketing Tổng Thể

M r s .  D I Ệ U  H Ư Ơ N G
Ø Trưởng phòng Product 

Marketing tập đoàn SUNHOUSE
Ø Quản lý 6 ngành hàng nội và 3 

thị trường quốc tế
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược 

định vị thương hiệu

M s .  H U Y Ề N  T R Ầ N
Ø Nguyên trưởng phòng Trade 

Marketing của MOJI
Ø Chuyên gia tư vấn chiến lược 

Trade Marketing



LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tầng 5,  Tòa Nhà N7 Đồng Tàu, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

0969.549.245

https://pokamedia.com

https://www.facebook.com/pokamedia.vn



T H A N K S  F O R  W A T C H I N G !


