
CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG
MARKETING ONLINE

MARKETING NUU - 0909854135
Chuyên xây dựng hệ thống Marketing Online

cho phòng khám, bệnh viện

   GÓ I  CƠ  BẢN

Gói Cơ Bản bao gồm xây dựng Website và kênh Facebook, đáp

ứng việc đưa các thông tin của phòng khám lên Internet và mạng

xã hội Facebook đầy đủ và thu hút.

   GÓ I  T IÊU  CHUẨN

Gói Tiêu Chuẩn bao gồm xây dựng Website, kênh Facebook và

kênh Youtube, đưa các thông tin của phòng khám lên Internet một
cách chuyên nghiệp trên cả phương diện hình ảnh và video

   GÓ I  CAO  CẤP

Gói Nâng Cao bao gồm xây dựng Website, kênh Facebook và kênh

Youtube. Các kênh marketing nêu bật sự khác biệt của phòng

khám, giúp phòng khám nổi bật nhất trên các đối thủ cùng ngành

từ đó gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng.



TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KIẾN THỨC LIÊN HỆ

GÓI 01 (Website + Facebook)
GÓI CƠ BẢN  (12 tr - 17tr)

Website - 7tr

Website mẫu:

http://nhakhoa.market

ingnuu.com/

 

Lưu ý: 

- Hình ảnh trên website

sẽ lấy từ Internet

Xây dựng trang chủ:

- Hấp dẫn
- Thiết kế hình ảnh,

bố cục đẹp mắt theo

mẫu
- Trang chủ theo

chuẩn trang salepage

của Nuu

 

Xây dựng trang giới

thiệu:

- Nổi bật sứ mệnh,

tầm nhìn doanh

nghiệp
- Thiết kế hình ảnh,

bố cục đẹp mắt theo

mẫu
- Giới thiệu đầy đủ
hệ thống phòng ban,

nhân sự, trang thiết

bị phòng khám

 

Xây dựng trang dịch
vụ:

- Tối đa 12 bài dịch
vụ
- Mỗi bài dịch vụ sẽ
được thiết kế từ 1

đến 3 hình ảnh

- 1 trang salepage

dịch vụ
- Hình ảnh đẹp, có
gắn logo của doanh

nghiệp
 

Xây dựng trang kiến

thức:

- Tối đa 10 bài kiến

thức xung quanh

lĩnh vực phòng khám

- Đảm bảo bài viết

chuẩn SEO

- Bài viết đạt yếu

tố hấp dẫn, dầy đủ
kiến thức, chính xác

 

Xây dựng trang liên

hệ
- Có form đăng ký

- Kêu gọi hành động

 

Miễn phí cài đặt nút cuộc
gọi, nút chat zalo,

facebook, chat trực tuyến

Chỉ cần thêm 5tr, bạn đã có ngay bộ ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình Xem tại đây

https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/Gói-Chụp-Ảnh-Chuyên-Nghiệp.pdf
http://nhakhoa.marketingnuu.com/


GÓI 01 (Website + Facebook)
GÓI CƠ BẢN  (12 tr - 17tr)

Fanpage mẫu:

https://www.facebook.com/N

ha-Khoa-Hoàn-Mỹ-Sài-Gòn-

Năm-Căn-434111140657123/

Lưu ý: 

- Hình ảnh trên website

sẽ lấy từ Internet

Xây dựng nội dung

trang fanpage theo

chuẩn Nuu:

- Tối đa 12 bài dịch
vụ, bài bổ trợ
- 1 hình ảnh/ bài 

- 3 video slideshow

cơ bản
- Bài viết có logo

của doanh nghiệp
 

- Thiết kế cover

(ảnh bìa) chuyên

nghiệp, đẹp mắt
- Thiết kế tối đa 01

ảnh bìa

 

Đầy đủ tính năng

phù hợp cho phòng

khám như: 

- Đặt hẹn
- Trả lời tin nhắn
tự động

- Trả lời tin nhắn
khi vắng mặt
- Chia sẻ các bài

viết vào 3 group

- Tạo 03 lượt đánh

giá fanpage

NỘI DUNG COVER GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG AVATAR
Fanpage - 5tr

Xây dựng nội dung

bài giới thiệu dài,

bài giới thiệu ngắn
cho doanh nghiệp

- Thiết kế avatar

(ảnh đại diện)

chuyên nghiệp, đẹp
mắt
- Thiết kế 1 ảnh đại
diện
 

Chỉ cần thêm 5tr, bạn đã có ngay bộ ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình Xem tại đây

https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/Gói-Chụp-Ảnh-Chuyên-Nghiệp.pdf
https://www.facebook.com/Nha-Khoa-Ho%C3%A0n-M%E1%BB%B9-S%C3%A0i-G%C3%B2n-N%C4%83m-C%C4%83n-434111140657123/


TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KIẾN THỨC LIÊN HỆ

GÓI 02 (Website + Facebook + Youtube)
GÓI TIÊU CHUẨN  (22 tr - 27tr)

Website - 12tr

Website mẫu:

http://nhakhoachuan.m

arketingnuu.com/

 

Lưu ý: 

- Hình ảnh trên website

sẽ lấy từ Internet

Xây dựng trang chủ:

- Hấp dẫn
- Thiết kế hình ảnh,

bố cục đẹp mắt theo

mẫu
- Trang chủ theo

chuẩn trang salepage

của Nuu

 

Xây dựng trang giới

thiệu:

- Nổi bật sứ mệnh,

tầm nhìn doanh

nghiệp
- Thiết kế hình ảnh,

bố cục đẹp mắt theo

mẫu
- Giới thiệu đầy đủ
hệ thống phòng ban,

nhân sự, trang thiết

bị phòng khám

 

Xây dựng trang dịch
vụ:

- Tối đa 20 bài dịch
vụ
- Mỗi bài dịch vụ sẽ
được thiết kế 3 hình

ảnh

- Hình ảnh đẹp, có
gắn logo của doanh

nghiệp
- Thiết kế 3 trang

salepage cho 3 dịch
vụ chính

 

Xây dựng trang kiến

thức:

- Tối đa 20 bài kiến

thức xung quanh

lĩnh vực phòng khám

- Đảm bảo bài viết

chuẩn SEO

- Mỗi bài kiến thức

sẽ thiết kế 03 hình

ảnh

- 6 tháng cập nhật
bài viết (phòng

khám gửi bài viết -

1 tháng 4 bài)

 

Xây dựng trang liên

hệ
- Có form đăng ký

- Kêu gọi hành động

 

- Miễn phí cài đặt nút cuộc
gọi, nút chat zalo, facebook,

chat trực tuyến và 5 code

gắn vào website nhằm đo

lường thống kê, tạo tệp
quảng cáo,...
   Xem lợi ích của việc cài đặt code

Tại đây

- Miễn phí 06 tháng chạy
quảng cáo thương hiệu trên

Google

Chỉ cần thêm 5tr, bạn đã có ngay bộ ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình Xem tại đây

https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/Gói-Chụp-Ảnh-Chuyên-Nghiệp.pdf
https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/68da9ce087d67c8825c7.jpg
http://nhakhoachuan.marketingnuu.com/


Fanpage mẫu:

https://www.facebook.com/N

hakhoaNuu/

Lưu ý: 

- Hình ảnh trên website

sẽ lấy từ Internet

Xây dựng nội dung

trang fanpage theo

chuẩn Nuu:

- Tối đa 20 bài viết

về dịch vụ, bài bổ
trợ
- 4 hình ảnh/ bài

- 3 video slide hình

ảnh chuyên nghiệp
- Bài viết có logo

của doanh nghiệp
 

- Thiết kế cover

(ảnh bìa) chuyên

nghiệp, đẹp mắt
- Thiết kế tối đa 02

ảnh bìa

 

Đầy đủ tính năng

phù hợp cho phòng

khám như: 

- Đặt hẹn
- Trả lời tin nhắn
tự động

- Trả lời tin nhắn
khi vắng mặt
- Chia sẻ các bài

viết vào 5 group

- Tạo 5 lượt đánh

giá fanpage

NỘI DUNG COVER GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG AVATAR
Fanpage - 7tr

Xây dựng nội dung

bài giới thiệu dài,

bài giới thiệu ngắn
cho doanh nghiệp

- Thiết kế avatar

(ảnh đại diện)

chuyên nghiệp, đẹp
mắt
- Thiết kế tối đa 02

ảnh đại diện
 

Chỉ cần thêm 5tr, bạn đã có ngay bộ ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình Xem tại đây

GÓI 02 (Website + Facebook + Youtube)
GÓI TIÊU CHUẨN  (22 tr - 27tr)

https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/Gói-Chụp-Ảnh-Chuyên-Nghiệp.pdf
https://www.facebook.com/NhakhoaNuu/


Youtube mẫu:

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCpw-

Ga3x3BMe7LE2Xc7V6IA

Lưu ý: 

- Phòng khám tự quay

video (Nuu sẽ gửi kịch
bản gợi ý)

- Trong trường hợp

phòng khám không tự
quay video được, Nuu sẽ
làm video slideshow hình

ảnh chuyên nghiệp

Xây dựng nội dung

kênh Youtube theo

chuẩn Nuu:

- Số lượng video: 05

videos slideshow

hình ảnh chuyên

nghiệp
- Các chủ đề video

Nuu sẽ gợi ý 

- Sắp xếp bố cục

chuẩn Nuu

 

- Thiết kế cover

(ảnh bìa) chuyên

nghiệp, đẹp mắt
- Thiết kế tối đa 02

ảnh bìa

 

- Tạo 10 bình luận
theo chuẩn cho

kênh

NỘI DUNG COVER GIỚI THIỆU BÌNH LUẬN THUMBNAIL
Youtube - 3tr

Xây dựng nội dung

giới thiệu cho doanh

nghiệp đầy đủ tầm
nhìn, sứ mệnh,

thông tin doanh

nghiệp.

- Thiết kế hình ảnh

thumbnail cho các

video trong kênh

 

GÓI 02 (Website + Facebook + Youtube)
GÓI TIÊU CHUẨN  (22tr - 27tr)

Chỉ cần thêm 5tr, bạn đã có ngay bộ ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình Xem tại đây

https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/Gói-Chụp-Ảnh-Chuyên-Nghiệp.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCpw-Ga3x3BMe7LE2Xc7V6IA?view_as=subscriber


TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KIẾN THỨC LIÊN HỆ

GÓI 03 (Website + Facebook + Youtube)
GÓI CAO CẤP  (32tr)

Website - 18tr

Website mẫu:

http://nhakhoacaocap.mar

ketingnuu.com/

Xây dựng trang chủ:

- Hấp dẫn
- Thiết kế hình ảnh,

bố cục đẹp mắt theo

mẫu
- Trang chủ theo

chuẩn trang salepage

của Nuu

 

Xây dựng trang giới

thiệu:

- Nổi bật sứ mệnh,

tầm nhìn doanh

nghiệp
- Thiết kế hình ảnh,

bố cục đẹp mắt theo

mẫu
- Giới thiệu đầy đủ
hệ thống phòng ban,

nhân sự, trang thiết

bị phòng khám

 

Xây dựng trang dịch
vụ:

- Tối đa 30 bài dịch
vụ
- Mỗi bài dịch vụ sẽ
được thiết kế 3 hình

ảnh

- Hình ảnh đẹp, có
gắn logo của doanh

nghiệp
- Thiết kế 5 trang

salepage cho 5 dịch
vụ chính

 

Xây dựng trang kiến

thức:

- Tối đa 30 bài kiến

thức xung quanh

lĩnh vực phòng khám

- Đảm bảo bài viết

chuẩn SEO

- Bài viết đạt yếu

tố hấp dẫn, dầy đủ
kiến thức, chính xác

- 1 năm cập nhật bài

viết (phòng khám

gửi bài viết - 1

tháng 4 bài)

 

Xây dựng trang liên

hệ
- Có form đăng ký

- Kêu gọi hành động

 

- Miễn phí cài đặt nút cuộc
gọi, nút chat zalo, facebook,

chat trực tuyến và 5 code

gắn vào website nhằm đo

lường thống kê, tạo tệp
quảng cáo,...
   Xem lợi ích của việc cài đặt code

Tại đây

 

- Miễn phí 01 năm chạy
quảng cáo thương hiệu trên

Google

- Miễn phí bộ ảnh chuyên

nghiệp cho doanh nghiệp,
bao gồm luôn chi phí thuê

mẫu.

https://marketingnuu.com/wp-content/uploads/2020/03/68da9ce087d67c8825c7.jpg
http://nhakhoacaocap.marketingnuu.com/


Fanpage mẫu:

https://www.facebook.com/N

hakhoaNuu/

Xây dựng nội dung

trang fanpage theo

chuẩn Nuu:

- Tối đa 30 bài về
dịch vụ, bài bổ trợ
- 4 hình ảnh/ bài

- 5 video slideshow

hình ảnh chuyên

nghiệp  
- Bài viết có logo

của doanh nghiệp
 

- Thiết kế cover

(ảnh bìa) chuyên

nghiệp, đẹp mắt
- Thiết kế tối đa 04

ảnh bìa

 

Đầy đủ tính năng

phù hợp cho phòng

khám như: 

- Đặt hẹn
- Trả lời tin nhắn
tự động

- Trả lời tin nhắn
khi vắng mặt
- Chia sẻ các bài

viết vào 7 group

- Tạo 10 lượt đánh

giá fanpage

NỘI DUNG COVER GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG AVATAR
Fanpage - 9tr

Xây dựng nội dung

bài giới thiệu dài,

bài giới thiệu ngắn
cho doanh nghiệp

- Thiết kế avatar

(ảnh đại diện)

chuyên nghiệp, đẹp
mắt
- Thiết kế tối đa 04

ảnh đại diện
 

GÓI 03 (Website + Facebook + Youtube)
GÓI CAO CẤP  (32tr)

https://www.facebook.com/NhakhoaNuu/


Youtube mẫu:

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCvn4kBRZr2j2zpvyX1

UWD5A/videos

Lưu ý: 

- Phòng khám tự quay

video (Nuu sẽ gửi kịch
bản gợi ý)

- Trong trường hợp

phòng khám không tự
quay video được, Nuu sẽ
làm video hình ảnh

chuyên nghiệp

Xây dựng nội dung

kênh Youtube theo

chuẩn Nuu:

- Số lượng video: 07

videos slideshow

hình ảnh chuyên

nghiệp
- Các chủ đề video

Nuu sẽ gợi ý 

- Sắp xếp bố cục

chuẩn Nuu

 

- Thiết kế cover

(ảnh bìa) chuyên

nghiệp, đẹp mắt
- Thiết kế tối đa 04

ảnh bìa

 

- Tạo 20 bình luận
theo chuẩn cho

kênh

NỘI DUNG COVER GIỚI THIỆU BÌNH LUẬN THUMBNAIL
Youtube - 5tr

Xây dựng nội dung

giới thiệu cho doanh

nghiệp đầy đủ tầm
nhìn, sứ mệnh,

thông tin doanh

nghiệp.

- Thiết kế hình ảnh

thumbnail cho các

video trong kênh

 

GÓI 03 (Website + Facebook + Youtube)
GÓI CAO CẤP  (32tr)

https://www.youtube.com/channel/UCvn4kBRZr2j2zpvyX1UWD5A/featured


7TR 12TR 18TR

Hosting

Domain

Sao lưu dữ liệu

Bài viết kiến thức

Bài viết dịch vụ

10 bài

Tối đa 12

dịch vụ
Tối đa 20

dịch vụ
Tối đa 30

dịch vụ

06 tháng 01 năm

20 bài 30 bài

Cập nhật bài viết

(4 bài/tháng)

CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MARKETING ONLINE

WEBSITE
CƠ BẢN TIÊU CHUẨN CAO CẤP



7TR 12TR 18TR

CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MARKETING ONLINE

WEBSITE

Bài viết chuẩn SEO

Saslepage dịch vụ

Form đăng ký

Tính năng Callnow

Hình ảnh trên bài kiến

thức

Quảng cáo thương hiệu
trên Google

1-3 hình

1 trang 3 trang 5 trang

3 hình

06 tháng

3 hình

01 năm

CƠ BẢN TIÊU CHUẨN CAO CẤP



7TR 12TR 18TR

CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MARKETING ONLINE

WEBSITE

Tính năng zalo

Tính năng chat Facebook

Tạo Google doanh nghiệp

Google Index

Cài đặt code TagManager

Code Google Analytics

CƠ BẢN TIÊU CHUẨN CAO CẤP



5TR 7TR 9TR

CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MARKETING ONLINE

FANPAGE

Khởi tạo Fanpage

Tạo Fanpage chuẩn Nuu

Bài viết SP/DV

Hình ảnh trên mỗi

bài viết

Chỉnh sửa video

Thiết kế cover

1 hình

1 hình 2 hình 4 hình

4 hình 4 hình

5 video

chuyên nghiệp

30 bài

3 video

chuyên nghiệp

20 bài

3 video

cơ bản

12 bài

CƠ BẢN TIÊU CHUẨN CAO CẤP



5TR 7TR 9TR

CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MARKETING ONLINE

FANPAGE

Chia sẻ các bài

viết vào group

Tạo đánh giá Fanpage

Tính năng đặt hẹn, danh

sách dịch vụ

Thiết kế avatar 1 hình

3 group

3 lượt

2 hình

5 group

5 lượt

4 hình

7 group

10 lượt

CƠ BẢN TIÊU CHUẨN CAO CẤP



5TR 7TR

CÁC GÓI XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MARKETING ONLINE

YOUTUBE

Bài giới thiệu doanh

nghiệp

Cover

Thiết kế thumnail cho tất cả
video trong youtube

Chỉnh sửa video

Bình luận

2 hình

10 bình luận 20 bình luận

4 hình

7 videos

chuyên nghiệp
5 videos

chuyên nghiệp

Khởi tạo kênh

Youtube

CƠ BẢN TIÊU CHUẨN CAO CẤP



ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

MARKETING NUU


