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ĐỊA CHỈ Liên hệ TopOnSeek là đại lý đầu tiên cho SEMrush tại Việt Nam

CÔNG TY



NỘI
DUNG
CHÍNH

Về chúng tôi

Quy mô công ty

Một số khách hàng

Dịch vụ
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VỀ 
CHÚNG 
TÔI

TopOnSeek (TOS) được thành lập từ 2016 với 
sứ mệnh mang lại cho website quý Doanh nghiệp 
những giải pháp SEO toàn diện để từ đó không chỉ 
tăng lượt truy cập từ nhiên mà còn tối ưu hóa tỉ lệ 
chuyển đổi mang lại nguồn thu ổn định.

SEO

CONVERSION OPTIMIZATION

PRODUCT DEVELOPMENT

Về chúng tôi Quy mô công ty Khách hàng nổi bật Dịch vụ
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VỀ 
CHÚNG 
TÔI

TOS cũng là đối tác đầu tiên với SEMrush tại Việt Nam nhằm 
mang lại công cụ hỗ trợ triển khai Digital Marketing tiên tiến 
trên thế giới đến các chuyên gia Digital tại Việt Nam.

Về chúng tôi Quy mô công ty Dịch vụ

20,000+ 19,800,000,000+
partners keywords

5,000,000+
users
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Khách hàng nổi bật



Khách hàng thuộc top 3 players 

của từng lĩnh vực

ĐỘI NGŨ TRIỂN KHAI DỰ ÁN SẼ BAO GỒM

*Số lượng nhân sự mỗi vị trí sẽ được bố trí tùy theo dự án

Account PM (Project Manager) SEO Expert SEO Content Leader SEO Editor*

Về chúng tôi Quy mô công ty Dịch vụ

20+
Khách hàng ký hợp đồng 

các phase tiếp theo

Nhân sự fulltime

*Chưa tính đội freelancer

85% 40+

TOS sử dụng phương pháp SEO an toàn, lấy nền tảng kĩ thuật và nội dung của 
website làm nội lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

5

QUY MÔ
CÔNG TY
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Khách hàng nổi bật



HOMECARE

Về chúng tôi Quy mô công ty Dịch vụ

BRAND

HEALTH & BEAUTYE-COMMERCE

RECRUITMENT

REAL ESTATE & FURNITURE

KHÁCH
HÀNG
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Khách hàng nổi bật



Về chúng tôi Quy mô công ty Dịch vụ

Phương pháp SEO của TOS lấy nền tảng kĩ thuật và nội dung 
của website làm nội lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cam kết thứ hạng từ khóa

Đề xuất từ khóa chiến lược

1

2

3

Cam kết tăng trưởng truy cập4

5 Tối ưu Google Maps, Image

SEO
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Kiểm tra SEO website

Khách hàng nổi bật



CONVERSION
OPTIMIZATION

Tăng trưởng tỉ lệ chuyển đổi dựa trên nền tảng am hiểu đối tượng 
hướng tới trên Digital, các điểm tương tác số cũng như nhu cầu số 

của khách hàng.

Định nghĩa Conversion

Phân tích hành vi

1

2

Set-up tracking 3

Conversion optimization 5

Ecommerce set-up 4

Về chúng tôi Quy mô công ty Dịch vụ
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Khách hàng nổi bật



PRODUCT 
DEVELOPMENT

TopOnTech (TOT) công ty trực thuộc TOS phát triển sản phẩm 
dưới góc nhìn của Digital Marketer: đảm bảo website không 

chỉ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mà còn sẵn sàng đáp ứng
 yêu cầu của Marketing.

Website development

Application development

1

2

Internal system development3

Website migration4

Về chúng tôi Quy mô công ty Dịch vụ
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Khách hàng nổi bật



Thank you!

long.bui@toponseek.com

0906712137


