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ABOUT

williens

Ms. Nguyễn Huệ Linh
Thạc sĩ Đại học Nottingham Trent (UK)
Branding & Communications Specialist

Mr. Nguyễn Lê Bảo Hoàng
Nghiên cứu sinh Tâm lý học

Visonary Founder

Mr. Trần Đăng Anh
Cử nhân Đại học Ngoại Thương HN
Performance Marketing Specialist

Đội ngũ với tổng cộng 25 năm kinh nghiệm trong công tác Thiết kế và Truyền thông
cho các Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam & Quốc tế



OUR CAPABILITIES

Services

Thiết kế
nhận diện thương hiệu

• Làm mới hình ảnh 
thương hiệu: Logo, Bộ 
nhận diện & Packaging

• Thiết kế Event
• Thiết kế Website
• Thiết kế Landing page
• Thiết kế Appilcation
• Thiết kế Social media...

Sản xuất
nội dung truyền thông

• Nội dung trên các kênh
Social Media

• Định hướng nội dung &
Viết bài PR

• Tư vấn và lên nội dung
Website tối ưu SEO

Sales & Marketing
Automation

• Xây dựng và tối ưu hệ
thống Email MKT

• Xây dựng và tối ưu
Chatbot

Marketing
Performance

• Facebook Ads: Hệ thống
lead funnels, tối ưu kết
quả & chi phí quảng cáo

• Google Ads: Quảng cáo
Search Ads, GDN,
Youtube Ads thu lead,
branding & remarketing

Triển khai
chiến dịch IMC

• Lập kế hoạch truyền
thông tổng thể

• Lên idea/ concept và
thiết kế Key Visual

• Triển khai nội dung trên
các kênh Social Media

• PR booking



MODEL OF

Engagement

Khách hàng
Hiểu rõ về sản phẩm, quy trình, khách
hàng và thị trường

Williens team
• Có chuyên môn và kinh nghiệm về

Marketing tổng thể & Branding
• Có network với các đối tác lớn

Đồng hành cùng khách hàng
Chúng tôi mong muốn đồng hành &
cùng khách hàng phát triển
• Suy nghĩ lớn
• Bắt đầu nhỏ
• Hành động nhanh



OUR PROCESS

Quy trình

Nhận Brief từ khách hàng
Tiếp nhận đề bài từ khách hàng với
các mục tiêu của doanh nghiệp, dự
án cụ thể

Tư vấn & đề xuất giải pháp
Dựa trên brief và nghiên cứu thị
trường, team sẽ tư vấn đưa ra các
giải pháp phù hợp cùng cam kết KPI

Triển khai các hoạt động
Phối hợp cùng khách hàng triển
khai kế hoạch theo đúng timeline

Phân tích và tối ưu
Liên tục phân tích kết quả, kết hợp
A/B Testing để tối ưu hiệu quả
chiến dịch



Các Khách hàng/ Đối tác của Williens

OUR PARTNERS & CLIENTS

Khách hàng

.. cùng hơn 10+ các đơn vị trong ngành F&B và Hospitality khác.

Lĩnh vực F&B - Hospitality



Các Khách hàng/ Đối tác của Williens

OUR PARTNERS & CLIENTS

Khách hàng

.. cùng hơn 10+ các đơn vị trong ngành Giáo dục khác.

Lĩnh vực Giáo dục



Khách hàng: Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam

Dịch vụ: Bộ Nhận diện Thương hiệu, Website design & Event design

Thời gian: từ tháng 2017 - nay

Mục tiêu:
Xây dựng bộ nhận diện thượng hiệu physical & digital cho RAV

Nội dung triển khai:
• Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu & salekit

• Thiết kế website & event

Kết quả đạt được:
• Bộ nhận diện thương hiệu mới ra mắt vào 2021

• Đảm nhiệm toàn bộ thiết kế, hình ảnh nhận diện của RAV kể từ 2020

DESIGN & MARKETING

case studies

VISIT WEBSITE BRAND GUIDELINES

https://rav.vn/
https://rav.vn/
https://rav.vn/
https://drive.google.com/file/d/1BXIFfrPM7fkeHk1rJNxjrEnDFiwm7FIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXIFfrPM7fkeHk1rJNxjrEnDFiwm7FIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXIFfrPM7fkeHk1rJNxjrEnDFiwm7FIU/view?usp=sharing


DESIGN & MARKETING

case studies

Asia Food & Beverage Summit 

2021 Hybrid+ Proposal

Latest Social Post for

training Series

Logo & Brandmark

Guidelines

https://rav.vn/


Khách hàng: Soya Garden

Dịch vụ: Chiến dịch ra mắt bộ đôi sản phẩm Macchiato mới

Thời gian: tháng 12.2020

Mục tiêu:
• Giới thiệu dòng sản phẩm Macchiato mới

• Tăng Brand Awareness của thương hiệu Soya Garden

Nội dung triển khai:
Key Message: Soya Macchiato - Mịn kem sữa, trọn vị ngon.

• Xây dựng và triển khai chiến dịch Integrated Marketing Communications ra mắt

dòng sản phẩm

• Triển khai Social Media trên các kênh Facebook/ Instagram

• Định hướng và triển khai bài PR / booking KOLs phù hợp cho chiến dịch

• Triển khai POSM tại hệ thống cửa hàng phù hợp với chiến dịch

Kết quả đạt được
• Thu hút gần 1,000 cựu học sinh & giáo viên về tham dự sự kiện

• Xuất hiện trên 10 đầu báo như Vnexpress, Zing,..

DESIGN & MARKETING

case studies



DESIGN & MARKETING

case studies

Soya Garden

Official Fanpage

KOL

Én Comics

Zingnews

Booking Articles

Kenh14

Booking Articles



Khách hàng: NXB Giáo dục Việt Nam & NXB Đại học Sư phạm TP.HCM

Dịch vụ: Vẽ minh hoạ sách

Thời gian: từ tháng 06.2014 - nay

Mục tiêu:
Minh hoạ nội dung được trình bày bằng lời dẫn

Nội dung triển khai:
Vẽ minh hoạ nội dung & Vẽ bìa

Kết quả đạt được:
• Hợp tác thành công với 20+ đầu sách: Văn hoá học đường, Thực hành Kỹ năng sống, Kỹ năng

phòng chống xâm hại (cho trẻ mầm non; cho học sinh tiểu học)...

• Sách được tái kí tiếp tục sử dụng hình minh hoạ sau mỗi đợt tiêu thụ 10.000 bản

DESIGN & MARKETING

case studies

https://www.fahasa.com/catalogsearch/result/?q=V%C4%83n+H%C3%B3a+H%E1%BB%8Dc+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://www.fahasa.com/catalogsearch/result/?q=V%C4%83n+H%C3%B3a+H%E1%BB%8Dc+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://tiki.vn/combo-3-cuon-thuc-hanh-ki-nang-song-danh-cho-hoc-sinh-lop-10-11-12-p87898926.html?src=ss-organic
https://tiki.vn/combo-3-cuon-thuc-hanh-ki-nang-song-danh-cho-hoc-sinh-lop-10-11-12-p87898926.html?src=ss-organic


Khách hàng: Trường Đại học RMIT Hanoi

Dịch vụ: Branding & Marketing Sự kiện “Creative Experience Day 2018”

Thời gian: tháng 10.2018

Mục tiêu:
• Thu hút đối tượng học sinh cấp 3 tiềm năng cho kì tuyển sinh 2019 - 2020

• Quảng bá hình ảnh thương hiệu trường tới đối tượng học sinh & phụ huynh tiềm năng

• Truyền thông cho ngành học mới trong năm 2019 (Web Design) của RMIT Hà Nội

Nội dung triển khai:
• Sản xuất nội dung content cho sự kiện

• Xây dựng landing page cho sự kiện

• Chạy quảng cáo Digital trên: Facebook, Google (Search Ads & GDN), Cốc Cốc

• Triển khai Email Marketing thu hút khách hàng tham dự sự kiện & chăm sóc khách hàng sau

sự kiện

• Triển khai hoạt động Partnership phối hợp với các trường trọng điểm cấp 3

• PR: Booking media trên các đầu báo phù hợp

MARKETING FULL-SERVICE

case studies



Khách hàng: Trường Đại học RMIT Hanoi

Dịch vụ: Branding & Marketing Sự kiện “Creative Experience Day 2018”

Thời gian: tháng 10.2018

Kết quả đạt được:
• Thu hút 1.500 phụ huynh & học sinh tham gia sự kiện

• Hơn 10.000 users truy cập landing page

• Email Marketing: tỷ lệ Open rate gần 40%, tỷ lệ Click rate 25%; hơn 20% khách hàng

tham dự sự kiện đến từ kênh này

MARKETING FULL-SERVICE

case studies

VIEW FULL REPORT

RMIT HN

https://drive.google.com/file/d/1DT2xrgzDRTAnhTddiHbXqWlqwP0Ulzyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT2xrgzDRTAnhTddiHbXqWlqwP0Ulzyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT2xrgzDRTAnhTddiHbXqWlqwP0Ulzyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT2xrgzDRTAnhTddiHbXqWlqwP0Ulzyf/view?usp=sharing


Khách hàng: Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt

Dịch vụ: Thiết kế Ứng dụng di động Psygital và Chiến lược Marketing

Thời gian: từ tháng 11.2018 - nay

Mục tiêu:
• Có một ứng dụng di động kết nối chuyên gia tâm lý với người cần tham vấn

• Thu hút người dùng và tận dụng lợi thế thị trường đã có ở mảng đào tạo Kỹ năng sống

• Tối ưu quy trình sale & marketing

Nội dung triển khai:
• Thiết kế Ứng dụng di động Psygital, website psygital.vn

• Xây dựng bộ nội dung inbound marketing cho 12 tháng đầu tiên vận hành

• Hoạch định chiến lược brand & marketing

• Triển khai các dự án tâm lý phối hợp dịch vụ kỹ năng sống dành cho học sinh sẵn có

DESIGN & MARKETING

case studies

VISIT WEBSITE

psygital.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=psygital.app.psygital
https://apps.apple.com/vn/app/psygital/id1535331125
http://psygital.vn/
http://psygital.vn/
http://psygital.vn/
http://psygital.vn/


Khách hàng: Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt

Dịch vụ: Thiết kế Ứng dụng di động Psygital và Chiến lược Marketing

Thời gian: từ tháng 11.2018 - nay

Kết quả đạt được:
• Phát hành ứng dụng trên hai nền tảng iOS và Android

• Thu về 2.500 data trong 02 tháng đầu tiên, với 800+ users

• Mở rộng dịch vụ và kí hợp đồng được với 25 Trường học trên địa bàn TP. HCM

• Tổng data tại 20.05.2021 là 50.000

• Website có lượng truy cập cao và ổn định, cung cấp kiến thức tâm lý cho cộng đồng học sinh –

sinh viên

• Thoả thuận cung cấp chuyên gia hỗ trợ dịch vụ tư vấn tâm lý cho Med247

• Psygital đang trong quá trình gọi vốn vòng Pre-seed, và williens.com tiếp tục là đối tác phát

triển app giai đoạn 2021-2025 cho Psygital

DESIGN & MARKETING

case studies

VISIT WEBSITE

psygital.vn

https://play.google.com/store/apps/details?id=psygital.app.psygital
https://apps.apple.com/vn/app/psygital/id1535331125
http://psygital.vn/
http://psygital.vn/
http://psygital.vn/
http://psygital.vn/


097 9037 268 (Mr. Đăng Anh) williens.com hello@williens.com

Tầng 4, 100 Yên Lãng, Quận Đống Đa, Hà Nội 138 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ NGAY

Gói thiết kế Nhận diện thương hiệu

XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT

Gói thiết kế Website/ Application Gói thiết kế theo tháng

Gói quản lý kênh Social Media Gói xây dựng & tối ưu Ecommerce Gói Phòng marketing ngoài

williens
Company profile
Just do your best, we’ll build the rest!

https://williens.com/

