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VỀ CHÚNG TÔI
CUNG CẤP KIẾN THỨC VÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT

Life And Technology là một công ty Việt 

Nam chuyên về lĩnh vực Digital Marketing 

(Tiếp thị số). Với hơn 10 năm kinh nghiệm 

trong Online Marketing (Tiếp thị trực tuyến), 

chúng tôi không chỉ cung cấp các dịch vụ tư 

vấn, quản lý, đưa ra các giải pháp marketing 

tổng thể cho doanh nghiệp mà còn đào tạo 

các quản lý SEO.

Chúng tôi sử dụng các công cụ marketing 

online giúp hàng trăm doanh nghiệp tiếp cận 

khách hàng tiềm năng một cách nhanh và 

hiệu quả nhất.



TẦM NHÌN

Các dịch vụ quảng bá, marketing online, dịch 

vụ SEO, thiết kế website ,...của LAT luôn là lựa 

chọn tối ưu nhất của doanh nghiệp và cộng 

đồng trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở các ứng dụng desktop, 

chúng tôi còn nghiên cứu, phát triển các ứng 

dụng trên mobile như thiết kế website cho 

mobile, WAP, lập trình ứng dụng cho 

Smartphone.
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GÓI DỊCH VỤ SEO

Dịch vụ tư vấn SEO

Dịch vụ quản lý SEO

Các công cụ hỗ trợ SEO

● Dịch vụ Guest Post 

● Phần mềm quản lý SEO

● Dịch vụ setup site vệ tinh



GÓI DỊCH VỤ SEO
Dịch vụ tư vấn SEO

Các doanh nghiệp thường đang phải đối mặt với nhiều khó 

khăn trong việc triển khai dự án SEO để quảng bá thương 

hiệu, làm truyền thông và bán hàng một cách hiệu quả. 

Nhiều vấn đề có thể tự phát sinh ngay trước khi chiến dịch 

bắt đầu.

Với kinh nghiệm nhiều năm đứng vững trong ngành SEO, 

chúng tôi cung cấp kế hoạch và chiến dịch SEO toàn diện 

thông qua sự nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng dự án của 

bạn. Từ đó giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa và nhanh 

chóng đạt được mục tiêu SEO đã đặt ra.



Dịch vụ quản lý SEO
Nắm trong tay 1 kế hoạch SEO khả thi chỉ là một phần, còn thực hiện 

nó như thế nào cho hiệu quả lại là một vấn đề khác.

Các doanh nghiệp sẽ luôn gặp phải một số vấn đề trong: 

● Việc quản lý đội, nhóm

● Tiến độ công việc

● Tiến trình dự án

● Nguồn tài nguyên SEO hạn chế

Chúng tôi có thể giải quyết tất cả các vấn đề trên thay bạn!

Với những kinh nghiệm quản lý SEO chuyên sâu với nhiều dự án thuộc 

các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi có thể quản lý đội SEO hiện tại của bạn 

hoặc thành lập một đội SEO mới, đảm bảo quản lý việc triển khai đúng 

tiến độ công việc và tiến trình dự án, thúc đẩy dự án của bạn một cách 

đáng kể nhờ nguồn tài nguyên SEO dồi dào.

Tiết kiệm nhân lực và thời gian - tối ưu ngân sách marketing cho 
các doanh nghiệp.

GÓI DỊCH VỤ SEO



Các công cụ hỗ trợ SEO

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bài viết Guest Post và tài khoản Guest Post 

số lượng lớn đẻ hỗ trợ các doanh nghiệp làm SEO, quảng bá nội dung đến 

khách hàng mục tiêu trên hàng nghìn blog, tên miền khác nhau, phù hợp 

với sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Phần mềm quản lý SEO là một nền tảng SEO được tích hợp với hàng 

loạt các công cụ bao gồm viết và đăng nội dung, Link building, Google 

Analytic, Google Search Console và Keyword Research để quản lý dự án 

SEO của bạn tại cùng một nơi. Điều này sẽ thúc đẩy dự án của bạn rất 

nhiều, đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian một cách đáng kể. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ setup site vệ tinh với khả năng tạo ra hàng 

trăm site chất lượng để thu hút nhiều khách hàng tiềm năng, đồng thời 

còn giúp tạo nên một nền tảng vững chắc cho chiến dịch Link building 

của bạn.

GÓI DỊCH VỤ SEO
● Dịch Vụ Guest Post 

● Dịch Vụ Setup Site Vệ Tinh

● Phần Mềm Quản Lý SEO



GUEST POST LAND - 6000 WEBSITES
Guest Post Land, bạn có thể cung cấp, bán và trao đổi guest post bằng 

cách đóng góp các website của bạn đến hệ sinh thái Guest Post Land.

Guest Post Land chỉ chấp nhận các website chất lượng cao. Vì vậy, 

chúng tôi vô cùng thận trọng trong việc lựa chọn và kiểm định chất 

lượng các nhà cung cấp. Đây chính là nhân tố quan trọng để thúc đẩy 

thứ hạng trên các công cụ SEO.

Tham gia Guest Post Land chính là cách nhanh nhất để xây dựng các 

backlink mũ trắng chất lượng và các chiến dịch Marketing hiệu quả. Từ 

đó giúp quảng bá các doanh nghiệp một cách mạnh mẽ hơn, tiếp cận 

được nhiều khách hàng mục tiêu hơn. 

Dựa vào các guest post bạn cung cấp, bạn không chỉ kiếm tiền cùng 

chúng tôi mà còn có thể tự triển khai dự án SEO cho chính mình và cho 

khách hàng.

Tham gia Guest Post Land chính là một trong các chiến lược 

marketing online tốt nhất bạn có thể đầu tư.



ĐÀO TẠO SEOKhóa học SEO Manager chuyên nghiệp với phương pháp cầm tay chỉ việc, 

thực hành ngay trên chính dự án SEO hiện tại của bạn. Tham gia khóa học, bạn sẽ 

được đào tạo trực tiếp bởi một trong những thành viên tiên phong trong lĩnh vực 

SEO tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm - giảng viên Trần Ngọc Thùy. Hỗ 

trợ dự án SEO của bạn trọn đời cùng phần mềm SEO LAT độc quyền được phát 

triển bởi Life And Technology.

● Bạn là chủ doanh nghiệp nhưng đang phân vân giữa việc chọn SEO hay 

Google Ads

● Các doanh nghiệp đang chạy quảng cáo Google Ads và Facebook Ads nhưng 

chưa hiệu quả

● Các SEO Leader, SEO Manager đang thiếu kỹ năng quản lý, giao việc và tuyển 

dụng nhân sự SEO

● Các SEO Leader, SEO Manager đang gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch 

SEO, tính toán chi phí cũng như khối lượng công việc

● Các doanh nghiệp đang có website nhưng SEO không lên top của Google 

trong khi các đối thủ cạnh tranh liên tục dẫn đầu

● Bạn SEO lên top nhưng bị nhận nhầm link, bán hàng không hiệu quả, tỷ lệ 

chuyển đổi thấp

Ai nên tham gia khóa học này?

https://tranngocthuy.com/khoa-hoc-seo-manager/


ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Với đội ngũ hơn 50 nhân viên nhiệt 

tình, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 

Digital Marketing, chúng tôi luôn 

hướng lợi ích của khách hàng lên 

đầu và cam kết sẽ đem đến những 

dịch vụ tối ưu, hiệu quả nhất có thể.



ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI 150+ ĐỐI TÁC



ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI 150+ ĐỐI TÁC



vn@lat.vn

Phòng 1507, CT2, Chung cư Mỹ Đình Plaza 2 
(số 2 Nguyễn Hoàng, Hà Nội)

+84 86 587 1507

www.lat.vn - tranngocthuy.com

http://www.lat.vn
https://tranngocthuy.com


THANK YOU!


