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VỀ CHÚNG TÔI

Với hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng 
hệ thống Bán Lẻ, E-Commerce & Digital 
Marketing tại thị trường Việt Nam.

Ezicom được khởi tạo với trách nhiệm 
thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp SME và các doanh nghiệp bán lẻ 
truyền thống một cách nhanh chóng, 
đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm. 

Ezicom với kinh nghiệm thực chiến đa 
dạng lĩnh vực: Thời trang, mỹ phẩm, 
công nghệ, sức khỏe, thẩm mỹ, ... Sẽ 
đem lại cho doanh nghiệp của bạn tăng 
trưởng bứt phá mảng kinh doanh 
online và tối ưu các hoạt động vận hành 
với hiệu suất cao nhất.



PHÁT TRIỂN
 KINH DOANH

DỊCH VỤ 
TIẾP THỊ

QUẢNG BÁ  
DOANH NGHIỆP

Đồng bộ nhận diện 
thương hiệu doanh 
nghiệp trên nền tảng số

Thiết kế chuyên 
nghiệp

Dịch vụ khách hàng

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hệ thống kinh doanh 
trực tuyến

Các kênh bán hàng 
Lazada, Shopee, Tiki,...

Chăm sóc khách hàng 
đa kênh

Lập kế hoạch truyền 
thông xuyên suốt trên 
các nền tảng số

Kết nối các kênh 
truyền thông

Nâng tầm thương
hiệu



EZI WEB

EZI MALL

EZI PRODUCT

EZI DIGITALEZI DIGITAL

GIẢI PHÁP



FANPAGE TRÊN
FACEBOOK

FANPAGE TRÊN
INSTAGRAM

CÔNG VIỆC
HỖ TRỢ KHÁC

Xây dựng định hướng 
Fanpage

Lập kế hoạch chăm 
sóc Fanpage theo 
từng tuần, tháng

Sáng tạo đa dạng 
các loại nội dung

Mỗi ngày 1-2 post cho 
fanpage, story

Thiết kế  1-4 ảnh/post

Xây dựng định hướng 
theo từng thương hiệu

Lên kế hoạch chi tiết 
nội dung, thiết kế theo 
tuần, tháng

Duy trì 1 post/ngày

Hỗ trợ follow các tài 
khoản để tăng follow 
organic

Tư vấn các chương 
trình khuyến mãi theo 
các mốc thời gian 
quan trọng

Tư vấn quảng cáo trên 
các kênh truyền thông 
online

Báo cáo định kỳ

QUẢN LÝ FANPAGE



CHI PHÍ QUẢN LÝ 

INSTAGRAM

5.000.000
VNĐ/Tài khoản/Tháng

Chiết khấu

Chi phí thanh toán

FANPAGE

15.000.000
VNĐ/Tài khoản/Tháng

Chiết khấu

Chi phí thanh toán

20.000.000
VNĐ/Tài khoản/Tháng

Chiết khấu

Chi phí thanh toán

FB & IG

* Có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi 
để được hưởng ưu đãi.
* Giá không bao gồm VAT.

( Liên hệ ngay với chúng tôi
để nhận những ưu đãi tốt nhất )

( Liên hệ ngay với chúng tôi
để nhận những ưu đãi tốt nhất )

( Liên hệ ngay với chúng tôi
để nhận những ưu đãi tốt nhất )



LIVESTREAMING
TẠI NHÀ

LIVESTREAMING
TẠI SHOP / STUDIO

COMBO 

6 lượt live 1 lượt live 

5 lượt live 

20 lượt live 

COMBO VOUCHERVOUCHER

Giảm 20%

10 lượt live Giảm 25% Giảm 25%

Giảm  20%

* 1 thiết bị live cho apps e-com
* 1 thiết bị kết nối Facebook của khách hàng 

* Live tại nhà của Streamer

Giảm 30%20 lượt live Giảm 30%

DỊCH VỤ LIVESTREAM

LIVE



LIVE
STREAM

Channel

1,234

DỊCH VỤ KÈM THEO

Dịch vụ tạo màn chờ

COMBO VNĐ

      /Tập
- Đăng ký livestream trên hệ thống 
Lazlive

Tạo ảnh bìa và tiêu đề       /Gói
- Thiết kế, điều chỉnh hình ảnh/tiêu 
đề 

Lên nội dung kịch bản       /Bài
- Xây dựng, sáng tạo nội dung lives-
tream 
- Thêm thoại chốt sale

Lên nội dung kịch bản
- Live cùng lúc trên fanpage và 
Lazada app

      /Lần
- Set up góc máy, kết nối PC và thiết bị 
di động, 1 đạo diễn quay, 1 chuyên viên 
quay.

+ Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế GTGT 10% .

+ Báo giá trên là giá của streamer live tại nhà trên 1 nền tảng Lazlive bằng tài 

khoản của nhà bán hàng, nếu Quý Khách hàng muốn sử dụng hình ảnh streamer 

của chúng tôi để phát trên nhiều nền tảng thì sẽ phát sinh phí phụ thu. 

+ Mỗi tập live là 60 phút, nếu livestream hơn thời gian là 60 phút sẽ phát sinh thêm 

phí phụ thu. 

+ Chi phí dịch vụ kèm theo sẽ được giảm như giá dịch vụ Livestream.

LƯU Ý :
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CHUẨN BỊ
Xây dựng kịch bản cho buổi Livestream

Duyệt kịch bản

TRIỂN KHAI
Các công tác chuẩn bị trước khi Livestream

Triển khai buổi Livestream

NGHIỆM THU VÀ THANH TOÁN
Đánh giá

Nghiệm thu

Thanh toán

Thảo luận nội dung hợp đồng

Triển khai ký hợp đồng

Lập kế hoạch

1

2

3

4





CONTACT US
 0989 331 499 (Mr.Khánh)
 090 6300 619 (Ms.Thu)
 0903 096 465 (Mr.Định)
 0934 361 987 (Mr.Hải)

 info@ezicom.com.vn
 ceo@ezicom.com.vn
 dinh.trankim@ezicom.com.vn
 hai.nguyenhoang@ezicom.com.vn

 Miền nam: 42/58 Hoàng Hoa Thám 
, P.7, Q.Bình Thạnh, TPHCM
 Miền bắc: Nhà 14 - ngõ 23/379, phố 
Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, 

 www.ezicom.com.vn


