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Xem thêm về RU Media



Giới thiệu
RU Media là Agency chuyên cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp như Thiết kế 

website; Digital Marketing; hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp…

Khách hàng tin chọn RU Media sẽ đạt lợi nhuận cao nhất từ các hoạt động đầu tư công 

nghệ, nhờ vào các giải pháp chuyên nghiệp nhất và năng lực chuyên môn vượt trội, bề 

dày kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên RU Media.

1.

Tối ưu Chi phí/ Thời gian cho 

khách hàng

2
Tận tâm, hỗ trợ khách hàng 24/7

3

Cập nhật công nghệ, xu hướng 

liên tục

4

Luôn sáng tạo, đưa ra giải pháp 

phù hợp

TRIẾT LÝ

Giới thiệu



Tầm nhìn
RU Media định hướng trở thành công ty công nghệ hàng 
đầu về giải pháp cho doanh nghiệp
Sứ mệnh
Công nghệ làm thay cho con người
Giá trị cốt lõi
TÍN - TÂM - TRÍ – NHÂN
•TÍN: Chúng tôi đặt chữ TÍN lên hàng đầu
•TÂM: Việc gì cũng đặt cái TÂM để thực hiện
•TRÍ: Đề cao tính sáng tạo
•NHÂN: Con người luôn là tài sản quý giá nhất

Tầm nhìn – Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi



Dịch vụ

03

01

02

04
CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Định hướng các giải pháp công nghệ. Thiết kế 

bộ nhận diện thương hiệu, ấn phẩm,...

TƯ VẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Tư vấn các phần mềm quản lý phù hợp mang 

đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp 

trong việc tối ưu các nguồn lực, quy trình hoạt 

động, quản lý khách hàng hiệu quả...

DIGITAL MARKETING
Lập kế hoạch và thực thi triển khai. Xây dựng nội

dung, chăm sóc kênh truyền thông.

Quảng cáo Google/ Facebook.

Quảng cáo Zalo/ Cốc cốc, SEO website.

GIẢI PHÁP WEBSITE MARKETING
Website thương hiệu công ty. Website bán 

hàng. Website Giới thiệu dịch vụ.



Bảo mật05
● Hệ thống phân quyền User chặt chẽ
● Code bảo mật chống SQL injection và XSS
● Hỗ trợ tự đ ộng backup tránh các sự cố

Kỹ thuật04
● Sử dụng hệ quản trị nội dung Wordpress
● Người quản trị có thể thay đ ổi mọi thứ về nội dung và hình 

ảnh trong trang quản trị
● Dễ chỉnh sửa, mở rộng và phát triển tính năng

Chuẩn Digital Marketing03
● Trang quản trị trực quan, hỗ trợ tốt cho Marketer
● Code chuẩn SEO
● Hỗ trợ tích hợp công cụ theo dõi, đo lường, ...

Tối ưu02
● Tốc đ ộ load website nhanh
● Code tay giao diện từ bản thiết kế
● Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị (Responsive)

Chuẩn UI/UX01 ● Giao diện đ ẹp, đ ộc quyền, theo nhận diện thương hiệu
● Trải nghiệm người dùng tốt

THIẾT KẾ WEBSITE



DIGITAL MARKETING

Với đội ngũ nhân viên chuyên môn hóa và giàu kinh nghiệm thực chiến, RU Media góp phần 

đưa thương hiệu tiếp cận với khách hàng mục tiêu bằng cách quảng bá thương hiệu, dịch 

vụ, sản phẩm một cách rộng rãi và tăng nhận diện, tương tác trên các trang mạng xã hội.

Quảng cáo dịch vụ sản phẩm thông qua các công cụ miễn phí và trả phí, đồng thời tối ưu 

ngân sách, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có nguồn lợi khổng lồ.



TƯ VẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Tư vấn các phần mềm quản lý phù hợp mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp 

trong việc tối ưu các nguồn lực, quy trình hoạt động, quản lý khách hàng hiệu quả...



CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

Định hướng các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

Thiết kế logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế hình ảnh quảng cáo, tờ rơi, 

brochure…

Đăng ký bộ công thương, đăng ký email doanh nghiệp...



Kiến thức chuyên môn cao

RU Media sở hữu đội ngũ nhân viên kỹ thuật, design, lập trình viên, chuyên viên marketing có chuyên môn cao 

và nhiều kinh nghiệm, luôn học hỏi không ngừng, … để mang đến những giải pháp tốt nhất cho các cá nhân, 

doanh nghiệp.

Cung cấp nhiều dịch vụ

Ngoài thiết kế website chuyên nghiệp, RU Media còn cung cấp nhiều dịch vụ tối ưu hiệu quả kinh doanh của 

khách hàng như: Tư vấn phần mềm quản lý, Digital Marketing, các giải pháp cho doanh nghiệp tiếp cận khách 

hàng mục tiêu...

Tối ưu chi phí

Chi phí các gói dịch vụ tại RU Media luôn đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với 

việc giảm chất lượng. Có giải pháp phù hợp, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đầy đủ tính năng, hiệu quả nhất.

Uy tín trong nghề

RU Media làm việc theo chữ TÍN và TÂM, luôn hoàn thành mọi dự án đúng tiến độ đã thỏa thuận với khách 

hàng theo hợp đồng rõ ràng. Sau khi hết hợp đồng, RU Media vẫn hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng 

nhất có thể.

LÝ DO CHỌN RU Media



Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế hệ thống website https://www.hoasen.edu.vn/

https://www.hoasen.edu.vn/


Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế hệ thống website https://hoangminhreal.com/

https://hoangminhreal.com/


Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế website ngoctien.com

ngoctien.com


Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế website http://sangnghiep.vn/

http://sangnghiep.vn/


Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế website https://xaydungktc.com/

https://xaydungktc.com/


Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế website http://galbi.com.vn/

http://galbi.com.vn/


Dự án tiêu biểu

>> Thiết kế website https://phandang.com/

https://phandang.com/


Dự án tiêu biểu
Trường Đại Học Hoa Sen: Chiến dịch Tuyển Sinh Đại Học 2021, 2022

Quảng cáo Google Display Network Quảng cáo Google Search



Dự án tiêu biểu

Quảng cáo Facebook Ads cho Trung tâm Anh Ngữ Phata Edu
Định kỳ hàng tháng



Dự án tiêu biểu

Quảng cáo Google Display Network Chăm sóc Facebook 
Và Quảng cáo Facebook, 

Google Search, Quảng cáo Zalo 

HDC Tech: Chiến dịch Đèn Năng Lượng Mặt Trời KOBELL 
các tỉnh miền Tây



Dự án tiêu biểu

Digital Marketing: Xây Dựng Kiến An

Chăm sóc website hàng tháng



Dự án tiêu biểu

Digital Marketing: YUMI International Clinic

Với ngân sách quảng cáo hàng trăm triệu mỗi tháng





RU Media hiện diện trên

Instagram
https://www.instagram.com/rumedia.solutions/

Facebook
https://www.facebook.com/RUMedia.Solutions/

Tumblr
https://rumedia-solutions.tumblr.com/

Website
https://rumedia.vn

Linked In
https://www.linkedin.com/company/rumedia-solutions/

Pinterest
https://www.pinterest.com/RUMediaSolutions/

Twitter
https://twitter.com/RUMedia_VN

Zalo
https://zalo.me/432757179927185714

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC5z4VcEa1tHbzq9Na9FX98w

https://www.instagram.com/rumedia.solutions/
https://www.facebook.com/RUMedia.Solutions/
https://rumedia-solutions.tumblr.com/
https://rumedia.vn
https://www.linkedin.com/company/rumedia-solutions/
https://www.pinterest.com/RUMediaSolutions/
https://twitter.com/RUMedia_VN
https://zalo.me/432757179927185714
https://www.youtube.com/channel/UC5z4VcEa1tHbzq9Na9FX98w


THANK YOU!

Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp RU Media

Địa chỉ: 10 Đường 3B, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM
VPĐD: 40/15 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM
Hotline: 0977 514 486 - 0362 680 413
Email: contact@rumedia.vn
Website: https://rumedia.vn


