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Công ty TNHH Tư vấn Marketing và Chuyển đổi số (DTM

Consulting co., Ltd) là tổ chức tư vấn về Marketing chuyên cung

cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn hỗ

trợ vận hành marketing, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ marketing.

Câu chuyện hình thành DTM Consulting được bắt nguồn từ việc

nhận ra những trăn trở, chông chênh của rất nhiều Marketers/SMEs

tại Việt Nam: yêu thích marketing, nhận thấy vai trò của marketing,

muốn thực hiện hiệu quả nhưng chưa thực sự hiểu về marketing một

cách sâu sắc và không biết làm sao để thực hành marketing một

cách hữu hiệu…. không chỉ là marketing truyền thống mà là digital

marketing (marketing trên công nghệ số) với tốc độ phát triển theo

từng giây.

Thực tế hiện tại nhiều bạn trẻ

hiện đang nghĩ marketing là việc

truyền thông, xúc tiến bán hàng, làm

thương hiệu, quảng cáo,… điều này

có nghĩa là họ chỉ đang nhìn vào một

phần nhỏ trong hoạt động tác nghiệp

của marketing, và họ gặp khó khăn

khi lập kế hoạch hoạt động

marketing tổng thể và triển khai định

hướng marketing dài hạn. Bởi vậy

khi vận hành họ gặp rất nhiều khó

khăn trong việc tối ưu hóa và đo

lường hiệu quả của các họat động

marketing.

Giới thiệu chung
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Mọi cá nhân hoạt động trong lĩnh vự marketing đều hiểu nắm

bắt được insights khách hàng, phân tích dữ liệu để đưa ra các

quyết định marketing là điều cốt lõi để có thể chinh phục họ, nhưng

họ lại chưa thực sự biết làm thế nào để nắm được insights khách

hàng.

Đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và các startups tại Việt Nam

đang gặp khó khăn khi xây dựng tầm nhìn dài hạn và xây dựng

những kế hoạch chiến lược marketing bài bản để có thể phát triển

bền vững. Hơn nữa, với nguồn lực tài chính và nhân lực có hạn

việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, phân khúc thị trường và

lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng thương hiệu,… còn gặp

nhiều trắc trở.

Giới thiệu chung

DTM Consulting thấu hiểu những vấn đề của
bạn và các doanh nghiệp và mong muốn là người
bạn đồng hành lâu dài với doanh nghiệp nhằm hỗ
trợ giải quyết những vấn đề đó.
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Với phương châm hoạt động đem lại lợi ích tối ưu cho các

doanh nghiệp Việt phát triển bền vững, lâu dài thay vì tư duy

ngắn hạn, thiếu vững chắc như hiện nay. Giá trị của DTM

Consulting xác định cho mình là tận tâm – tận lực với mỗi doanh

nghiệp cùng với đó là sự chia sẻ và lan tỏa thêm nhiều giá trị hơn.

Tầm nhìn trong tương lai DTM Consulting sẽ trở thành đơn vị tư vấn

và hỗ trợ hàng đầu các hoạt động về marketing cho dành cho các

doanh nghiệp vừa và nhỏ, các startups trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi

Tận tâm

Sẻ chiaTận lực
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Với chủ trương hỗ trợ các marketers và doanh nghiệp có được

tư duy marketing, tầm nhìn chiến lược bền vững và nắm vững kiến

thức marketing bài bản, vậy nên đội ngũ chuyên gia của DTM

Consulting lựa chọn luôn là những người được đào tạo chuyên môn

bài bản, sâu sắc thường được đào tạo từ nước ngoài. Bên cạnh đó

do hoạt động của DTM bao gồm Digital Marketing nên các chuyên

gia ngoài có kinh nghiệm dày dặn còn phải là những cá nhân có

quan điểm hiện đại, cởi mở và nhanh nhạy với thị trường.

Đội ngũ chuyên gia của DTM Consulting.

Năng lực

Tại DTM Consulting các chuyên

gia sẽ là người thiết kế, đưa ra lời

khuyên và còn là người tham gia vào

quá trinh vận hành trực tiếp nhằm bảo

đảm chính xác kĩ thuật chuyên môn

trong từng khía cạnh với mỗi trường

hợp của các doanh nghiệp. Bên cạnh

mỗi chuyên gia đều có trợ lí (account

manager) riêng là nhằm hỗ trợ và

bám sát, bảo đảm hiệu quả toàn bộ

các hoạt động Marketing từ khi bắt

đầu đến sau khi triển khai.
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DTM Consulting hiện đang cung cấp các dịch vụ tư 

vấn, hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp trong các hoạt 

động:

1. Tư vấn, hỗ trợ triển khai vận hành

2. Tư vấn, xây dựng kế hoạch chiến lược

3. Nghiên cứu thị trường

4. Huấn luyện, đào tạo trải nghiệm

5. Xây dựng đội ngũ marketing nội bộ

Dịch vụ
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1. Tư vấn, hỗ trợ triển khai vận hành

Gồm các hoạt động chính sau:

• Lên kế hoạch, vận hành chiến dịch, chương trình

truyền thông tích hợp đa kênh, marketing mix,

marketing tổng thể…

• Tư vấn, lập kế hoạch & triển khai các hoạt động digital

marketing

• Xây dựng và phát triển sản phẩm, thương hiệu…

• Giám sát, đo lường và hỗ trợ ra quyết định - tối ưu

hóa hiệu quả.…
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2. Tư vấn, xây dựng kế hoạch chiến lược

Gồm các hoạt động chính sau:

• Giúp doanh nghiệp đánh giá, phân tích thực trạng

hiện có gồm nguồn lực, thị trường,...

• Nắm bắt, tư vấn định hướng; dự đoán phát triển: quy

mô, hiệu quả hoạt động, thị trường, sản phẩm,…

• Tư vấn phương pháp, cách thức tối ưu cho các hoạt

động phát triển cụ thể, định hướng tương lai.

• Lập kế hoạch và tiến hành triển khai.
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3. Nghiên cứu thị trường

Gồm các hoạt động chính sau:

• Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu thị

trường.

• Test insights và nghiên cứu hành vi khách hàng, người

dùng…

• Khảo sát, đo lường thị trường, đánh giá mức độ hài

lòng,....

• Nghiên cứu thâm nhập thị trường sản phẩm, thương

hiệu mới.

• Viết báo cáo, đề xuất phương án các quyết định

marketing

9



Hồ sơ DTM Consulting 

4. Huấn luyện, đào tạo trải nghiệm

Gồm các hoạt động chính sau:

• Triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện cho

nhân viên Marketing trong nội bộ của các doanh

nghiệp.

• Nâng cao chất lượng nhân sự - về kĩ năng vận hành,

chuyên môn đồng nghĩa với nâng cao hiệu quả.

• Phối kết hợp các cá nhân/bộ phận khác trong quá

trình xây dựng và triển khai các hoạt động marketing.

• Giải đáp mọi vướng mắc trong thực tiễn.
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5. Xây dựng đội ngũ marketing nội bộ

Gồm các hoạt động chính sau:

• Xây dựng hệ thống, cơ cấu phòng ban Marketing.

• Triển khai các hoạt động đào tạo chuyên môn

marketing cho nhân sự.

• Tuyển dụng nhân sự cho phòng ban Marketing.

• “Coaching on job” cho đội ngũ nhân sự.
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Quy trình hợp tác

1. Tiếp xúc, trao đổi với cá nhân/doanh nghiệp để
nắm bắt mục tiêu, nhu cầu.

2. Thu thập, đánh giá và phân tích thực 
trạng hiện có. Tư vấn phương pháp, đề 
xuất phương án hoạt động sơ bộ.

3. Ký kết hợp đồng.

4. Trao đổi lại và xây dựng kế hoạch hành
động cụ thể.

5. Triển khai kế hoạch, giám sát và đo lường hiệu 
quả.
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Là chuyên gia cố vấn chiến lược,

nghiên cứu thị trường với hơn 20

năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn

chiến lược marketing, nghiên cứu thị

trường, insights và digital marketing.

Hiện nay, TS. Yến là chuyên gia tư

vấn của DTM Consulting. TS. Yến

cũng từng là chuyên gia tư vấn cho

T&C Consulting, Nielsen,...

Trước khi tốt nghiệp Tiến sỹ về

Khoa học quản trị (chuyên sâu về

marketing) tại Trường Đại học Paris

Est-Créteil (Đại học Paris 12) - Pháp,

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến đã có

bằng Nghiên cứu chuyên sâu (Thạc

sỹ nghiên cứu) về Khoa học quản trị

của Trường Đại học Panthéon-Assas

(Đại học Paris 2) và bằng Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh (MBA) của Trung

tâm Đào tạo Pháp-Việt về Quản lý

(CFVG).

Năng lực

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cố vấn chiến lược
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Năng lực

Về chuyên môn, TS. Minh đã có

bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị

kinh doanh và Tiến sĩ chuyên ngành

Marketing, trường ĐH Kinh tế Quốc

dân với các lĩnh vực hoạt động:

• Quản trị SMEs

• Marketing

• Hành vi tổ chức

Bên cạnh đó TS. Minh còn là

giảng viên, nghiên cứu viên tại viện

Quản trị Kinh doanh (FSB) – Đại học

FPT. Bên cạnh đó, TS. Minh còn

tham gia giảng dạy, xây dựng tài liệu

các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý,

kỹ năng mềm tại: Trường Bồi

dưỡng Cán bộ Ngân Hàng Nhà

nước, Trường Đào tạo Bồi dưỡng

Cán Bộ Công thương TW, Bộ Kế

hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Văn

phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính,...

TS. Nguyễn Bình Minh

Cố vấn đào tạo
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Là CEO/Founder của Ferosh.vn -

website thương mại điện tử đầu tiên

tại Việt Nam chuyên cung cấp các

sản phẩm thời trang thiết kế cao cấp.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học

tại Đại học Glasgow, ThS. Hương có

1 năm làm về thương mại điện tử tại

Anh và khi đặt chân về Việt Nam chị

đã tham gia vào công tác giảng dạy

về E-commerce và Digital Marketing

cho Đại học FPT.

Cùng với đó là nhiều năm hoạt

động thực tiễn với vai trò Marketing

Manager, Marketing Consultant,

Product Development Manager,

tại Adayroi, Điện máy Pico,

Samsung Electronics,… và là nhà

điều hành nhiều dự án chiến lược

trong các lĩnh vực và mô hình kinh

doanh khác nhau tại các doanh

nghiệp trong và ngoài nước ở Việt

Nam.

Năng lực

ThS. Nguyễn Thanh Hương

Cố vấn vận hành
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Năng lực

ThS. Trang đã có 7 năm học tập

và làm việc tại Anh Quốc, thạc sĩ

chuyên ngành Khoa học Quản trị và

Phân tích kinh doanh.

Về kinh nghiệm:

- Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh

vực tư vấn dự án, phân tích mô

hình dữ liệu và chiến lược kinh

doanh, nghiên cứu thị trường và

hành vi khách hàng theo phân

khúc, xây dựng tài liệu hướng

dẫn đào tạo cho Ford Motor

Company, M&Spencer …

- Làm việc và được đào tạo

bởi McKinsey.

Chị am hiểu và có kinh nghiệm

trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng

tại Việt Nam, với vai trò phụ trách

phân tích và xây dựng chiến lược

như Techcombank và VPBank,...

ThS. Lê Huyền Trang

Cố vấn vận hành
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Hoàn Thành Thạc sỹ Quản Trị

Kinh Doanh (MBA) tại trường Đại

học Kwansei Gakuin, Nhật Bản.

Về kinh nghiệm: Th.S Dương có

kinh nghiệm 1 năm làm Research

Manager cho công ty nghiên cứu thị

trường VINAMR, các dự án

Quanlitative và Quantitative về ô tô,

xe máy, du lịch, y tế….cho công ty

Nhật Bản và quốc tế.

Một số dự án điển hình Th.S Dương

tham gia quản lý và thực hiện trên

phạm vị cả nước như: Customer

Satisfaction, Customer Persona,...

Cho ngành hàng ô tô – xe máy.

Ngoài ra, ThS. Dương còn có

kinh nghiệm trong lĩnh vực nông

nghiệp với vai trò là trợ lý giám đốc

cho 1 công ty Sản xuất phân bón và

thuốc trừ sâu bao gồm quản lý nhà

máy, hỗ trợ thay đổi hệ thống và bộ

máy nhân sự, và chăm sóc đại lý.

Năng lực

ThS. Nguyễn Minh Dương

Cố vấn vận hành
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Đối tác hợp tác
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