
Nguyễn Thành Đạt
D I G I T A L  M A R K E T I N G

S P E C I A L I S T

Giới thiệu
Là một Digital Marketing Specialist với 7 năm kinh nghiệm. Đã đảm nhận
nhiều vai trò như xây dựng và phát triển các kênh Online Marketing, xây
dựng các kế hoạch Digital Marketing như các chiến dịch Social Marketing,
Banner Ads… Ngoài ra, còn có kinh nghiệm trong mảng E-commerce, SEO,
Google Ads, nắm vững Target, Re-target, Re-marketing trên social media.

Liên hệ
 02/04/1989  datnguyen@gmail.com

 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, HCM

 0899632xxx

 /datnguyen

KỸ NĂNG
SEO Website

SEO Youtube

Giao tiếp

Photoshop

NGƯỜI THAM CHIẾU
Trần Văn Bình
Giám đốc
Điện thoại: 08995648xx
Email: binhtran@gmail.com

NGÔN NGỮ
TIẾNG ANH
Trình độ trung cấp, có khả năng giao tiếp 
bằng tiếng Anh tốt

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
DIGITAL MARKETING LEADER 04/2016 - Present
IMI Center
- Thiết kế website, tối ưu hóa source code chuẩn SEO hoàn thành các tiêu 
chí đánh giá của google. 
- SEO từ khóa hệ thống website lên top google bằng phương pháp chính 
thống, lên nhanh, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho thương hiệu doanh 
nghiệp 
- Quản lý và đào tạo nhân sự về: content chuẩn seo, social backlink, design 
graphic, video, facebook ads, google ads ... 
- Thiết lập các chiến dịch Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads với chi phí 
thấp nhất, tiếp cận nhiều khách hàng nhất cho doanh nghiệp. 
- Xây dựng các phương án online theo từng giai đoạn : Tăng lượt truy cập 
website, tăng hiệu quả chương trình quảng bá. 
- Thiết kế hình ảnh, video phục vụ Marketing online 
- Có kinh nghiệm thế mạnh về SEO top 10 google, chạy chiến dịch 
facebook, google adwords cho các ngành hàng thẩm mỹ viện, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, thuê xe hơi, trang sức... với chi phí tối ưu nhất cho 
doanh nghiệp.- Thiết kế hình ảnh, video phục vụ Marketing online 

NHÂN VIÊN MARKETING 02/2013 - 03/2016
BCC Company
- Viết bài SEO, quản lý fanpage, Facebook Ads, email marketing, chăm sóc 
khách hàng trực tuyến... 
- Forum seeding 
- Sales online 
- Thiết kế hình ảnh cho các bài viết, bài phân tích trên website, facebook của 
công ty 
- Freelancer

HỌC VẤN
CHUYÊN NGÀNH MARKETING 07/2007 - 12/2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
Tốt nghiệp loại Khá
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HOẠT ĐỘNG
 NHÓM TÌNH NGUYỆN TỰ QUẢN  -  

Tình nguyện viên
- Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư. 
- Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy 
nghĩ lạc quan. 
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