


ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
Бид анх салбартаа сурталчилгаагаа хийх зорилгоор Күүл маркетинг  агентлагийг 

байгуулж байсан ба бүх төрлийн сурталчилгааг саадгүй, хурдан шуурхай хүргэх 

гүүр болж өгсөнд баярлаж байна. Бидний энэхүү үйлчилгээг одоо Монголын нилээдгүй 

байгууллагууд ашиглаж байгаа ба байнгын хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна.

Одоо үед уламжлалт маркетинг хоцрогдож Дижитал маркетингийн үе иржээ. 

Тиймээс байгууллагууд энэ системрүү шилжих нь зайлшгүй болоод байна. Бид дижитал 

маркетингийн үйлчилгээний Олон улсын стандарт бүхий бүтээгдэхүүнийг харилцагч 

байгууллагууддаа санал болгож байна.

Күүл Маркетинг агентлаг нь 2013 онд БриджеТауэр 

ХХК-н  салбар агентлаг болон байгуулагдсан ба бизнес 

эрхлэгч байгууллагууд, иргэдтэй хамтран тэдний 

бизнесийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, маркетингийн 

идэвхжүүлэлт дээр хамтран ажилласаар ирсэн юм.

Бид үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш 60 гаруй 

гэрээт түншүүд, нийт 350 гаруй харилцагчидтай 

хамтран ажиллаж байна.

Энэ хугацаанд биднийг дэмжиж хамтран ажилласан бүх 

хүмүүс, ажилтан албан хаагчид, байгууллага, хамт олон, 

бизнесийн түншүүддээ талархлаа илэрхийлье!

“Бридже Тауэр” ХХК-н захирал

АГЕНТЛАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Г. АМГАЛАНБАЯР

Хүндэтгэсэн: Күүл Маркетинг Агентлаг



ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДААС

ХАРИЛЦАГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ Биднийг дэмжин байнгийн хамтран ажиллаж байдаг нийт хувь хүмүүс, 

аж ахуй нэгжүүд, ажилтан албан хаагчид, түншүүд та бүгдэд баярлалаа.

Күүл маркетинг хамт олонтой 2015 оноос 

эхлэн ажиллаж байна. Ялангуяа мессеж, мэйл, 

сошиал хосолсон дижитал маркетинг илүү 

үр дүнтэй байдаг. Үнийн хувьд ч харьцангуй 

боломжийн санагддаг. Манайх шиг жижиг дунд 

үйлдвэрлэгч байгууллагын хувьд хамгийн хямд 

өртөгтэй маркетингийн суваг болоод байна. 

Баярлалаа Күүлийнхээн.

Бид сейф, төмөр шүүгээ, оффисын 

тавилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

ба бүтээгдэхүүнийхээ сурталчилгааг Күүл 

маркетинг ашиглан хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээ 

хүргэдэг. Хурдан, найдвартай, хамгийн гол нь өндөр 

үр дүнтэй байдаг. Масс мэйл, мессеж, сошиал 

маркетинг цацалтын дараагаас эхлэн байнгын 

шинэ үйлчлүүлэгч, харилцагч нар холбогдож байдаг 

нь бизнесээ өргөжүүлэхэд их нөлөөлж байна.

Уламжлалт маркетинг нь одоо үед хоцрогдож 

дижитал маркетингийн систем рүү түлхүү 

шилжин орж байна. Бид ч бас энэ чиглэлээр 

Күүлийнхэнтэй хамтран ажиллаж эхэлсэн. 

Хурдтай, хариуцлагатай, хамгийн гол нь мэргэшсэн 

чадварлаг залуучуудтай ажиллахад таатай байдаг

То Системс ХХК-н захирал
Т. Отгондаваа

Precident Dental Clinic 
захирал Б.Баярмаа

National Marketing 
захирал Б. Түвшинтөгс

Би өмнө нь хэд хэдэн мэйл маркетингийн 

байгууллагаар сурталчилгаагаа явуулж үзсэн. 

Ихэнх мэйл нь хүмүүсийн Spam хавтсанд 

очдог болохоор үр дүн муутай байсан. Күүл 

маркетингтай хамтран ажилласнаар 100%-

н инбокс мэйл, өндөр үр дүн илт мэдэгдэж 

байнгийн хамтын ажиллагаатай ажиллаж 

байна. Та бүхний ажилд амжилт хүсье!

Crown service захирал
Н. Батчулуун



Та Монголын үүрэн оператор 

Мобиком, Юнител, Скайтел, Жи-

Мобайлын дугааруудад мессеж 

маркетинг илгээх боломжтой. 

Та 5000, 10000, 15000, 20000, 

30000, 50000, 100000 зэрэг 

багцуудаас сонгон мессеж илгээх 

боломжтой.

Ихэнх масс мэйлийн үйлчилгээ нь 
70% нь СПАМ-д очдог ба бид АНУ-н 

мэйлсервэрийн тэргүүлэгч  iContact,  
Mailchimp, MailerLight байгууллагуудын 

албан ёсны дистрибьютор ба энэ нь 
(yahoo, Gmail, Hotmail, Mail.com ..зэрэг 

мэйл серверт төлбөр төлж инбокс эрх 
авсан байдаг.

Ихэнх мэйл үйлчилгээ үзүүлэгч 1 масс 
мэйл цацахад 12-16 цаг шаарддаг бол 

манай сервэр 1 цацалтыг 30-хан 
минутанд 100% хэрэглэгчдэд хүргэж 

чаддаг

ХАЙЛТЫН СИСТЕМД ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ

Вэб сайт нь компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах, борлуулалтыг идэвхжүүлэх хамгийн хямд бөгөөд өгөөж өндөртэй маркетингийн 

суваг юм. Үүнийг ихэнх компаниуд вэб сайт хийлгэж, нээснээр боллоо гэж үздэг. Вэб сайтыг хийлгэж нээснээр зорилтот хэрэглэгч маань 

вэб сайтанд зочилж таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авч чаддаггүй. Тийм учраас зорилтот хэрэглэгчээ вэб сайтдаа 

зохистойгоор татах арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай болдог.

Күүл маркетинг агентлаг нь захиалагчийн вэб сайтыг 

хайлтын системд зохистой болгохын тулд хайлтын 

системтэй хамгийн оновчтой байх вэб сайтын бүтэц, 

кодчлолыг ашиглахын зэрэгцээ хайлтын системийн 

алгоритмд зохицсон аргуудыг ашиглан GOOGLE, YAHOO, 

BING гэх мэт голчлон ашиглагддаг хайлтын системүүд 

дээр бодит үр дүнг гаргаж байна. Бид харилцагч 

нартайгаа хайлтын системд илрэх илэрцийн ранкийг 

дээшлүүлэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.



Бид барилга, уул уурхай, ресторан, 

боловсрол, бизнесийн байгууллага, 

хэвлэл, авто тээвэр, хүнсний 

аж ахуй, үйлдвэрүүд, аялал 

жуулчлал гэх мэт ихэнх төрлийн 

бизнесийн сегментүүдийн сантай 

ба зорилтот хэрэглэгчийг сонгон 

явуулах боломжтой

Мессэж 160 үсгээс бүрдсэн. 

Тиймээс мессеж сурталчилгаа 

товч бөгөөд тодорхой хэлбэртэй 

байдаг. Санал болгож байгаа 

урамшууллаа аль болохуйц хурдан 

богино байдлаар илэрхийлдэг нь 

мессеж маркетингийн давуу тал 

бөгөөд илгээсэн мессежний 95% 

нь уншигддаг.

Та Монголын үүрэн оператор 

Мобиком, Юнител, Скайтел, Жи-

Мобайлын дугааруудад мессеж 

маркетинг илгээх боломжтой. 

Та 5000, 10000, 15000, 20000, 

30000, 50000, 100000 зэрэг 

багцуудаас сонгон мессеж илгээх 

боломжтой.

Ихэнх масс мэйлийн үйлчилгээ нь 
70% нь СПАМ-д очдог ба бид АНУ-н 

мэйлсервэрийн тэргүүлэгч  iContact,  
Mailchimp, MailerLight байгууллагуудын 

албан ёсны дистрибьютор ба энэ нь 
(yahoo, Gmail, Hotmail, Mail.com ..зэрэг 

мэйл серверт төлбөр төлж инбокс эрх 
авсан байдаг.

Ихэнх мэйл үйлчилгээ үзүүлэгч 1 масс 
мэйл цацахад 12-16 цаг шаарддаг бол 

манай сервэр 1 цацалтыг 30-хан 
минутанд 100% хэрэглэгчдэд хүргэж 

чаддаг

Мэйл илгээснээс хойш 10 хоногт 
илгээсэн статистик үзүүлэлтийг 

гаргаж өгдөг. Үүнд: Илгээсэн 
хэрэглэгчдийн тоо, нээсэн тоо, 

график үзүүлэлт гэх мэт.

Та өөрийн сурталчилгааг зорилтот 
бүлэгт ангилан явуулж болно. Үүнд: 

Барилга, уул уурхай, хүний нөөц, 
ресторан, дэлгүүрүүд, захирлууд, хувь 

хүн гэх мэт) Мөн өөрийн цуглуулсан, 
бүртгэлтэй харилцагчдын хаягт 

хүргэх боломжтой!     

Бид хамгийн өргөн хүрээнд 
өрсөлдөхүйц хямд үнийн бодлого, 

олон төрлийн урамшуулал, бонустай 
багцыг санал болгодог.

Нэг удаагийн, Давтамжит, 
Хязгааргүй, Мэйл+Мессэж хосолсон 

зэрэг маш олон багцуудаас  сонгон 
илгээх боломжтой.

Таны сурталчилгааг бид инфографик 
болон зурган, видео зэрэг бүхий л 

боломжит төрлүүдээр бэлтгэж 
хэрэглэгчдийг уйдаахгүй гоёмсог 

загвар дизайныг санал болгоно

100% ИНБОКС ХАВТСАНД

ХАМГИЙН ХУРДАН СЕРВЭРЭЭС ИЛГЭЭДЭГ

ЗОРИЛТОТ ХЭРЭГЛЭГЧ

БОДИТ ТАЙЛАН

УЯН ХАТАН ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ

ОНОВЧТОЙ ШИЙДЭЛ, ЗАГВАР

Одоогийн байдлаар iContact 
, Mailchimp, MailerLight  мэйл 
серверүүд нь хамгийн өндөр 
үнэлгээ авсан Дэлхийд 
тэргүүлэгч байгууллагууд 
болоод байгаа ба Монгол дахь 
албан ёсны төлөөлөгчөөр 
Күүл маркетинг агентлаг 
ажиллаж байна.

450.000 ИДЭВХИТЭЙ ХАЯГЫН САН



ОРЧИН ҮЕИЙН СОШИАЛ СУВГУУДИЙГ АШИГЛАН БИЗНЕСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, 
СУРТАЛЧИЛАХ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ТАТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА

БРЭНДИНГ ҮҮСГЭХ, ТАНИУЛАХ

Бид байгууллагын бизнесийн сошиал ертөнц дахь зорилго, брэндэнгийг 
бий болгоход нь туслах, зорилтот хэрэглэгч, сегментийг тодорхойлох, 
хэрэглэгчийн анхаарал татахуйц мэдээлэл, контент хэлбэрт 
бүтээгдэхүүнийг хөрвүүлэх, байгууллагын онлайн болон бусад бүх 
төрлийн мэдээллийн сувгуудыг нэгтгэх, хөгжүүлэхэд тань туслана.

Иймд бид танай байгууллагын брэнд, хэрэглэгчдэд зориулж Сошиал 
Медиа Маркетинг стратегийг боловсруулан хөгжүүлнэ. Байгууллагыг 
бүрэн дэмжих нийгмийн хөтөлбөр, агуулга төлөвлөлт (интеграц), 
мэдээллийн хөгжүүлэлт, шинэ хэрэглэгч татах, ашгийг нэмэгдүүлэх 
зорилготой хөгжүүлэлтийг удирдан авч явах болно.

Бидний Сошиал Медиа үйлчилгээ нь байгууллагтай холбогдож, брэнд 
бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээнүүдийн тэргүүлэх мэдээлэл солилцох 
боломжийг бүрдүүлэн, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх болно. Хөгжүүлэлтийн 
үр дүнд твиттэр, фэйсбүүкийн хандалт, шэйр хийлт, сэтгэгдэл, 
лайк болон хэрэглэгчийн тоо зэрэг өссөн байдаг. Танд Сошиал Медиа 
платформууд болох Фэйсбүүк, Гүүгл+, Твитэр, Пинтерест ба Линкдин 
зэрэг хамгийн алдартай нийгмийн сүлжээд бизнесээ сурталчилан 
хөгжүүлж хэрэглэгчийг татах маркетингийн цогц үйлчилгээг санал 
болгож байна.

Байгууллагын брэнд, үнэт зүйл, имиджийг бүрдүүлсэн сошиал 

хуудас, сувгуудыг нээн хөгжүүлж хэрэглэгчдэд тэргүүний 

харагдах өнцгийг бүрдүүлнэ

СОШИАЛ МЕДИА КОНТЕНТ, ЭВЕНТ

Фэйсбүүк, Твиттер дээрх мэдээллийн агуулга буюу 

контентоос шалтгаалж хэр хугацаанд хэрэглэгчийг татах 

гэдэг ихээхэн хамааралтай байдаг. Бид танай байгууллагын 

брэнд, үнэт зүйлийг шингээсэн хамгийн тохиромжтой 

контентыг үүсгэхэд туслах болно.

СОШИАЛ МЕДИА МЕНЕЖМЕНТ

Бид таны өмнөөс сувгуудыг удирдах, хэрэглэгчийг халамжлах, 

үйл явдлуудыг төлөвлөх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

зэрэг бүхий л ажлуудыг тань хийж өгөх болно.

ХӨГЖҮҮЛЭГЧИЙГ БЭЛДЭХ, СУРГАХ

Нэгэнт хөгжүүлсэн сошиал сувгуудыг байгууллагын хариуцан 

ажиллах ажилтанд хүлээлгэн өгөх, бүх талын зөвлөгөө, 

сургалтыг бид зохион байгуулах болно.

ХАМГИЙН ҮР ДҮНТЭЙ МАРКЕТИНГИЙН СУВАГ



Бид танай байгууллагын Мэдээллийн технологи, IT тоног 

төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа, Онлайн болон Дижитал 

маркетингийн сувгуудын хөгжүүлэлтийг АУТСОРСИНГ 

хэлбэрээр гэрээлэн  бүрэн хариуцан ажиллахад бэлэн байна. 

Бизнесийн өрсөлдөөнт завгүй ажиллах эрин үед та үндсэн 

бизнесдээ анхааран туслах бүтээгдэхүүнээ бидэнд даатган 

ажилласнаар бизнесээ амжилтанд хүргэн урагшлах болно.

Реклам сурталчилгааны орон зай хурдацтай хөгжиж 

буй энэ үед орчин үеийн хамгийн хүртээмжтэй 

оновчтой хурдтай үр дүнтэй гараас гарт хүрэх 

бизнесийн нэгэн суваг бол шуудангийн шууд маркетинг 

үйлчилгээ юм.

Та манай шууд маркетинг үйлчилгээг сонгосноор 

Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 118318 орон сууц, төвд 

оффистой аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдах 

албан тушаалтнууд, менежерүүдэд өөрсдийн бүхий л 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулах боломжтой.



2. Вэбдизайн Хөгжүүлэлтийн анги
Та юу хийж сурах вэ?

Вэбийн ерөнхий бүтэц

HTML дизайныг гаргах

CSS бичих

INSPECT хийж ямарч вэб сайтын дизайныг өөрчлөх

Local орчинд буюу компьютер дээрээ бүрэн 
ажиллагаатай динамик (админ удирдлагатай) сайтыг 
үүсгэж өгөгдлийн баазтай нь холбох

Вэб удирдах системтэй ажиллах, Бүрэн ажиллагаатай 
вэб сайтыг бүх төрлийн төхөөрөмж дээр тохируулан 
дизайнжуулж сурна

Хостинг удирдлагатай ажиллаж хийсэн вэб сайтаа 
ОНЛАЙНД байршуулна

Сошиал Медиа Маркетингийн сургалт

Олон улс болон Монголд Сошиал Медиа Маркетинг 
хэрэгжиж буй  өнөөгийн чиг хандлагийг судлаж хэрхэн 
амжилттай сошиал сувгуудыг ашиглан бүдээгдэхүүний 
маркетинг хийх, оновчтой байршуулах, борлуулалт 
өсгөх зэрэг арга тактикуудыг сурахыг хүсвэл энэхүү 
сургалтанд хамрагдаарай. 

100 хувь практик сургалттай. 
Мэргэшсэн чадварлаг багш нар
Иж бүрэн тоноглогдсон сургалтын танхим
Гарын авлага сурах бичиг үнэгүй
Төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй

График дизайны анги.

Хуучин зураг сэргээх, засварлах

Хар зураг өнгөнд оруулах

Цээж зураг засах

Төрөл бүрийн зохиомж, боршур, инфографик, Өргөмжлөл, 
Урилга, Баярын бичгийн эх бэлдэх

Баннэр, хөдөлгөөнт зураг (gif, swf) бэлдэх

Вэб дизайн зохиох, Лого дизайн гаргах, Нэрийн хуудасны 
дизайн гаргах

Хүүхэлдэйн киноны дүр зурах, Түүнийгээ хөдөлгөх

Растерын зургийг Вектор болгож засварлах

Бяцхан ном бэлдэх, Сэтгүүлийн эх бэлдэх, өрөх, Брэндбүүк 
(Brandbook) хийх зэргийг сурах болно.

autocud, 3dmax сургалт
Ерөнхий мэдээлэл тавих????


