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CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI DIGILTAL

Họ và tên: Trương Thị Ngọc Hiệp

Công việc cũ: Kiểm soát khối lượng Cơ điện (hơn 3 năm)

Định hướng mới: Digital Marketing

Con đường đến với nghề: Tôi nhận thấy sự phát triển nhanh

chóng của xã hội hiện nay, bình quân mỗi ngày có 360

doanh nghiệp mới được thành lập (theo thống kê vnexpress

ngày 30/12/2018) mà hoạt động Marketing là cầu nối quan

trọng giữa doanh nghiệp với khách hàng. Kèm theo là sự

phát triển của thời đại công nghệ số, cụ thể là mạng internet,

nên Digital Marketing là phương án tối ưu cho mỗi doanh

nghiệp hiên nay. Việc thiếu kiến thức Digital Marketing làm

tôi dậm chân tại chỗ, nên tôi đã quyết định theo học DM tại

Kent với hy vọng mình sẽ bắt kịp xu hướng vừa tạo ra doanh

thu cho công ty mà tôi sẽ làm việc.



Công ty Tư vấn và Đào tạo nhân sự Phi&P

Phi&P là Công ty Tư vấn, Đào tạo và phát triển nguồn lực

của các doanh nghiệp với thế mạnh là đơn vị chuyên cung

cấp các khoá Đào tạo về Nhân sự chuyên sâu và Leadership

của John C.Maxwell tại Việt Nam. Đây còn là một sân chơi

mang tính chuyên môn cao khi hàng tháng đều đặn tổ chức

các workshop đa dạng và chất lượng về HR và Leadership

cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Phi&P có cung cấp dịch

vụ Tư vấn, cung cấp Nhân sự có chuyên môn HR tốt để

hoàn thành sứ mệnh phát triển nguồn lực cho các Doanh

nghiệp.

2 Sản phẩm chính: khoá học public và khoá học inhouse.

Vậy tại sao không tìm đến Phi&P!



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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￮ Thiết kế Website & Landing Page

￮ Đưa Website lên vị trí Top 5 của Google

￮ Tiếp cận khoảng 5.000 người dùng quan tâm

￮ Lượng truy cập từ quảng cáo 3.000, tự nhiên 2.000

￮ Tăng lượt like facebook lên 6.000

￮ Hoàn thành 2 video về sản phẩm, dịch vụ

￮ Sau 3 tháng, tạo mới 10 bài Post dạng SEO & và 90 bài

post trên Fanpage (1 bài/ngày)

￮ Tăng doanh số bán hàng 20% từ các trang thương mại
điện tử



Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty 
Tư vấn và Đào tạo Phi&P

Đẩy mạnh truyền thông, PR, giúp mọi người biết đến

thương hiệu Phi&P nhiều hơn. Thúc đẩy khách mua

hàng.

1

2

3
Thu thập dữ liệu khách hàng

MỤC TIÊU ĐỒ ÁN



Lộ Trình

Thực Hiện
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1

Kế hoạch được đề ra và thực 
hiện trong vòng 3 tháng

2

Chia theo độ tuổi, giới tính, thu 
nhập, khu vực và đối tượng

3

Chia thành 5 giai đoạn



Mục Tiêu Tiếp Cận

Tháng thứ 1

- Duy trì mối quan 
hệ với khách hàng 
cũ và tạo dựng 
niềm tin với khách 
hàng mới

- Đạt 3.000 like cho
fanpage

Tháng thứ 2

- Xây dựng website
và quảng cáo bán 
hàng

- Đẩy mạnh quảng
cáo FB Ads và
Google Adwords
cho website

- 70% đối tượng
khách hàng tại
HCM biết đến
Phi&P

Tháng thứ 3

- Củng cố niềm tin 
khách hàng

- Tăng lượng KH 
quay lại bằng cách
áp dụng chương
trình tặng voucher, 
tặng tài liệu.

- Tăng nhận biết
thông qua quảng
cáo Google GDN

- Fanpage đạt 6.000 
like
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Đối Tượng Tuyền Thông
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 Độ tuổi: 25 - 55

 Giới tính: nam/nữ

 Thu nhập: trung bình khá

 Khu vực: TP.Hồ Chí Minh(chủ yếu) & Hà Nội, Đà Nẵng.

 Đối tượng: 

• Nhân sự, chuyên viên nhân sự, Cấp quản lý Nhân sự

• Cấp quản lý, CEO các công ty, doanh nghiệp



THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
“Lãnh đạo 360 độ”

• Hoàn thiện kỹ năng quản lý nhân sự.

• Khẳng định Giá trị cá nhân thông qua việc lãnh đạo bản thân
tốt, lãnh đạo nhân viên giỏi



 Nhu cầu tìm các khoá học để có 

thêm kiến thức về HR chuyên sâu, 

bổ sung soft-skill và các khoá học 

lãnh đạo của John C.Maxwell

 Nhu cầu tìm đơn vị tư vấn, xây 

dựng lộ trình phát triển nguồn lực 
cho cả công ty.

 Các khoá học phù hợp với đối 
tượng là HR, CEO, cấp quản lí

 Các khoá học chất lượng với giá 
cả phải hợp lí

 Nhiều khoá học khác nhau 

chia thành 2 sản phẩm public 
và inhouse.

 Bộ nhận diện thương hiệu, đưa
ra các chiến dịch quảng cáo
thông thường.

 Bắt kịp các xu hướng thị 

trường, xu hướng lãnh đạo 
trong thời đại công nghệ 4.0

 Giá cả các khoá học phù hợp 
với mọi người

VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP



Chiến Lược Tiếp Cận
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ATTENTION INTEREST SEARCH ACTION SHARE

Khách hàng bị thu hút bởi các 
thông tin, hoạt động truyền thông 
của thương hiệu
Online: Facebook

Quan tâm Tìm kiếm Đánh giá/Chia sẻTrải nghiệmTò mò, Chú ý

Online: Google 
search, landing 
page thương hiệu
Offline: Hotline,
inbox, đến trực 
tiếp tìm hiểu & 
mua hàng

Online: Facebook, 
Landing page, 
Offline: Hotline, 
inbox, đến trực 
tiếp tìm hiểu & 
mua hàng

Online: review trên 
fanpage, facebook
groups, social media
Offline: Truyền miệng



AWARENESS

Objective
Thu hút sự chú ý của dân văn phòng, đặc biệt bộ phận 

HR, CEO, Cấp quản lí

Phase

LÃNH ĐẠO 360 ĐỘTheme

Message

Key Activities

Digital Touch 

Point

ENGAGEMENT CONVERSION

Lãnh đạo 360 độ

1. Content để khơi lên vấn đề Cần quan tâm đến việc 

đào tạo nhân sự.

2. Chương trình khuyến mãi, ưu đãi

- Own: landing Page giới thiệu các khoá học mới

- Own: Facebook Page

- Earn:

- Paid: social ads, PPC, Display, seeding FB Phi&P và 

group Phi&P – HR training

1. Tặng tài liệu khuyến mãi khi điền thông tin vào

form.

2. Mời các chuyên gia đào tạo nhân lực và con 

người

- Own: official channel: YouTube/Facebook

- Earn:

- Paid: social ads, PPC, Display, seeding FB Phi&P 

và group Phi&P – HR training

- Paid: online & offline PR

Tăng cường hiệu quả của chiến dịch cũng như

quyết định đăng ký chương trình ưu đãi.

Liên hệ với khách hàng, giới thiệu các ưu đãi đặc

biệt, những khoá học mới, hot nhất hiện nay

- Own: official channel: YouTube/Facebook

-Paid: social ads, PPC, Display

INTEGRATION ROADMAP

“Lãnh đạo 360 độ trong thời đại– công nghệ 4.0”

Gia tăng thông tin & niềm tin cho khách hàng về

thương hiệu Phi&P



ACTION PLAN DIGITAL MARKETING
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1. WEBSITE

2. SEO

3. GOOGLE ADWORDS

4. GOOGLE DISPLAY NETWORK

5. FACEBOOK POSTS

6. FACEBOOK ADS

7. YOUTUBE

8. EMAIL MARKETING

CÁC KÊNH MARKETING
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Kết quả cần đạt

2. THIẾT KẾ 

• Layout đơn giản, màu sắc hài hòa, hình ảnh minh họa

hợp lý

• Tương thích tất cả các thiết bị di động.

• Tối ưu hóa SEO, tương thích Google

1. NỘI DUNG

• Câu từ ngắn gọn, xúc tích

• Thể hiện đầy đủ các thông tin liên hệ, thanh

toán, khuyến mãi, v.v…

• Chỉ tập trung vào ngôn ngữ tiếng Việt

WEBSITE
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Giao diện trang 

chủ

WEBSITE
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Giao diện trang 

chủ

WEBSITE
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Mục Tin tức

WEBSITE
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Mục Chia sẻ

WEBSITE
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Màn hình 

Destop
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Máy tính bảng



Điện thoại

di động
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SEO
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SEO
Nghiên cứu keyword

Ý tưởng từ khoá từ ads.google.com và keywordtool.io
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SEO

TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH
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SEO

BÀI VIẾT CHUẨN SEO

Dùng công cụ REPUTATION để phân tích và kiểm tra bài viết chuẩn SEO cho website



27

SEO

Dùng công cụ Yoast SEO cho website

BÀI VIẾT CHUẨN SEO
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SEO

Đẩy bài viết chuẩn SEO lên Google

BÀI VIẾT CHUẨN SEO



ADWORDS
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GOOGLE 

ADWORDS

Chiến dịch và nhóm quảng cáo
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GOOGLE 

ADWORDS

Từ khóa Và Giá thầu
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GOOGLE 

ADWORDS

Đối tượng, Nhân khẩu học, Thiết bị 
và Lịch quảng cáo
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Kết quả sau khi chạy quảng cáo

GOOGLE 

ADWORDS
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GOOGLE 

DISPLAY 

NETWORK

Vị Trí Đặt Quảng Cáo
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GOOGLE 

DISPLAY 

NETWORK

Nội Dung Quảng Cáo



FACEBOOK
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FACEBOOK

FB.COM/PHIPCOM
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FACEBOOK

FB.COM/PHIPCOM

40% bài post chia sẻ 
nội dung thông tin

40% bài post chia sẻ 
nội dung giải trí

20% bài post nội 
dung sự kiện
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FACEBOOK
Facebook Posts

1. Cập nhật các thông tin 
mới, chương trình khuyến 
mãi, ưu đãi sắp diễn ra
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FACEBOOK
Facebook Posts

2. Đăng tải sản phẩm mới
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FACEBOOK
Facebook Posts

3. Đăng tải link của các trang 
báo, các bài viết về công ty
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FACEBOOK
Facebook Posts

4. Đăng tải video quảng bá
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FACEBOOK

FACEBOOK ADS

CHẠY QUẢNG CÁO ĐỂ 

TĂNG LƯỢT TIẾP CẬN FANPAGE
* Chạy quảng cáo trên tập khách hàng tuỳ chỉnh *



44

FACEBOOK

CHẠY QUẢNG CÁO ĐỂ 

TĂNG LƯỢT TIẾP CẬN FANPAGE

FACEBOOK ADS



YOUTUBE
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Video 

Marketing

Làm các video chất lượng chia sẻ trên youtube
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Video 

Marketing

…Và thường xuyên share những video mới trên fanpage



EMAIL 

MARKETING
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Email 

Marketing
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Email 

Marketing



3

NGÂN SÁCH THỰC HIỆN
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NGÂN SÁCH CHO MARKETING
(DỰ KIẾN TRONG 3 THÁNG)
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100,000 view
Mỗi ngày

150,000 Đọc giả
Sau 3 tháng tiếp cận

80% Hiệu quả
Sau chiến dịch
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