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CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN 

DIGITAL MARKETING

 Tôi ĐINH PHƯƠNG TÂM là một

người làm trong ngành Nhà Hàng -

Khách Sạn.

 Tôi chưa từng nghỉ mình sẽ làm

Digital Markrting cho tới khi một cơ

duyên đến với tôi khi công ty tôi tái

cơ cấu nhân sự và muốn tôi nắm

mảng Digital Markting để hỗ trợ team 

Marketing.

 Từ lúc đó tôi đã ngày đêm tìm tòi, 

học hỏi thêm về Digital Marketing và

tôi đã quyết định gắn bó với ngành

này đến bây giờ.



GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Name: Trương Tiến Vĩnh

DOB: 15/07/1097

Phone: 090 815 7176

Email: tienvinhdesign246@gmail.com

Công việc hiện tại: Designer & 

Photographer



GIỚI THIỆU BẢN THÂN

 Tôi TRƯƠNG TIẾN VĨNH là một

Photographer và Designer

 Sau một thời gian làm việc, một phần

vừa để phát triển kinh doanh, một

phần vì đam mê tìm hiểu cái mới tôi

đã quyết định dấn thân vào con 

đường Digital Marketing



KẾ HOẠCH CỤ THỂ





KEY MESSAGE

Mang đến không gian nghỉ dưỡng chuẩn Châu Âu

tại Việt Nam
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CÔNG CỤ

(TOOLS)



Giới thiệu Ana 

Mandara

Introduce

Phân tích thị

trường

Market 

analyze Competitor

Đối thủ cạnh

tranh

TỔNG QUAN (OVER VIEW)



GIỚI THIỆU ANA MANDARA VILLAS DALAT

(INTRODUCE)

 Ẩn mình tại một không gian xanh trải dài của những ngọn đồi

nhấp nhô giữa rừng thông, xen kẽ những khu vườn xinh xắn tạo

nên không gian yên tĩnh và lãng mạn. Ana Mandara Villas Dalat

Resort & Spa như một ngôi làng Pháp cổ vẫn giữ trọn vẹn nét đặc

trưng từ thiết kế đến vẻ quyến rũ vốn có của kiến trúc Pháp từ

những năm 1920’s – 1930’s..

 Khởi nguồn từ ý tưởng xây dựng 1 khu nghỉ dưỡng mang đậm

phong cách Pháp cổ với lối kiến trúc được giữ nguyên bản từ

những căn biệt thự cổ, chúng tôi đã bắt đầu tạo nên một thương

hiệu.

 Vẻ đẹp đài các của những biệt thự tại Ana Mandara Villas Dalat

Resort & Spa được trân trọng bảo tồn, gìn giữ và trùng tu gần

như nguyên vẹn. Tất cả nhằm đưa quý khách về lại năm tháng đã

qua, khi chủ nhân nơi đây dành cả ngày dài để dạo bước trên đồi

cỏ xanh rì hay mơ màng bên ngọn lửa hồng tí tách.

Giới thiệu Ana 

Mandara Villas Dalat

Introduce



GIỚI THIỆU ANA MANDARA VILLAS DALAT

(INTRODUCE)

 Địa chỉ (Address): 

Đường Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 Quy mô (Scale): gồm 18 căn biệt thự với 79 phòng , sức chứa

khoảng 180 – 200 khách

 Định vị (Locate): địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng, thư giãn cùng

gia đình hoặc bạn bè sau những ngày làm việc mệt mỏi, ngay

trung tâm thành phố Đà Lạt, thuện tiện tiềm hiểu và khám phá

thành phố mộng mơ

Giới thiệu Ana 

Mandara Villas Dalat

Introduce



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (MARKET ANALYZE)
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UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáu tháng đầu năm, lượng du khách

đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng khoảng 3,38 triệu

lượt, tăng 9,6% so cùng kỳ 2017. Trong đó, lượng du khách quốc tế

hơn 245 nghìn lượt, tăng 19,8%.

ĐVT: Triệu lượt

Tổng du khách trong

nước và quốc tế

6 THÁNG ĐẦU NĂM



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (MARKET ANALYZE)
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UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáu tháng đầu năm, lượng du khách

đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng khoảng 3,38 triệu

lượt, tăng 9,6% so cùng kỳ 2017. Trong đó, lượng du khách quốc tế

hơn 245 nghìn lượt, tăng 19,8%.

ĐVT: Nghìn lượt

Du khách quốc tế

6 THÁNG ĐẦU NĂM



1
7

9
.8

1
0

0

TRUNG

2018 2017

1
6

5
.3

1
0

0

BỒ ĐÀO NHA

2018 2017

1
5

6
.7

1
0

0

MALAYSIA

2018 2017
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Theo thống kê, du khách đến từ Nga tăng 145,6%, Trung Quốc tăng

79,8%, Bồ Đào Nha tăng 65,3%, Malaysia tăng 56,7%... Thị trường

khách nội địa tiếp tục tăng trưởng ổn định (12%). Khách qua lưu trú

đạt 1,9 triệu lượt, tăng 11,1%; doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch

sáu tháng qua đạt khoảng 5.317 tỷ đồng, tăng 13,4%.

6 THÁNG ĐẦU NĂM

ĐVT: Phần trăm



Ana Mandara

Dalat

Terracotta Dalat Palace Dalat Edensee

Giá cả (Price) 2,697,863 VNĐ 1,133,766 VNĐ 3,220,637 VNĐ 2,259,740 VNĐ

Sản phẩm

(Product)

- Phòng nghỉ, lưu trú

- Ẩm thực

- Phòng nghỉ, lưu trú

- Ẩm thực

- Phòng nghỉ, lưu trú

- Ẩm thực

- Phòng nghỉ, lưu trú

- Ẩm thực

Địa điểm

(Location)

- Đường Lê Lai, TP.

Đà Lạt

- Khung cảnh đẹp,

nằm ngay trung tâm

thành phố

- Thuận tiện đi đến

cái điểm du lịch

- Khu vực hồ Tuyền

Lâm

- Khu cảnh đẹp, xa

trung tâm thành

phố

- Không thuện tiện đi

đến các địa điểm

du lịch

- Đường Trần Phú,

TP. Đà Lạt

- Khung cảnh đẹp,

nằm ngay trung

tâm thành phố

- Thuận tiện đi đến

cái điểm du lịch

- Khu vực hồ Tuyền

Lâm

- Khu cảnh đẹp, xa

trung tâm thành

phố

- Không thuện tiện

đi đến các địa

điểm du lịch

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH (COMPETITOR) 

Competitor

Đối thủ cạnh

tranh



SWOT ANALYSIS
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Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

- Địa điểm ngay khu trung tâm Đà

Lạt, gần những điểm ăn uống và

tham quan.

- Phòng ốc mang kiến trúc đặc

biệt thời Pháp

- Không gian cực kì trong lành, 

đẹp, thơ mộng.

- Có hồ bơi nước ấm ngoài trời

- Nhu cầu về nghỉ dưỡng tăng

cao

- Khách hàng ngày càng chú

trọng

đến chất lượng, dịch vụ cao

cấp

- Du khách ngày càng ưa

chuộng Đà Lạt

- Dịch vụ chưa được tối ưu

- Chưa có nhiều chương

trình promotion cho khách

- Chưa có phòng lớn dành

cho hội họp, MICE

- Ngày càng nhiều đối thủ

cạnh tranh

- Tâm lý khách hàng

muốn tiềm hiểu khu nghỉ

mới, hiện đại



Chiến lược tiếp

cận

(Approach 

strategy)

Đối tượng truyền

thông

(Communication 

target audience)

Mục tiêu

(Target)

MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

COMMUNICATION TARGET



MỤC TIÊU (TARGET)

1 2

4
3

Tăng cường nhận thức của khách hàng

về thương hiệu Ana Mandara Villas

Dalat

Tiếp cận khách hàng tiềm năng (gia

đình, cặp đôi, khách có điều kiện…)

Tạo sự quan tâm và yêu thích đối với

Ana Mandara Villas Dalat

Tạo nhu cầu và thuyết phục khách hàng

chọn lựa Ana Mandara Villas Dalat



ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG (COMMUNICATION TARGET 
AUDIENCE)

Trung bình, cao

Thu nhập

Sở thích du lịch, gia

đình, cặp đôi, muốn tìm

kiếm không gian riêng tư

sau những ngày làm

việc mệt mỏi

Tâm lý

Các thành phố lớn hoặc

khu vực có chuyến bay 

thẳng đến Đà Lạt

Khu vực

Nam, Nữ

Giới tính

24 – 50 tuổi

Độ tuổi



CHÚ Ý

(ATTENTION)

01

02

03

04

05

TÌM KIẾM

(SEARCH)

ĐÁNH GIÁ, CHIA SẼ

(FEEDBACK, SHARE)

ĐẶT BOOKING

(ACTION)

QUAN TÂM

(INTEREST)

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN (APPROACH STRATEGY)

Khách hàng bị thu hút bởi các

thông tin, hoạt động truyền thông,

promotion của Ana Mandara Villas

Dalat

Online: Google search, website 

Ana, Facebook Ana, Agoda…

Offline: hotline, đến trực tiếp Ana

Online: Website Ana, Facebook 

Ana, Agoda, Booking…

Offline: Hotline

Online: review trên Facebook,Trip, 

Agoda, Booking…

Offline: truyền miệng



Gian đoạn 1. Khác biệt hoá

thương hiệu

2. Chinh phục thị

trường

3. Khẳng định

thương hiệu

Mục tiêu

- Tăng nhận thức về thương hiệu

- Tạo sự quan tâm & thu hút khách

hàng mục tiêu

- Tạo promotion hấp dẫn thuyết

phục khách hàng ra quyết định sử

dụng dịch vụ

- Tạo ra nhu cầu, lôi kéo khách

hàng mới

- Củng cố niềm tin & lòng trung

thành của khách hàng

- Nâng cao hình ảnh & thương

hiệu Ana Mandara Villas Dalat

Resort & Spa

Đối tượng truyền thông - Khách hàng tiềm năng

- Khách hàng tiềm năng, khách

hàng của đối thủ cạnh tranh &

khách hàng mới

- Công chúng

Hoạt động triển khai - Bài PR, nội dung social, video clip
- Ý kiến đánh giá

- Bài PR

- Bài PR

- Phỏng vấn

Công cụ truyền thông

- online PR, Merchant

- Fanpage: Ana Mandara Villas

Dalat

- Website: www.anamandara-

resort.com

- SEM, GDN, Facebook Ads, Ad

Network…

- online PR, Merchant

- Fanpage: Ana Mandara Villas

Dalat

- Website: www.anamandara-

resort.com

- SEM, GDN, Facebook Ads, Ad

Network…

- online PR, Merchant

- Fanpage: Ana Mandara Villas

Dalat

- Website: www.anamandara-

resort.com

- SEM, GDN, Facebook Ads, Ad

Network…

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN (APPROACH STRATEGY)



MỤC TIÊU KINH DOANH (BUSINESS TARGET)1

MỤC TIÊU MARKETING (MARKETING TARGET)2

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẦM (PRODUCT 

STRATEGY)
3

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

(COMMUNICATION STRATEGY)



Giai đoạn 01/2019 02, 03/2019 04, 05, 06/2019

Doanh thu
Tăng 20% Tăng 30% Tăng 40%-50%

Tỷ lệ sử dụng dịch

vụ 60% 70% 80%

Khách hàng Ít nhất 900 khách hàng mới trong 6 tháng

MỤC TIÊU KINH DOANH (BUSINESS TARGET)1



- mức độ nhận diện thương hiệu:

30% & tăng 5% mỗi tháng tiếp

theo

- Trên 50% khách hàng biết & đến

nghỉ tại Ana Mandara Villas Dalat

. 

03 THÁNG ĐẦU

- Xây dựng mối quan hệ khách

hàng, 60% khách hàng quay trở

lại lần thứ 2

- Tỉ lệ khách hàng hài lòng đạt trên

60%

03 THÁNG TIẾP THEO

- Củng cố niềm tin của khách hàng

- Nâng cao hình ảnh thương hiệu

06 THÁNG CÒN LẠI

MỤC TIÊU MARKETING (MARKETING TARGET)2



8%

20%

30%
35%

55%
70%

MỤC TIÊU THƯƠNG HIỆU (BRANDNAME TARGET)

MỤC TIÊU MARKETING (MARKETING TARGET)2

AwarenessKnowledgeLinkingPreferenceTrial
Regular

Use



PRODUCT

PROMOTION PRICE

- Đa dạng hoá các package để phù hợp với từng

nhóm khách hàng

- Thường xuyên làm mới cái chương trình của

khu nghỉ, đổi hình thức, nâng cao chất lượng.

- Mở rộng các dịch vụ phục vụ như , tặng kèm

dịch vụ ăn uống, du lịch… khi đặt phòng

01

02

- Xây dựng & truyền thông hệ thống nhận diện

thương hiệu: hình ảnh khu nghỉ, …

- Xây dựng kênh thông tin chính thức cho

khu nghỉ: website, facebook, instagram.. để

thường xuyên trao đổi thông tin vơí khách hàng

- Tổ tạo nhiều chương trình khuyến mãi tặng

kèm dịch vu khi khách đến lưu trú

03

- Quy định sẵn nhiều mức giá cho những đối

tượng khác nhau như (ngươi lớn tuổi, giáo

viên, trẻ em…) để phục vụ nhu cầu đa dạng

của khách hàng

- Chiến lược thay đổi giá vào những ngày lễ, dịp

đặc biệt, vào những giờ vắng khách...

- Chăm sóc khách hàng thân thiết, thường

xuyên, nhóm khách hàng đặc biệt (tích lũy

điểm để giảm giá, tặng quà ngày sinh nhật)

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẦM (PRODUCT 

STRATEGY)
3



CÔNG CỤ (TOOLS)

TIMELINE

ACTION PLAN

CÁC GIAI ĐOẠN

KẾ HOẠCH CỤ THỂ



CÁC GIAI ĐOẠN (TIMELINE)

01

02

03

Mục tiêu: Tăng nhận thức về thương

hiệu, tạo sự quan tâm & thu hút khách

hàng mục tiêu

Công cụ:

- FB: Page Post, Page Like, Minigames, 

Retargeting…

- PR: PR Online 

- GDN, Goolgle Search, Youtube, Ad 

Network

Thời gian: 3 tháng

Mục tiêu: Thuyết phục khách hàng ra quyết định

sử dụng sản phẩm, lôi kéo khách hàng mới

Công cụ:

- FB: Page Post, Page Like, Minigames, 

Retargeting…

- PR: PR Online, 

- GDN, Goolgle Search, Youtube , Ads Network

Thời gian: 3 tháng

Mục tiêu: Củng cố niềm tin & lòng trung

thành của khách hàng, tăng nhận diện

thương hiệu

Công cụ:

- FB: Page Post, Page Like, Minigames, 

Retargeting…

- PR: PR Online, Promotion

- GDN, Goolgle Search, Youtube , Ads 

Network

Thời gian: 6 tháng



ACTION PLAN





WEBSITE
 Thể hiện hình ảnh của thương hiệu của khu

nghỉ, thu hút khách hàng

 Cung cấp đầy đủ thông tin khu nghỉ, tiện nghi,

dịch vụ, phòng ốc, hệ thống

 Truyền tải thông điệp, các giá trị và tin tức liên

quan đến thương hiệu khu nghỉ

 Tạo tương tác trực tiếp với khách hàng

 Tạo các chương trình promotion phù hợp

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

WEBSITE



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

WEBSITE



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

WEBSITE



FANPAGE
 Xây dựng hình ảnh và định vị thương hiệu Ana

Mandara Villas Dalat

 Truyền tải thông điệp & câu chuyện thương

hiệu

 Tăng độ tiếp cận đến khách hàng tiềm năng

 Tăng sự tương tác và gắn kết giữa thương

hiệu và fans

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE



01
Sử dụng quảng cáo

page post để thu hút

thêm tương tác cho

các post nội dung

Page Post

02
Tìm kiếm và xây dựng

công đồng fan là các

khách hàng tiềm năng

thông qua quảng cáo

Page Like

Page Like

04
Tổ chức minigame tạo

tương tác, tăng mối

liên kết giữa fan và

thương hiệu

Mini games 03
Quảng cáo tăng lượng

tiếp cận và view của

người dùng với video

được đăng trên

fanpage

Video View

05
Tiếp tục theo đuổi đối

tượng đã click vào

quảng cáo để luôn

xuất hiện trong mọi

hoạt động của họ, kích

thích nhu cầu mua

hàng

Retargeting

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE



BRAND NON-BRAND TƯƠNG TÁC

HÀM LƯỢNG 60% 20% 20%

MỤC TIÊU

Các nội dung tập trung khai thác

chi tiết thông tin về Ana Mandara

Villas Dalat đến người tiêu dùng.

Các nội dung thể hiện sự kết nốt

giữa Ana Mandara Villas Dalat

với các dịch vụ, tiện ích xung

quanh

Tập trung xây dựng các hoạt

động Minigames để tăng cường

tương tác giữa Ana Mandara

Villas Dalat và đối tượng

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG

- Giới thiệu về hình ảnh khu nghỉ

- Thông tin về các chương trình

khuyến mãi hiện có

- Không gian, phòng ốc, cảnh

quan

- Ảnh feedback & hình ảnh khách

hàng đã từng nghỉ tại khu nghỉ

- Giới thiệu những địa điểm du

lịch, những tiện ích xung quanh

kết nối với khu nghỉ

- Nhữg địa điểm sống ảo, check

in gần khu nghỉ

- Tổ chức games để tăng sự

tương tác với fans qua đó truyền

thông các thông điệp về khu nghỉ

và tăng likes page

- Ảnh GIF liên tục chuyển động

 chụp lại  comment dưới

post. Đối tượng may mắn sẽ

được nhận quà

- Minigame nhân các ngày đặc

biệt

PHÂN BỔ 13 bài/tuần 4 bài/tuần 4 bài/tuần

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FACEBOOK CONTENT DIRECTION



35%
10%

15%

10%

15%

15%

Thông itn khu nghỉ Các giá trị cốt lõi Ưu đãi, khuyến mãi

Trải nghiệm khách hàng Tình hình thị trường Mini game

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE

Tổng số post ước tính: +750 post 

(ít nhất 03 post/ngày)

Hiệu quả: đo lường trên số page like, 

độ tiếp cận & tương tác



Update post liên
tục mỗi ngày (ít

nhất 03 post/ngày

Quản lý & phản
hồi thông tin đến

fans

Chạy facebook
ads để tăng

lượng fans cũng
như tăng tương

tác

Quản lý, thống
kê số liệu
fanpage

Tối ưu hóa công
cụ để đạt được

hiệu quả cao
nhất

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGEDemo Facebook Tools
PAGE POST: 

- Là hình thức quảng cáo tăng tương tác

cho bài viết trên fanpage

Gián tiếp tăng fan cho fanpage

- Các tương tác bao gồm: like post, 

comment, share, photo view

- Chi trả phí theo CPC

PAGE LIKE: 

- Là hình thức quảng cáo tăng fan (like) 

cho fanpage

- Chi phí trả theo CPL



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE

Mini Games

Platform: Facebook minigame dưới dạng

bài đăng (post) thông thường

Thiết kế: gif (hình động)



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE
Video View

• Quảng cáo tăng tương tác, view cho 

video trên page

• Thời lượng: Tối đa 5 phút

• Lời quảng cáo và nội dung video nhắm 

tới đúng đối tượng tiềm năng sẽ mang 

lại hiệu quả cao cho quảng cáo video.

• Hình thức tính phí: CPV



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

FANPAGE

Chạy Facebook Ads

Platform: Trình quảng lý quảng cáo của 

facebook

Cách chạy: chọn bài post muốn chạy, 

nhắm mục tiêu audience, location, sở thích



Nhắm

chọn

Nội dung Thiết kế

- Quảng cáo trên các website có

lượng người theo dõi lớn

- Tập trung vào nhóm KH mục tiêu

- Lựa chọn website theo thói quen

và sở thích sử dụng internet của

KH mục tiêu

NHẮM CHỌN

- Banner ads với nhiều kích

cỡ và vị trí khác nhau

- Dẫn link về website hoặc

facebook fanpage

THIẾT KẾ

- Thông điệp banner

liên quan đến sản

phẩm & concept

NỘI DUNG

ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

GOOGLE DISPLAY NETWORK



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

GOOGLE DISPLAY NETWORK

 Banner chạy GDN (15 size)



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

GOOGLE DISPLAY NETWORK

 Chạy quảng cáo banner kéo

traffic vào website



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

GOOGLE DISPLAY NETWORK

 Kéo traffic vào website



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

SEO/SEM
 Tăng cường Seo/Sem, Kéo traffic vào website



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

SEO/SEM
 Phân tích từ khoá tối ưu



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

SEO/SEM
 Phân tích từ khoá tối ưu



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

SEO/SEM
 Chạy quảng cáo từ khoá SEM



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

HOẠT ĐỘNG PR



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

HOẠT ĐỘNG PR
• Dùng facebook check in tại khu nghỉ và viết bài post PR về khu nghỉ trên fanpage



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

EMAIL MARKETING
• Dùng Mailchimp để gửi email marketing



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

EMAIL MARKETING
• Phận tích và đo lường các chỉ số send, open, click



ACTION PLAN (KẾ HOẠCH CỤ THỂ)

VIDEO YOUTUBE
• Phận tích và đo lường các chỉ số send, open, click



Kênh

(Channel)
Đơn vị (Unit) KPIs Đơn giá (Price)

Ngân sách

(Budget)

GDN CPC 10.000 3.500 35.000.000

SEM CPC 10.000 3.500 35.000.000

SEO & Email MKT Tự thực hiện

Ads Network CPC 10.000 3.5000 35.000.000

Page Like CPL 10.000 2.500 25.000.000

Page Post CPC 10.000 1.500 15.000.000

Minigames Package 6 1.000.000 6.000.000

Fb Video Views CPV 10.000 500 5.000.000

Online PR Bài 6 12.000.000 72.000.000

TOTAL 228.000.000

NGÂN SÁCH & ĐO LƯỜNG

MEASUREMENT & BUDGET



THANK YOU!
Cảm ơn các Thầy và các bạn đã chủ ý lắng nghe!


