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NỘI DUNG 

• Tổng quan

• Mục tiêu Marketing

• Chiến lược Marketing

• Công cụ Maketing

• Ngân sách & đánh giá KPIs



GIỚI THIỆU VỀ ERGOBOSS

• Thành lập năm 2017 Ergoboss là đơn vị độc quyền phân phối
bàn học thông minh Kidsmaster tại thị trường Việt Nam

• Kidsmaster là 1 trong 2 thương hiệu hàng đầu thế giới về bàn
học thông minh (là thương hiệu con của Compro – thương
hiệu nổi tiếng trên thế giới về bàn học và bàn làm việc).

• Kidsmaster là thương hiệu chuyên về bàn học thông minh cho
trẻ em

• Website: www.ergoboss.vn

• Facebook: ttps://www.facebook.com/ERGOBOSS.vn/

http://www.ergoboss.vn/


MỤC TIÊU

• Mang đến cho khách hàng 1 sản phẩm chất lượng nhất về
bàn học sinh thông minh cho trẻ em

• Tăng lượng followers của fanpage lên 10.000 trong 3 
tháng.

• Tăng lượng truy cập website trung bình 1 tháng từ 3000 
đến 5000 lượt view

• Đưa vị trí website lên top 5 google

• Tăng doanh số bán hàng lên 20%



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

• Tỉ lệ gù lưng cận thị ở trẻ em
học đường ngày càng gia tăng
nhất là ở các thành phố lớn

• Nhiều trẻ không thích học bài
vì ngồi vào bàn học gây nhằm
chán

• Bàn học đa phần chưa phù hợp
với tất cả các bé độ tuổi đi học, 
mua bàn nhỏ thì lớn lên không
dùng được, mua bàn lớn quá
thì bé nhỏ ngồi không vừa.

• Thiết kế thông minh của bàn học Kidsmaster
nâng đỡ phần lưng của bé chống gù lưng, 

• Mặt bàn có thể nâng nghiêng nhiều góc độ
giúp bé tránh cận thị đồng thời tạo cảm giác
mới mẻ khi học bài

• Màu sắc bàn đẹp và bắt mắt

• Bàn và ghế có thể nâng hạ độ cao phù hợp cho
bé từ 3-18 tuổi, độ bền cao vì nguyên liệu và
linh kiện đạt tiêu chuẩn Châu Âu có thể sử
dụng suốt từ nhỏ cho đến lớn

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG GIẢI PHÁP



ĐỐI THỦ CẠNH TRANH



PHÂN TÍCH SWOT
• Là thương hiệu bàn học nổi

tiếng trên thế giới
• Showroom trong trung tâm

thương mại dễ tiếp cận
khách hàng

• Chất lượng sản phẩm sắc
xảo, đạt tiêu chuẩn Châu Âu
an toàn cho bé

• Thiết kế thông minh điều
chỉnh bằng nút bấm.

• Chưa có nhiều showroom để
tiếp cận khách hàng nhiều
hơn

• Giá thành sản phẩm cao hơn
so với các đối thủ

• Showroom xa trung tâm

• Cha mẹ ngày càng quan tâm, 
chú trọng đến việc học của
con nên việc đầu tư dụng cụ, 
thiết bị học tập là tối cần
thiết, nhất là những bé
chuẩn bị vào lớp 1.

• Sản phẩm ngày càng nhiều
đối thủ cạnh tranh

• Có nhiều sản phẩm tương tự
giá rẻ hơn.



KEY MESSAGE

SIÊU BÀN HỌC THÔNG MINH – SIÊU THIÊN TÀI NHÍ

• Nâng cao khả năng sáng tạo

• Bảo vệ sức khỏe của bé

• Thoát khỏi cảm giác buồn ngủ nhàm chán khi
ngồi học bài

• Chống gù lưng cận thị cho bé



ĐỐI TƯỢNG
- Tuổi: 30 – 45 tuổi

- Có con học độ tuổi từ 4 đến 7 tuổi, tập trung cao nhất vào các
bé chuẩn bị vào lớp 1, trường quốc tế, trường song ngữ…

- Thu nhập: class A

- Sở thích: môi trường tiến bộ, đổi mới

- Hành vi: online và tìm hiểu những thông tin chăm dạy con,
trường quốc tế, môi trường nước ngoài

- Nghề nghiệp: giảng viên, chủ DN, giáo viên các trường quốc
tế, nghể liên quan đến giáo dục

- Địa lý: Tập trung vào các thành phố như: Thành Phố HCM,
Bình Dương, Long Thành, Biên Hòa.



GĐ 1 GĐ 2 GĐ 3 GĐ 4

CÁC GIAI ĐOẠN

Nhận biết thương
hiệu

Conversion Aquisition Retention

• Blog
• Web
• SEO
• Ads 
• GDN
• Viral

• SEO
• Retargeting
• Facebook
• Fanpage
• Google Plus
• Content blog

• Mobile
• Email
• Comment
• Like và share
• Offline
• CMR

• Member
• Social
• Gift
• Views
• Visit
• Popular



CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN

-Nhập nhiều
mẫu mã mới, 
có nhiều sự
lựa chọn cho
khách hàng.
-Thiết kế
nhiều chương
trình km, 
giảm giá, tặng
quà…
-Tăng nhận
thức về
thương hiệu

-Tổ chức các
sự kiện tại
showroom, 
thu hút sự chú
ý của khách
hàng
-Tổ chức Mini 
game tặng quà
-Kết hợp với
các trường
học để tổ chức
sự kiện

-Online: 
Web
Facebook
Google
Cốc cốc
-Offline:
Liên hệ qua 
website, mua
sắm trực tiếp
tại cửa hàng

-Online: Đặt
hàng qua các
kênh:
Web
Facebook
Zalo
Hotline
-Offline: Mua
trực tiếp tại
của hàng, hội
chợ

-Rivew trên
website, 

facebook, 
zalo…

-Giới thiệu
cho bạn bè

ATTENTION INTEREST SEARCH ACTION SHARE



CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN
GIÚP BÉ TRỞ THÀNH THIÊN TÀI VỚI BÀN HỌC THÔNG MINH 

KIDSMASTER

GIAI ĐOẠN

THÔNG ĐIỆP

Tăng cường hiệu quả của chiến
dịch cũng như quyết định đầu tư

bàn học

ĐỘ NHẬN BIẾT CÂN NHẮC CHUYỂN ĐỔI

ĐỐI TƯỢNG

CÁC HOẠT 
ĐỘNG

CÔNG CỤ

Đầu tư bàn học thông
minh cho bé

- Content khơi lên vấn đề gù lưng, 
cận thị, chán học của bé

- Các nhận diện về thương hiệu bàn
học Kidsmaster

- Chương trình trải nghiệm miễn phí
bàn học sinh thông minh tại
showroom

- Dùng thử sản phẩm 1 tháng miễn
phí

- Video, hình ảnh đã lắp đặt tại nhà
khách hàng và review

-Own: landing Page đăng ký tư vấn
-Own: Facebook Page
- Earn: chương trình trải nghiệm sản
phẩm miễn phí
- Paid: social ads, Display, seeding FB 
Group trường quốc tế

-Own: official channel: 
YouTube/Facebook
- Earn: Dùng thử miễn phí sản phẩm
1 tháng
-Paid: social ads, Display, seeding FB 
Group trường quốc tế
- Paid: online & offline PR
- Own: CRM (Call center)

Earn: Video, hình ảnh đã lắp đặt

tại nhà khách hàng và review 
khách hàng

- Own: official channel: 
YouTube/Facebook
- Own: CRM (Call center)
- Paid: social ads, Display

SIÊU BÀN HỌC THÔNG MINH 
DÀNH CHO SIÊU THIÊN TÀI NHÍ

Thu hút sự chú ý của phụ huynh có
con chuẩn bị vào lớp 1 và đang học

tiểu học

Gia tăng thông tin và niềm tin cho
khách hàng về bàn học thông
minh, trải nghiệm sản phẩm

CHỦ ĐỀ





THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

• Nội dung:

• Website trình bày dạng giới thiệu dịch vụ 
kinh doanh

• Nội dung được chia theo từng mục cụ thể

• Thông tin được thể hiện theo trình tự

Kế 
hoạch 
cụ thể



WEBSITE

4 yếu 
tố

Nội 
dung 

tốt

Thiết 
kế đẹp

Chuẩn 
SEO

Lượt 
view 
cao



WEBSITE
Giao diện trang chủ đẹp, 

sang trọng



WEBSITE Trang sản phẩm



WEBSITE Sản phẩm



SEO
TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM



SEO
Search Engine 
Optimization



SEO
Search Engine 
Optimization

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA



SEO
Search Engine 
Optimization



SEO
Search Engine 
Optimization

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA 
ĐỐI THỦ



SEO
Search Engine 
Optimization SEO ON PAGE

YOAST SEO – bộ SEO tốt nhất trên Wordpress



• Tạo đường dẫn thân thiện cho danh mục menu 
với các từ khóa chính

• Sử dụng plugin SEO Friendly Images để tự
động lấy tiêu đề bài viết làm thẻ alt, title cho
hình ảnh trong WordPress

• Tối ưu mật độ từ khóa ( keywords density )
• Xây dựng sitemap cho website
• Tối ưu Internal back link

SEO
Search Engine 
Optimization

SEO ON PAGE

http://wordpress.org/extend/plugins/seo-image/


 Bước 1: Tiêu đề và URL phải chứa từ khoá. 

 Bước 2: Chèn Keyword trong data meta trên 
cả bài viết và menu

 Bước 3: Tiêu đề dùng heading 1 hay heading 
2, Tạo backlink ở phần intro

 Bước 4: Chèn tối thiểu 4 từ khóa ở phần
content và tạo backlink

 Bước 5: Tối ưu hóa hình ảnh

 Bước 6: Chèn bài viết, cẩm nang có liên quan

 Bước 7: Chèn các tag (Có dấu và không dấu)

 Bước 8: Đăng ký trang trong Google Web 
Master Tool

 Bước 9: Tạo backlink từ các trang uy tín
-Vào diễn đàn, website… có thứ hạng cao 
hơn đăng bài PR.
-Vào FB đăng bài viết, Like, Share.

SEO
Search Engine 
Optimization

SEO BÀI VIẾT



SEO
Search Engine 
Optimization SEO BÀI VIẾT



TOP GOOGLE
Bàn học thông minh Kidsmaster



LANDING PAGE





GOOGLE MASTER TOOLS



CÁC KÊNH MARKETING



GOOGLE 
ADWORDS



TÌM HIỂU TỪ KHÓA



GOOGLE ADWORDS
Chỉ mạng tìm kiếm



Google Display Network 
(GDN)

Chỉ mạng hiển thị



YOUTUBE MARKETING

Làm các Video 
chất lượng chia 
sẻ trên Youtube



FACEBOOK FANPAGE
Hơn 64 triệu người dùng facebook tại Việt Nam

38



Việt Nam sử dụng
FaceBook đứng

thứ 7 trên thế giới
năm 2017

FACEBOOK  MARKETING



FACEBOOK  FANPAGE



FACEBOOK  FANPAGE

Chia sẻ nội dung liên
hay thường xuyên lên

fanpage

Kết nối cộng
đồng



40%

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

NỘI DUNG CHIA SẺ TRÊN 
FANPAGE



FACEBOOK  ADS 
Quảng cáo like trang với chi phí 1.500.000 vnđ /tháng



FACEBOOK  ADS 

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

- Độ tuổi: Từ 30 – 45 tuổi

- Giới tính: Nam, nữ

- Độ tuổi con: 5-7 tuổi

- Thu nhập: Cao

- Vị trí: HCM, BIÊN HÒA, BÌNH DƯƠNG, 

LONG THÀNH

- Nghề nghiệp: doanh nhân, chủ doanh nghiệp, 

giảng viên, giáo viên các trường tư thục, quốc tế.



FACEBOOK  ADS 
Quảng cáo thu hút thêm lượt mua hàng trên web



FACEBOOK  ADS 
Quảng cáo bài viết với chi phí 3.000.000/tháng



Mạng xã hội khác

Các mạng xã hội  
khác hỗ trợ khá tốt 
như : Instagram, 
Minds, Google plus 
(G+),…



EMAIL MARKETING
Sử dụng Microsoft outlook để gửi mail hàng loạt

DATABASE



ZALO MARKETING



SMS MARKETING

- Các chương trình khuyến mãi
- Các sự kiện
- Sinh nhật khách hàng



15.000 view
Mỗi ngày

15.000 đọc giả
Sau 3 tháng tiếp cận

80% hiệu quả
Sau chiến dịch



NGÂN SÁCH MARKETING 
CHO 3 THÁNG



Họ tên: Nguyễn Thị Mai Anh –
Trần Thị Diễm Châu

Lớp:      18DM32
GVHD:  Th.s Nguyễn Hữu Phát


