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GIỚI THIỆU DỰ ÁN
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Mindi Shop là cửa hàng chuyên bán
lẻ đồng hồ xách tay chính hãng từ tầm trung
đến cao cấp.

Với uy tín hơn 3 năm trong nghề, 
chúng tôi cam kết mang lại những giá trị tốt
nhất cho khách hàng, cam kết bán sản phẩm
chính hang cùng chế độ hậu mãi hoàn hảo.

Mindi Shop chuyên phân phối các sản phẩm đồng hồ xách tay chính hãng từ các
thương hiệu nổi tiếng trên thế giới: Michael Kors, Marc Jacobs, Skagen, Daniel Wellington,
Emporio Armani…

CONTENT 
STRATEGY
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▸Hàng fake được sản xuất tinh vi có thể giống
đến 90% hàng thật, giá bán tương đương nhưng
chất lượng chưa bằng một nửa!

▸Với chi phí sản xuất cực thấp, người ta đã thay
thép không gỉ vốn được tất cả các hãng đồng hồ
nổi tiếng tin dùng bằng 1 thứ kim loại độc hại -
hợp kim kẽm.

Hàm lượng chì trong thứ hợp kim này cao đến
1 - 2%. Những chất này lâu ngày sẽ ngấm qua da 
và tích tụ trong cơ thể, gây tổn hại thần kinh, 
nhiễm độc gan, viêm thận, v.v...

CONTENT 
STRATEGY
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▸Giá sản phẩm chính hãng nhập khẩu
qua các nhà phân phối, đại lý khá cao
▸Sản phẩm dù được mua tại các cửa
hàng đề biển “đồng hồ chính hãng” hay 
thậm chí là các trung tâm thương mại
lớn. Vỏ có thể chính hãng nhưng ruột
máy thì lại là hàng Tàu!!!
▸Nếu lở may bạn đi gặp khách hàng
hay một người bạn nào đó mà họ phát
hiện bạn đang đeo một chiếc đồng hồ
Fake thì chắc chắn sẽ rất “quê”

VẤN ĐỀ
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Chúng tôi cam kết

- Không bán hàng kém chất lượng, hàng giả, 
hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất
xứ...và cam kết “ Bồi thường gấp 10 lần giá
trị thực nếu quý khách phát hiện mua phải
hàng giả, hàng nhái từ chúng tôi”

- Luôn cung cấp cho các Quý khách hàng
những sản phẩm tốt với giá cả cạnh tranh
nhất đi kèm với những chế độ dịch vụ hoàn
hảo nhất.

- Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, 
không vì lợi nhuận mà gian dối, lừa
bịp Khách hàng...

- Với tình yêu với đồng hồ và kinh
nghiệm trong nghề, Mindi Shop tin 
tưởng có thể mang lại được những
giá trị tốt nhất cho người sử dụng.

GIẢI PHÁP
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CAMPAIGN OBJECTIVE

Xây dựng độ nhận biết thương hiệu Mindi Shop.

Tăng doanh số bán hàng.

Tiếp cận tối đa lượng khách hàng thông qua các kênh tìm kiếm, 
website, facebook, zalo.

Thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng .



KEY MESSAGE

“HÀNG CHÍNH HÃNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ - GIÁ TRỊ
THẬT”
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- Sản phẩm đồng hồ của shop là hàng xách tay chính hãng, bao thẩm định.
- Giá cả phù hợp với túi tiền mọi người.
- Những giá trị thật mà Mindi Shop mang đến cho khách hàng là phong cách, thời

trang và sự uy tín.



9 INTERGRATION ROADMAP

AWARENESS

Objective
Thu hút sự chú ý của khách hàng tới
trang web, fanpage của Mindi shop

Phase

“SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG – GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG”Theme

Key 
Activities

ENGAGEMENT CONVERSION

Content để khơi lên nhu cầu và khao
khát của khách hàng

Các bài viết về chương trình khuyến
mãi kèm hỉnh ảnh sản phẩm đẹp bắt
mắt trên trang web, fanpage,zalo,v,v,

Tăng cường hiệu quả của chiến dịch
cũng như quyết định like & follow 
page, chốt đơn hàng

Gia tăng thông tin về sản phẩm, kinh
nghiệm phân biệt chất sản phẩm
fake



ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG
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▸GIỚI TÍNH: Nam,Nữ
▸ĐỘ TUỔI: 20-40
▸THU NHẬP: Trung bình khá
▸KHU VỰC: Toàn quốc (Tập trung vào các thành phố lớn)
▸TÂM LÝ: Khách hàng thường mua sắm online yêu chuộng các sản phẩm

đồng hồ đeo tay chính hãng với giá cả hợp lý



11 ACTION PLAN
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SEO
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION



13 NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA
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Từ khóa gợi ý trên 
keywordtool.io

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA
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Từ khóa gợi ý trên 
keywordtool.io

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA
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Nghiên cứu từ khóa 
đối thủ trên 

kwfinder.com

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA
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Y0AST SEO – BỘ SALE TỐT NHẤT TRÊN WORDPRESS 
SALE ON-PAGE
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KIỂM TRA BÀI VIẾT CHUẨN SEO TRÊN REPUTATION
SALE ON-PAGE



19 UP SITEMAP LÊN GOOGLE WEB MASTERTOOL 
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GOOGLE ADWORDS



22 GOOGLE DISPLAY NETWORK (GDN)
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HỘI TỤ CÁC YẾU 

TỐ

• BỐ CỤC RÕ RÀNG

• HÌNH ẢNH ĐẸP

• NỘI DUNG BÀI VIẾT CHUẨN 

SEO

• LƯỢT VIEW CAO

WEBSITE

MINDISHOP.XYZ



Place your screenshot here

24 WEBSITE
MINDISHOP.XYZ Thanh tiêu đề, banner sliderLogo

Hình ảnh được tối ưu hóa



25 WEBSITE
MINDISHOP.XYZ

GIAO DIỆN TIN TỨC



MOBILE
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TABLET



SOCIAL NETWORK
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Việt Nam xếp thứ 7 TG với 

64 triệu người dùng, chiếm 3%
tổng số tài khoản Facebook toàn cầu*

* Số liệu thống kê tính đến tháng 7.2017
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fb.com/mindishop.xyz

Fanpage Facebook

NỘI DUNG FANPAGE

40%

40%
20%

40% bài post chia sẻ nội
dung bán hàng

40% bài post chia sẻ nội
dung giải trí, thông tin

20% bài post nội dung sự
kiện,trò chơi



30 Tạo Các Minigame



31 Quảng cáo bài viết



32 Quảng cáo tăng like trang với chi phí 100.000 vnđ/ 2 ngày



33 Quảng cáo trên Facebook Messenger
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Tạo Shop và đăng tài 
sản phẩm lên Zalo 
Shop



EMAIL MARKETING
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EMAIL MARKETING

Sử dụng chức năng 
Mail Merge gửi mail 
đồng loạt cho khách 
hàng
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NGÂN SÁCH VÀ ĐO LƯỜNG
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NỘI DUNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ Đơn Vị Tính
SỐ LƯỢNG

Ngân Sách

FACEBOOK

Quảng cáo tăng like page
300,000 VNĐ/THÁNG

4
800,000

Quảng cáo bài post
200,000

VNĐ/THÁNG
8 1,600,000

Mua like bài post 300,000 VNĐ/THÁNG
1 300,000

GOOGLE

Ads chỉ mạng tìm kiếm
500,000 VNĐ/THÁNG 5 2,500,000

GDN chỉ mạng hiển thị
300,000

VNĐ/THÁNG
2

600,000

TỔNG 1 

THÁNG
5,800,000

TỔNG 3 

THÁNG 17,400,000



Mỗi ngày

70% Hiệu quả
Sau Chiến 
Dịch

Đơn đặt hàng tăng 50%
Sau 3 tháng
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KPIs

5,000 lượt vào web



The End

THANK YOU!
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

0933.123.115 daiphuc1993@gmail.comfb.com/daiphuc53


