
KẾ HOẠCH DIGITAL MARKETING 

Trung tâm Anh ngữ ENGLISH GARDEN

Thực hiện: Lê Minh Đức
GVHD: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát



2

•Website: http://EnglishGarden.com.vn/

•Facebook Page: EnglishGardenFanpage

http://englishgarden.com.vn/


Mục Tiêu
• Nâng tầm ngoại ngữ cho người Việt Nam với PP hoàn toàn mới.

• Tăng lượng followers của fanpage lên 10,000 trong vòng 3 tháng.

• Hầu hết học viên cảm thấy hài lòng về giá cả và chất lượng dịch vụ.

• Tăng số lượng đăng ký học viên từ 1 học viên/ngày lên 10 học

viên/ngày.

• Tăng tỷ lệ học viên cũ tiếp tục đăng ký khóa học mới tiếp theo.
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NỘI DUNG:

▰Tổng quan

▰Mục tiêu Marketing

▰Chiến lược Marketing

▰Công cụ Marketing

▰Ngân sách & Đánh giá KPIs
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GIỚI THIỆU DỰ ÁN
ENGLISH GARDEN Là trung tâm anh
ngữ chuyên cung cấp các khóa học Tiếng
Anh đặc biệt dành cho đối tượng trẻ em
với phương pháp giảng dạy hoàn toàn
mới và hiệu quả nhất. 5
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PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

THỰC TRẠNG CÁC KHÓ KHĂN

Hiện nay có khá nhiều Trung tâm
với chất lượng đào tạo trung bình,
thấp và chi phí khá cao.

Các phương pháp giảng dạy tại VN
chủ yếu là học thuộc lòng và đọc
chép.

.Phụ huynh không có thời gian để
tìm hiểu và lựa chọn một Trung tâm
uy tín và phù hợp cho con.

GIẢI PHÁP

Môi trường học tập thân thiện, thời gian học
linh hoạt, đội ngũ giảng viên bản xứ nhiều
kinh nghiệm.

Cam kết cung cấp các khóa học chất lượng
với phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới, 
phù hơp với nhu cầu và khả năng của từng
học viên.

Các tư vấn viên luôn sẵn sàng lắng nghe và
giải đáp thắc mắc cho học viên
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ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
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Mô hình SWOT

• Trên thị trường đã có những đối

thủ rất lớn với nhiều năm kinh

nghiệm và tài chính dồi dào.

• Tiên phong trong phương pháp

giáo dục hoàn toàn mới

• Phương pháp giảng dạy hoàn toàn

mới kết hợp với thiết kế không gian

độc đáo, sang tạo.

• Chi phí hợp lý, đội ngũ giáo viên

được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp

• Hiện nay, đa số phụ huynh rất chú

trọng việc đầu tư vào việc học cho

trẻ em.

• Phù hợp với mọi phân khúc trẻ em

(từ 3-15 tuổi) và mọi trình độ.

• Không phù hợp với phân khúc

khách hàng thiếu niên hoặc người

đi làm, người lớn tuổi.

• Tốn khá nhiều chi phí xây dựng

ban đầu .



MỤC TIÊU MARKETING
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Xây dựng độ nhận biết thương hiệu - đặc biệt về phương
pháp dạy học mới của ENGLISH GARDEN

Thu hút sự chú ý & thúc đẩy ý định đăng ký khách hàng

tiềm năng (Học Sinh & Phụ Huynh) mong muốn con có một môi

trường học thú vị và đầy màu sắc sau các giờ học rất nặng ở 

trường.
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Tăng thêm tập dữ liệu khách hàng của ENGLISH GARDEN và 

phục vụ cho hệ thống CRM.
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Key message 

”Khi học Tiếng Anh trở thành buổi khám phá Khu

Vườn Trong mơ”

• Khám phá kỹ năng mềm

• Khóa học Tiếng Anh học thuật

• Rèn luyện các kỹ năng tự lập, du học
nước ngoài.

• Rèn luyện tư duy logic và làm việc
nhóm.



ĐỐI TƯỢNG

- Tuổi: 35 – 55

- Có con nhỏ, cho học trường quốc
tế, lớp ngoại ngữ…

- Thu nhập: class A

- Sở thích: môi trường tiến bộ, đổi
mới, sính ngoại, quý tộc

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

- Nghề nghiệp: Nhân viên VP, chủ
DN, tiểu thương, …

- Địa lý: Tập trung vào các thành
phố như: Thành Phố HCM, Hà
Nội, Đà Nẵng,…

- Tuổi: 6 - 15

- Học THCS – THPT.

- Đặc điểm: thích hướng ngoại, năng
động, quan tâm đến môi trường
quốc tế, hiện đại.

- Sở thích: online, khám phá, du lịch,
trải nghiệm thử thách

- Hành vi: Giải trí, học ngoại ngữ,
học trường quốc tế, tham gia các
hoạt động ngoại khóa (đặc biệt các
hoạt động trao đổi liên kết)

- Địa lý: Tập trung vào các thành phố
như: Thành Phố HCM, Hà Nội, Đà
Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình
Dương, Cần Thơ…

PHỤ HUYNH HỌC SINH



CHIẾN LƯỢC MARKETING

 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN



CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG

 Tìm kiếm một phương pháp học

tập hoàn toàn mới cho con

 Trẻ đã quá mệt mỏi và căng

thẳng sau các giờ học ở trường

và không thể tiếp thu các giờ

Tiếng Anh học thêm

 Phù hợp cho các gia đình có

định hướng cho con đi du học

English Garden:

 Phương pháp và môi trường

học tập hoàn toàn mới tại Việt

Nam.

 Tiếng Anh học thuật phù hợp

để đi du học

 Rèn luyện các kỹ năng mềm và

tư duy sáng tạo.

VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP
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GĐ2 GĐ3GĐ1

1. Nhận biết  

thương hiệu

• Blog

• SEO

• Ads GG 

Search

• GDN

• Viral

2. Tìm hiểu 3. Sử dụng

GĐ4

4. Duy trì

• SEO

• Retargeting

• Facebook

• Fanpage

• Tumblr

• Google Plus

• Content blog

• Mobile

• Email

• Comment

• Like và

share

• Offline

• CRM

• Member

• Social

• Gift

• Views

• Visit

• Popular



Chú ý
Hứng

thú

Tìm

kiếm
Hành

động
Chia 

sẻ

• Nhiều

chương

trình khuyến

mãi, giảm

giá

• Tăng nhận

thức về

thương hiệu

• Khách hàng

tham gia sự

kiện tại cửa

hàng

• Khách hàng

bị thu hút

bởi các

thông tin, 

hoạt động

truyền

thông,PR…

• Online : 

Google , 

Facebook , 

Website

• Offline : Liên

hệ qua 

hotline , đến

mua sắm

trực tiếp tại

cửa hàng

• Online : Đặt

hàng qua 

Website , 

Facebook , 

Zalo , 

Hotline

• Offline : Đến

mua trực

tiếp tại cửa

hàng

• Review trên

Website , 

Facebook…

• Giới thiệu

cho bạn bè

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN



CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN



ACTION PLAN DIGITAL MARKETING



WEBSITE
Thiết kế và xây dựng
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KẾ HOẠCH CỤ THỂ

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 và đơn gián

cho KH để hiểu và sử dụng.
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Nội dung hữu

ích
Thiết kế bắt mắt

Lượng tương

tác tốt
Đúng chuẩn

SEO

4 Yếu Tố

WEBSITE
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www.minhduc.thanhdientech.com
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Trang giới thiệu về dịch vụ kinh doanh

www.minhduc.thanhdientech.com
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MỤC TIN TỨC

www.minhduc.thanhdientech.com



SEO
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
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SEO
Search Engine Optimize

Nghiên cứu từ khóa
SEO
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SEO

Search Engine 

Optimize

“keywordtool.io”

Nghiên cứu từ khóa
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Nghiên cứu từ khóa của đối thủ

Kwfinder.com
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• 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

http://wordpress.org/extend/plugins/seo-image/
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SEO ON-PAGE



31

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 BÀI VIẾT

YOAST SEO – bộ seo tốt nhất trên Wordpress
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SEO OFF-PAGE



LANDING PAGE
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CÁC KÊNH MARKETING
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Google Adwords
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Google Display Network (GDN)



FACEBOOK FANPAGE

Hơn 64 triệu người dùng facebook tại Việt Nam
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Facebookers in Vietnam:

Vietnam: 61,000,000

Nguồn: https://www.statista.com

https://www.statista.com/


Place your screenshot here
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https://www.facebook.com/EnglishGarden2019

https://www.facebook.com/EnglishGarden2019
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FACEBOOK ADS

Quảng cáo like trang với chi phí tổng 20,000VND/ngày



Đối tượng Khách hàng
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• Độ tuổi: 24 - 50

• Giới tính: Tất cả

• Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

• Vị trí: Việt Nam 
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Locatio

n

BEHAVIOUR

GENDER

MARRIAGE 

STATUS

EDUCATION

AUDIENCE INSIGHT

PHÂN TÍCH 

ĐỐI TƯỢNG 

KHÁCH 

HÀNG
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37,3% dùng

facebook
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42,1% dùng

facebook

65,4% dùng

facebook
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ĐỐI TƯỢNG CHẠY QUẢNG CÁO
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• Đối tượng : Nam & Nữ

• Độ tuổi : 25-50

• Trình độ: Cao đẳng - Đại học

• Nghề nghiệp: Chủ doanh

nghiệp, CEO, Manager

• Vị trí: Tp.HCM

• Sở thích: Phương Pháp Giáo

Dục đặc biệt, Công nghệ, …

• Thiết bị: Android/Ois/máy tính
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10,000 view

Mỗi ngày

15,000 Đọc giả

Sau 3 tháng tiếp cận

80% Hiệu quả

Sau chiến dịch
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Thanks For your Listening!
Any questions?


