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TỔNG QUAN

Giới thiệu về

SUMMER STATIONS

Phân tích thị trường

Đối thủ cạnh tranh



GIỚI THIỆU 

SUMMER STATIONS

Là homestay cung cấp dịch vụ
lưu trú cho khách ra mắt từ
tháng 09-2019 và tọa lạc tại
Bình Châu, tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.

Hướng đến cung cấp cho du 
khách trải nghiệm nghỉ
dưỡng cao cấp, hòa mình vào
thiên nhiên

Mang sứ mạng xây dựng phong
cách du lịch xanh và có trách
nhiệm để ngoài mục đích phát
sinh lợi nhuận cũng góp phần
vào bảo vệ môi trường



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
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Biểu đồ so sánh tốc độ tăng trưởng homestay ở hai thị trường lớn
nhất Việt Nam – TP HCM & Hà Nội

TP HCM HÀ NỘI



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Số lượng chỗ ở và doanh thu mảng homestay tại Việt

Nam năm 2018

Nguồn: airDNA

Thống kê doanh thu homestay tại các tỉnh thành lớn

năm 2018

Nguồn: airDNA



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Tiềm năng phát
triển của
Summer 
Stations

Việt Nam đang là một trong 
3 quốc gia có ngành du lịch
tăng trưởng nhanh nhất thế

giới (airDND)

Mảng home sharing tại Việt
Nam đang phát triển bùng nổ
và đạt quy mô tối thiểu 20% 

tổng chi tiêu thị trường lưu trú
vào khoảng 15 tỷ USD năm 

2025

Các khu vực nông thôn, chưa 
phát triển du lịch nhưng có

tiềm năng, cảnh quan 
đẹp đang nở rộ dịch vụ

homestay để đón khách từ
các thành phố lớn



ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Bong’s House
Bien Rung 
homestay

Ho Coc Backpacker 
Homestay

Binh An 
backpacker 
guesthouse

Địa điểm
Quốc lộ 55, huyện

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu

Quốc lộ 55, huyện
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa

– Vũng Tàu

Quốc lộ 55, huyện Xuyên
Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu

Quốc lộ 55, huyện
Xuyên Mộc, tỉnh Bà

Rịa – Vũng Tàu

Giá cả
280,000 VND/phòng

đôi/đêm
170,000 VND/phòng

đôi/đêm
300,000 VND/phòng

đôi/đêm

250,000 
VND/phòng

đôi/đêm

Sản phẩm
Phòng nghỉ + dịch vụ

ăn uống
Phòng nghỉ

Phòng nghỉ + dịch vụ
ăn uống

Phòng nghỉ



KHÁC BIỆT CỦA SUMMER 
STATIONS SO VỚI ĐỐI THỦ

Địa điểm: Quốc lộ 55, xã Xuyên
Mộc, Huyện Bưng Riềng, Bình Châu.

Giá cả: 450,000/phòng đôi/đêm
tập trung vào nhóm khách có thu
nhập trung bình - khá

Sản phẩm: Trọn gói nghỉ dưỡng + 
ẩm thực + tham quan



PHÂN TÍCH SWOT
- Chưa có kinh nghiệm nhiều trong kinh doanh dịch

vụ lưu trú.

- Khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự đảm trách

việc quản lý và làm việc tại cơ sở.

- Khó khăn về dòng vốn.

- Chưa có công nghệ để quản lý hệ thống phòng và

booking hiệu quả.

STRENGTHS

OPPORTUNITIES

WEAKNESSES

THREATS

- Vị trí đắc địa, lợi thế gần rừng, biển, suối nước

nóng và chợ hải sản địa phương

- Mô hình homestay mới lạ, kết hợp giữa nghỉ

dưỡng và hoạt động tham quan + các hoạt động vì

môi trường

- Nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

tour du lịch nên có lợi thế trong việc tìm kiếm khách

hàng

- Cạnh tranh từ các cơ sở kinh doanh lưu trú hiện có

trên thị trường và các doanh nghiệp mới.

- Thị trường du lịch inbound tại Việt Nam đang có

dấu hiệu chững lại.

- Chính sách phát triển du lịch tại địa phương vẫn

chưa đồng bộ và chưa có sự quan tâm định hướng

đúng đắn.

- Bình Châu là điểm đến còn khá mới mẻ với du 

khách trẻ, khách nước ngoài (là đối tượng khách

hàng chính của Summer Stations) nên việc quảng

bá tốt sẽ đem lại nguồn khách chất lượng cho

doanh nghiệp.

- Mô hình kinh doanh của Summer Stations là khác

biệt và độc đáo nên sẽ trở thành đơn vị tiên phong

trong thị trường

O

S

T
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MỤC TIÊU 

TRUYỀN THÔNG

1.Mục tiêu

2.Đối 
tượng
truyền
thông

3.Chiến 
lược tiếp

cận



MỤC TIÊU

3. Tạo ra nhu cầu và thuyết
phục khách hàng sử dụng

dịch vụ của Summer 
Stations

2. Tiếp cận khách hàng tiềm
năng: giới trẻ văn phòng, gia

đình, khách du lịch nước
ngoài,…

1. Tăng cường nhận thức và
sự hiểu biết của khách hàng

về Summer Stations



ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

1

2

5

4

3

Giới tính: Nam, Nữ

Độ tuổi: 25 – 40 
tuổi

Thu nhập:  10tr VND/tháng

Khu vực: TP Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương. Khu
vực Châu Á – Thái Bình 
Dương (Singapore, 
Hongkong, Taiwan, AUS, New 
Zealand,…)

Tâm lý: giới trẻ năng động có ý 
thức bảo vệ môi trường, thu nhập
khá, thích đi du lịch khám phá và
trải nghiệm, muốn tìm một không
gian riêng tư, ấm cúng với giá phải
chăng để nghỉ ngơi và sinh hoạt



CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN
Giai đoạn 1. Khác biệt hóa 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

- 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

Summer Stations

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 clips.

- Ý kiến đánh giá

- Bài PR, nội dung social, video clips.

- Bài PR, nội dung social, video clips.

- Phỏng vấn, nội dung social, clips.

Công cụ

truyền thông

- Online PR

- Fanpage: Summer Stations

- Website: www.summerstations.com

- Instagram, SEM, GDN, Facebook Ads…

- Online PR

- Fanpage: Summer Stations

- Website: www.summerstations.com

- Instagram, SEM, GDN, Facebook 

Ads…

- Online PR

- Fanpage: Summer Stations

- Website: www.summerstations.com

- Instagram, SEM, GDN, Facebook 

Ads…

http://www.summerstations.com/
http://www.summerstations.com/
http://www.summerstations.com/


CHIẾN LƯỢC 
TRUYỀN THÔNG

Mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu marketing

Chiến lược sản phẩm



Mục tiêu kinh doanh
(trong 1 năm kể từ khi khai trương)

Giai đoạn 09/2019 – 02/2019 03/2020 - 09/2020

Doanh thu 18,000,000/tháng 32,000,000/tháng (tang 

Tỉ lệ sử dụng dịch vụ 30% 70%

Khách hàng 4 khách/ngày x 3 ngày/tuần 8 khách/ngày x 5 ngày/tuần



Mục tiêu marketing

6 tháng còn lại: 
củng cố niềm tin 
của khách hàng, , 
đạt tỉ lệ khách hài

lòng 90% 

3 tháng tiếp theo: 
xây dựng mối quan
hệ với khách hàng

3 tháng đầu: tăng
mức độ nhận

diện thương hiệu: 

30% & tăng 10% 

mỗi tháng tiếp

theo



CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 

Marketing 
Mix

Product

Promotion Price

Placement

Product:
- Homestay (cho thuê phòng

theo ngày và trọn gói)
- Dịch vụ ăn uống tại điểm với

menu đa dạng, hấp dẫn
- Cắm trại với lều có sẵn
- Tour tham quan

Promotion:
- Online: Website, FB, Instagram
- Offline: Press, News, etc.

Placement: 
- Trang đặt phòng: 

TripAdvisor, Airbnb, 
Booking.com, Agoda, 
Expedia, Luxstay, etc.

- Website, FB, etc.
- Khách đại lý
- Khách qua giới thiệu
- Khách vãng lai

Price: 
- Phòng đơn lẻ (có ăn sáng): 

450,000 VND/đêm
- Phòng + combo ăn sáng/tối: 

550,000 VNĐ/đêm
- Thuê trọn gói: 3,500,000 

VNĐ/villa



CÔNG CỤ
TRUYỀN THÔNG 

Timelines

Kế hoạch cụ thể



TIMELINES 

Giai đoạn
1

Giai đoạn
2

Giai đoạn
3

Giai đoạn 1

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

Thời gian: 3 thángGiai đoạn 2

Mục tiêu: Thuyết phục khách hàng ra quyết

định sử dụng dịch vụ, lôi kéo khách hàng mới

Công cụ:

- FB: Page Post, Page Like, Minigames, 

Retargeting…

- PR: PR Online, 

- GDN, Goolgle Search, Youtube

Thời gian: 3 tháng

Giai đoạn 3

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, Sales Promotion

- GDN, Goolgle Search, Youtube

Thời gian: 6 tháng



FB PAGEYOUTUBE

SEO INSTAGRAM

GDNEmail Marketing

PR

KẾ HOẠCH CỤ THỂ 



KẾ HOẠCH CỤ THỂ 



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Website 

- Landing page cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ và tăng nhận diện thương hiệu đến

khách hàng

- Truyền tải thông điệp, các giá trị và tin tức liên quan đến thương hiệu

- Tạo tương tác trực tiếp với khách hàng



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
2. Facebook page 

- Xây dựng hình ảnh và định vị thương hiệu

- Truyền tải thông điệp & câu chuyện thương hiệu

- Tăng độ tiếp cận đến khách hàng tiềm năng



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
2. Facebook page

• Chủ động tạo tương 

tác, tăng mối liên kết

giữa khách hàng và

thương hiệu qua việc

tổ chức minigames, 

chiến dịch bảo vệ

môi trường, chia sẻ

thông tin, v.v.

• 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

• Quảng cáo tăng

lượng tiếp cận 

và view của

người dùng với

video được

đăng trên 

fanpage

• Sử dụng quảng

cáo page post

và page like để

thu hút thêm 

tương tác cho 

các post nội

dung Page post 

& Page like
Video View

InteractionsRetargeting



BRAND NON-BRAND TƯƠNG TÁC

HÀM LƯỢNG 40% 40% 20%

MỤC TIÊU

Tập trung khai thác chi tiết

thông tin về thương hiệu đến

người tiêu dùng.

Tập trung tạo sự gắn kết với

đối tượng qua việc khai thác

các khía cạnh về các mối quan

tâm trong cuộc sống

Tập trung tăng cường tương tác

giữa thương hiệu và đối tượng

NỘI DUNG 

ĐỊNH HƯỚNG

- Giới thiệu về các điểm đến

hấp dẫn ở Bình Châu

- Giới thiệu về Summer 

Stations (không gian, dịch

vụ, tiện ngh & tiện ích)

- Thông tin về các chương

trình khuyến mãi hiện có

- Ảnh feedback & hình ảnh

khách hàng đã sử dụng

dịch vụ

- Post bài về xu hướng sống

xanh và bảo vệ môi trường.

- Post bài về các trải nghiệm du

lịch tự túc và lưu trú tại

homestay của giới trẻ hiện nay.

- Tổ chức games (đố vui có

thưởng, GIF, v.v.) để tăng sự

tương tác với fans qua đó truyền

thông các thông điệp về Summer

Stations và tăng likes page.

PHÂN BỔ 5 bài/tuần 4 bài/tuần 3 bài/tuần

FACEBOOK CONTENT DIRECTION

KẾ HOẠCH CỤ THỂ
2. Facebook page



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
2. Facebook page

Update post liên tục

mỗi ngày (ít nhất 01 

post/ngày với nội

dung hấp dẫn)

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



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
2. Facebook Ad



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
3. Instagram

3 post/ngày trong 2 
tháng đầu tiên về
sự kiện khai trương
Summer Stations

2-3 post/ngày trong
3-6 tháng tiếp theo
cập nhật về các
hoạt động tại
Summer Stations

Mời các KOLs (key 
opinion leaders) 
đến khảo sát dịch
vụ và post bài trên
Instagram của họ



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
4. Google Display Network

GDN
03 01

02
Design

- Banner ads với nhiều kích

cỡ và vị trí khác nhau

- Dẫn link về landing page

hoặc facebook fanpage

Target:
- Tăng traffic vào website

- Đẩy mạnh SEO/SEM để tăng

thứ hạng trên GDN và tăng

traffic vào website

Nội dung:

- Thông điệp banner liên quan

đến sản phẩm & concept

- Đăng nội dung chất lượng lên

các website phù hợp với

khách hàng mục tiêu và có

lượng người theo dõi lớn



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
4. Google Display Network



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
5. SEO

- Nghiên cứu từ khóa



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
5. SEO

- Nghiên cứu từ khóa



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
5. PR – Forum Seeding 

Check-in FB và
review để nhận
khuyến mãi tại

chỗ

Review trên các
group như Saigon 
Ùmm, Expat in Ho 
Chi Minh, Phượt

group, etc.

Đăng bài PR trên
các kênh báo lớn
có lượng độc giả

đông đảo: 
kenh14.vn, 

vnexpress, etc.

Mời KOLs về trải
nghiệm và review 

trên các kênh
digital: youtube, 
Instagram, blogs, 

etc.



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
6. Youtube

- Đăng tải 2-3 video mỗi tháng về các trải nghiệm thực tế tại Summer Stations như làm nông dân, nấu ăn, đi suối nước nóng…



KẾ HOẠCH CỤ THỂ
7. Email Marketing 

Sử dụng GetResponse để gửi
email marketing đến tệp
khách hàng có sẵn



NGÂN SÁCH 

VÀ ĐO LƯỜNG



NGÂN SÁCH VÀ ĐO LƯỜNG

Kênh truyền
thông

Đơn vị tính
KPIs 

(T9-T12)
Đơn giá
(VND)

Ngân sách
(VND)

GDN CPC 1.500 7.000 10.500.000

SEO 10.000.000

Page Like CPL 10.000 1.500 10.500.000

Page Post CPC 1000 4.500 4.500.000

Fb Video Views CPV 5.000 2.000 10.000.000

Online PR Bài 10 10.000.000 100.000.000

TOTAL 145.500.000



THANK YOU!


