
KẾ HOẠCH DIGITAL MARKETING

ULA SPORTS

Thực Hiện: Huỳnh Tấn Thành

GVHD: Thạc sỹ Thầy Nguyễn Hữu Phát



XIN CHÀO!
Hân hạnh giới thiệu

Mình tên Huỳnh Chấn Thành

Website: http://thanhht.thanhdientech.com/

Facebook Page: https://www.facebook.com/huynhtan.thanh.35

https://www.facebook.com/huynhtan.thanh.35


NỘI DUNG:

▰Tổng quan

▰Mục tiêu Marketing

▰Chiến lược Marketing

▰Công cụ Marketing

▰Ngân sách & Đánh giá KPIs



• Phát triển và tạo nên xu hướng cũng như thế mạnh về dụng cụ thể thao.

• Xây dựng thương hiệu thân thiện với khách hàng

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

• Khách hàng thỏa mãn với chất lượng sản phẩm.

• Tăng đơn hàng từ 10 đơn hàng/ngày lên 50 đơn hàng/ngày.

• Tỷ lệ khách hàng cũ quay lại tiếp tục mua hàng tăng

Mục Tiêu



GIỚI THIỆU DỰ ÁN
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ULA là một cửa hàng chuyên về dụng cụ thể thao được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Với mong muốn được tạo dựng một không gian giúp tăng cường sức khỏe và hiểu rõ hơn về các dụng cụ thể

thao. ULA hiện đang có đối tượng khách hàng rất đa dạng và tập trung chủ yếu vào khách hàng trẻ tuổi và

trung niên.

Đến với ULA khách hàng được tìm hiểu và các dụng cụ và phương pháp tập cũng như chọn các sản phẩm

phù hợp với bản thân phục vụ cho phù hợp với học tập và công việc. Mục tiêu chủ yếu làm đem lại sức khỏe

cho tất cả mọi người.



• Địa chỉ:
12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7. 
TP.Hồ Chí Minh.

• Quy mô: gồm 3 tầng, sức chứa khoảng
300-350 người

• Định vị: vị trí thuận lợi cho nhiều tuyến
đường, không gian mở, phù hợp và thuận
tiện cho ghé qua sau giờ làm việc



Thấu Hiểu Thị Trường

Từ năm 2016, Phong trào tập GYM được du nhập và mở rộng cho

đến hiện nay, cụ thể là các trung tâm thể hình mọc lên hàng loạt.Thị

trường đã được khai thác hết 2/3 cho đến hiện đại.

Tuy nhiên, do xu hướng hội nhập và nhất là việc làm việc xuyên

quốc gia cũng như kết nối trái múi giờ ở thời điểm hiện tại kèm với

việc các trung tâm thể hiện không đáp ứng nhu cầu, nhất là vào dịp

lễ và thời gian mở cửa không phù hợp nên nhu cầu tập thể thao tại

nhà vẫn đang có không gian để phát triển. Đặc biệt là tại các thành

phố lớn như Hồ Chí Minh và Hà Nội nhu cầu đang rất tiềm năng và

cần khai thác cũng như cạnh tranh cao.
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Thấu Hiểu Thị Trường

Để xác định xu hướng của người tiêu dùng, ULA khảo sát theo nhu cầu của
khách hành như sau :

(Bảng khảo sát trên 100 khách hàng mục tiêu)

Nhận định xu hướng:

 Nhu cầu chăm sóc sức
khỏe của khách hàng vẫn
rất cao nhưng còn thiếu
khả năng nhận biết đồ
dùng phù hợp

 Thiếu liên kết cộng đồng
về môi trường sức khỏe
này.

 Cần không gian thực
nghiệm, trải nghiệm các
sản phẩm.
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Nhu cầu sức khỏe

Nhu cầu về làm đẹp

Dụng cụ chuyên dụng

Lý do khác

38

29

23

10

Mục đích mua dụng cụ thể thao



Mục tiêu marketing

1
Tăng cường nhận 

thức của khách 

hàng về thương 

hiệu ULA VIỆT 

NAM

2
Tiếp cận khách 

hàng tiềm năng: 

giới trẻ, nhân viên 

văn phòng…

3
Tạo sự quan tâm 

& yêu thích đối 

với các sản phẩm 

của ULA VIỆT 

NAM

4
Tạo ra nhu cầu & 

thuyết phục 

khách hàng chọn 

lựa ULA VIET 

NAM



Đối tượng truyền thông 

1

2

5

4

3

Giới tính

Nam, Nữ

Độ tuổi

18-40 tuổi

Thu nhập

Cao, trung bình, thấp

Khu vực

Thành phố Hồ Chí Minh

Tâm lý

Nhu cầu về sức khỏe làm

đẹp hoặc theo trend thể

thao. Có nhu cầu cao về

thay đổi bản thân.



CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN

ATTENTION

•Tạo ra nhiều mẫu mã

mới

•Nhiều chương trình 

khuyến mãi, giảm giá

•Tăng nhận thức về

thương hiệu

INTEREST

•Khách hàng tham gia

sự kiện tại cửa hàng

•Khách hàng bị thu

hút bởi các thông tin, 

hoạt động truyền

thông,PR…

SEARCH

•Online : Google , 

Facebook , Website

•Offline : Liên hệ qua 

hotline , đến mua 

sắm trực tiếp tại cửa 

hàng

ACTION

•Online : Đặt hàng qua 

Website , Facebook , 

Zalo , Hotline

•Offline : Đến mua 

trực tiếp tại cửa hàng

SHARE

•Review trên Website , 

Facebook…

•Giới thiệu cho bạn bè





WEBSITE

Thiết kế và xây dựng

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Nội dung:

-Website trình bày sản phẩm kinh doanh thúc đẩy nhu cầu mua sắm

- Nội dung được chia theo từng mục cụ thể

- Thông tin được thể hiện theo trình tự



Website

Nội dung tốt Thiết kế đẹp

Lượt view cao Chuẩn SEO

4 Yếu Tố



Website

www.thanhht.thanhdientech.com

Giao diện nhiều hình ảnh bắt mắt, thể hiện sản phẩm & dịch vụ rõ ràng, slide 

trang chủ thường xuyên update thông tin mới nhất về ULA Việt Nam



SEO
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm





Search Engine Optimize
Nghiên cứu từ khóaSEO



SEO
Nghiên cứu từ khóa của đối thủ

Kwfinder.com

Search Engine Optimize



•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/


Search Engine Optimize

SEO OFF-PAGE



LANDING PAGE



CÁC KÊNH MARKETING



Ads
(Chỉ mạng hiển thị)

Google Display Network (GDN)



FACEBOOK FANPAGE

Hơn 64 triệu người dùng facebook tại Việt Nam



facebookers in Vietnam:

64.000.00 Người



Place your screenshot here

Fanpage
https://www.facebook.com/ula.vietnam/

https://www.facebook.com/ula.vietnam/


Up bài trên fanpage

mỗi ngày

• Đặt tiêu đề xúc tích, chia sẽ

• Miêu tả chi tiết sản phẩm (chất liệu,

xuất xứ, màu sắc, kiểu dàng,..)

• Giá

• Kêu gọi mua hàng

• Hash Tag



BẢNG CHI TIẾT NGÂN SÁCH MARKETING



KPI ước

tính
10,000 view

Mỗi ngày

15,000 Đọc giả

Sau 3 tháng tiếp cận

80% Hiệu quả

Sau chiến dịch



THANKS for 

attention


