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MARKET OVERVIEW

Năm 2016, đã có 196.636 lượt khách Việt Nam đến Đài Loan, tăng 34,33% so với năm 2015; và tính đến 

tháng 9/2017 đã có 280.000 lượt khách, tăng 109,3% so với cùng kỳ năm 2016

Đài Loan thực hiện nới lỏng chính sách Visa với Việt Nam nên du khách Việt Nam giờ có thể đến Đài

Loan du lịch dễ hàng hơn rất nhiều

Món ăn Đài Loan rất được du khách Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt là những loại đặc sản bản địa

Thị trường tại Việt Nam ít có địa chỉ nào chuyên kinh doanh về mặt hàng sản phẩm đặc sản Đài Loan



TARGET CUSTOMER

900.000 Người

Hoa ở Việt Nam

400.000 

Người Việt

Du Lịch Đài

Loan

20.000 Người Đài

Loan tại Việt Nam



PRODUCTS



MARKETING 
OBJECTIVES

 Tăng lượt like page Facebook lên 20.000 lượt like 

trong 10 tháng

 Tăng lượt truy cập website lên 500 lượt trong tháng

đầu tiên và tăng thêm 10% mỗi tháng tiếp theo

 Doanh số tăng 10% mỗi tháng



KEY MESSAGE

THIÊN ĐƯỜNG

ĐẶC SẢN ĐÀI LOAN



IDEA

Nơi bạn sẽ tìm thấy hầu hết
những món đặc sản nổi tiếng
nhất của Đài Loan với chất
lượng tốt nhất, giá cả hợp lý
nhất.



Chỉ cần đặt hàng online/điện thoại

Mua hàng tại bất cứ khu vực nào của
Đài Loan

Tìm kiếm sản phẩm phù hợp với yêu
cầu khách hàng

Tư vấn cho khách hàng để chọn lựa
thương hiệu tốt nhất

Giao hàng phạm vi toàn quốc

Tốn thời gian và chi phí

Khó mua được đặc sản của nhiều khu

vực khác nhau

Không biết tiếng nên không mua 

được sản phẩm như ý

Phân vân lựa chọn giữa một “biển” 

các thương hiệu

Khó mua hàng khi không ở khu vực

thành thị

PROBLEMS & SOLUTIONS



QUẢNG CÁO FACEBOOK



Tăng uy tín của page bằng cách tăng số lượng

like page thông qua quảng cáo và like tự nhiên

Thường xuyên đăng post mới kết hợp quảng
cáo để tăng tiếp cận với khách hàng, nội dung 
cập nhật những xu hướng “hot” tăng độ hấp
dẫn

ĐẶC SẢN ĐÀI LOAN

FANPAGE CHANNEL



YOUTUBE CHANNEL

Đăng tải clip giới thiệu về các

món đặc sản Đài Loan từ nhà sản

xuất (tự làm phụ đề tiếng Việt)

Clip tự quay làm liên quan đến

các sản phẩm đang bán trên

website

Clip liên quan du lịch ẩm thực

Đài Loan









Quảng cáo keywords căn

cứ trên khảo sát từ khóa

với Google Keyword 

Planner

Quảng cáo banner trên

Youtube tại các clip liên

quan đến du lịch Đài

Loan

Quảng cáo banner trên

các trang liên quan đến du 

lịch Đài Loan như

KKDAY

Tiến hành re-marketing 

đối với khách hàng đã ghé

thăm website, hiển thị

banner tại các vị trí thuộc

GDN 





SEO

CONTENT

FRIENDLY 

URLs

PAGE 

SPEED

BACKLINKS

KEYWORDS
OTHER 

TOOLS













 Gửi thông tin báo khách hàng mỗi

đợt hàng mới hoặc sản phẩm mới.

 Nhắn tin chúc mừng khách hàng

các ngày lễ như Noel, Tết v.v…

 Gửi tin nhắn re-marketing đối với

những khách hàng cũ đã lâu không

mua sản phẩm.





 Email cho tệp khách hàng

tiềm năng mới

 Định kỳ gửi khách hàng

thông tin về các chương trình

khuyến mãi, những sản phẩm

mới

 Email chăm sóc, chúc mừng

khách hàng những dịp Lễ, Tết



OTHER E-COMMERCE WEBSITES



Email Marketing

AWARENESS

Objective
Tạo ấn tượng ban đầu đối với người tiêu dùng về một địa

chỉ chuyên cung cấp mặt hàng đặc sản Đài Loan

Phase

THẾ GIỚI ĐẶC SẢN ĐÀI LOANTheme

Message

Media

ENGAGEMENT CONVERSION

Địa chỉ cung cấp đặc sản Đài Loan đa dạng nhất

Đưa ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm

hiện thực hóa việc chuyển đổi từ khách hàng tiềm

năng thành khách hàng thực sự

MEDIA ROADMAP

Tiếp tục bổ sung thông tin, nhấn mạnh sự đa dạng

trong số lượng và chất lượng của các sản phẩm

cung cấp bởi shop Đặc Sản Đài Loan

Social Media Ads

Social Media Ads Social Media Ads

DISPLAY ADS

(Adwords)

DISPLAY ADS

(Adwords, GDN)

Medium DISPLAY 

(Adwords, GDN)

Seeding Facebook Group
Email Marketing

SOCIAL MEDIA PLATFORMS (Fanpage Management & Paid Social)

SMS Marketing





 Từ khóa SEO có bao nhiêu lượng tìm kiếm/tháng.

 Lượng truy cập website thông qua tìm kiếm google 

ứng với từ khóa SEO là bao nhiêu/ngày/tháng.

 Tỷ lệ khách truy cập mới, khách truy cập cũ quay 

lại website là bao nhiêu

 Thời gian khách hàng lưu lại trên website trung 

bình là bao lâu

 Thời gian tải website là bao nhiêu.

 Chỉ số Page Rank

SEO



 Lượng tìm kiếm của từ khóa chạy quảng cáo là bao 

nhiêu/tháng

 Chi phí cho 1 click là bao nhiêu

 Số lần hiển thị và số lần click vào quảng cáo là bao 

nhiêu/ngày

 V.v…

ADWORDS



 Mức độ tương tác của Fanpage như thế nào.

 Số lượng đặt hàng trực tiếp từ fanpage là bao 

nhiêu/ngày/tháng.

 Lượng truy cập website đến từ Facebook là bao 

nhiêu/ngày/tháng.

 Ngân sách/ngày cho quảng cáo là bao nhiêu

 Tốc độ tăng like như thế nào

FACEBOOK





BẢNG CHI TIẾT  NGÂN SÁCH MARKETING

Thời gian: 01/02/2018 - 31/12/2018

Thời gian bắt đầu 1/2/2018

Tổng ngân sách 24,000,000

Phân bổ theo tháng 2,400,000

Stt Hạng mục Chi tiết Số lượng Đơn giá Ngân sách 

Phân tích từ khóa N/A N/A 0

2
Viết Content Website và 

SEO 250 0

Bài viết về sản phẩm 150 N/A 0

Tin tức liên quan về sản phẩm 100 N/A 0

5 Quảng cáo Google SEM 6,000,000

Website  xuất hiện khi 

người dùng tìm kiếm các từ 

khóa liên quan đến sản 

phẩm / dịch vụ

Từ khóa thương hiệu (đợt) 10 300,000 3,000,000

Từ khóa sản phẩm (đợt) 10 300,000 3,000,000

6 Quảng cáo Google GDN 3,000,000

Các website thuộc Google 

hoặc có liên kết với Google

Người từng search từ khoá 3,000 500 1,500,000

Trang web có chứa từ khoá 3,000 500 1,500,000

7 Facebook 12,000,000

Lấy thông tin UID từ FB khác 1 N/A 0

Phần mềm chạy quảng cáo UID 1 N/A 0

Quảng cáo tăng Like 10,000 700 7,000,000

Quảng cáo Post (số đợt) 10 500,000 5,000,000

Bài viết mới 100 N/A 0

8 Email Marketing 0

Thiết kế content cho email 20 N/A 0

9 Quảng cáo  SMS 3,000,000

Quảng cáo SMS 10 300,000 3,000,000

10 Quản lý chiến dịch 1 N/A 0




