
RAINBOW 
UMBRELLA

Make your life more colorful!



NGƯỜI THỰC HIỆN

• ĐỖ THỊ CẨM LOAN 

• Công việc: Content Marketing 

• Điện thoại: 0977 855 458

• Email: Camloancqt@gmail.com

mailto:Camloancqt@gmail.com


CON ĐƯỜNG ĐẾN DIGITAL 
MARKETING

• WHY?

• WHAT?

• HOW

• -> MONEY?



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DIGITAL 
MARKETING 2018 

• Digital Marketing 2018 được chia thành 4 danh mục chính: Video
marketing, Social media, Sales và SEO.

• Theo bình chọn, kênh quảng cáo và marketing hiệu quả nhất là
Facebook, với tốc độ tăng trưởng lớn nhất trên thế giới, khoảng trên 40%
trên thế giới. Thị trường Việt Nam có mức doanh thu quảng cáo bằng
Thái Lan, Singapore và Malaysia cộng lại.

• Social media (phương tiện truyền thông xã hội) vẫn là hình thức giao
tiếp lớn nhất trên website và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược
tiếp thị nội dung của doanh nghiệp.

• Chốt sale từ DM thông qua Chatbot, hiệu ứng lan truyền...

• Tìm kiếm bằng giọng nói, từ khóa dài và thói quen người dùng được tận
dụng cho SEO.



GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

• Tên nhãn hàng: Rainbow Umbrella 

• Mặt hàng kinh doanh: Dù (Ô) (chính yếu) 

• Định vị: 

• Sản phẩm gia công tại hộ nhà xưởng

• Khách hàng tiềm năng (chung): Mọi đối tượng khách
hàng từ 16 – 65 tuổi (phân phối kênh bán lẻ)

• Khách hàng mục tiêu: Công ty, doanh nghiệp có nhu 
cầu đặt sản phẩm số lượng lớn.



KEY MESSAGE
“MAKE YOUR LIFE MORE COLORFUL”

• Rainbow Umbrella mang đến cho người
dùng trải nghiệm chất lượng dù gia công
“xịn”. Đưa vào tâm lý khách sự đa dạng về
công dụng của sản phẩm, không chỉ che
nắng, che mưa, dù còn giúp ích nhiều hơn
trong cuộc sống.

• Điểm đặc biệt: Đa dạng đối tượng khách
hàng (sỉ và lẻ) và là một trong số ít thương
hiệu dù chọn bước đi phi lợi nhuận trước
khi bắt đầu kinh doanh.



PHƯƠNG ÁN DIGITAL MARKETING 

• Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu “đẹp – dễ nhận biết – viral”.

• Thu hút sự chú ý và thúc đẩy sự quan tâm từ khách hàng tiềm năng. 

• Tăng thêm dữ liệu khách hàng, khoanh vùng nhu cầu sử dụng làm tư 
liệu cho các chương trình về sau. 



VẤN ĐỀ – GIẢI PHÁP

• Không thích mặc áo mưa (khi đi bộ)

• Sợ đen da (trời nắng) nhưng không 
thích mặc áo khoác nóng nực

• Muốn “áo mưa” nhỏ, gọn, tiện dụng

• Phụ kiện thời trang ấn tượng

• Cover cảnh trong phim 

• Làm quà tặng khách hàng/ nhân viên 

• Dùng làm kênh quảng cáo miễn phí

• Dù dùng để che mưa

• Dù dùng để che nắng 

• Nhỏ, gọn, tiện dụng, có thể chỉ bằng 1 
chai nước 300ml 

• Xuất hiện long lanh trên tạp chí như 
một món phụ kiện đắt tiền

• Hầu hết các bộ phim ngôn tình đều sử 
dụng hình ảnh cây dù cho sự bắt đầu 
tình yêu 

• Làm quà tặng: Tiết kiệm chi phí/ đáp 
ứng được nhu cầu người sử dụng

• In logo slogan công ty trên dù tăng độ 
viral trên thị trường thực



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 

• Khách sỉ

• Công ty/Doanh nghiệp

• Có nhiều nhân viên văn phòng

• Hoạt động thiên về dịch vụ, 
event...(có nhu cầu quà tặng 
thường xuyên)

• Địa bàn: TP.HCM, Đồng Nai, 
Bình Dương. 

• Khách lẻ

• Cửa hàng tiện lợi/ Đại lý tư nhân

• Có đối tượng khách hàng ở độ 
tuổi 16-65, có khả năng chi trả 

• Thường xuyên đi lại/hoạt động 
ngoài trời (đi học, đi chợ...)

• Địa bàn: TP.HCM, Đồng Nai, 
Bình Dương.



ACTION PLAN DIGITAL MARKETING 



SEO
Từ khóa đối thủ



SEO
So sánh từ khóa



ADWORDS



YOUTUBE

Xây dựng kênh với tiêu chí: 

Thời trang – sang – gần gũi

Phát triển như một cộng đồng phi lợi 

nhuận

Thường xuyên chia sẻ trên các kênh 

online khác để tăng view



FANPAGE

. Hơn 64 triệu người dùng Facebook

biến Fb trở thành moi trường lý tưởng

cho việc quảng bá và kinh doanh.

. Theo Brainshark, 65% người xem có

thể xem hơn ¾ thời lượng video. Tỷ lệ

này cao hơn nhiều so với content được

thực hiện bằng chữ.



FANPAGE

NỘI DUNG CHIA SẺ

- 40% thông tin liên quan đến sản
phẩm (công dụng, giá thành...)

- 30% thông tin giải trí, mẹo, tips

- 20 % chia sẻ giá trị văn hóa

- 10% thông tin sự kiện

HÌNH THỨC

- 40% video 

- 50% hình ảnh đẹp 

- 10% info (quotes)

NỘI DUNG 

Sản phẩm Giải trí Chia sẻ Sự kiện 

HÌNH THỨC

Hình ảnh Video Quotes



WEBSITE

• Thiết kế đẹp sang 

• Nội dung đảm bảo

• View cao 

• Tiện ích, thân thiện 



MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 



MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 



MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 



MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 



MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 



THANKS FOR WATCHING! 


