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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Giới thiệu chung về Melyphoto

2. Đối tượng khách hàng mục tiêu

3. Nhu cầu của khách hàng

4. Thông điệp truyền thông

5. Mục tiêu của các giai đoạn marketing

6. Kế hoạch Digital Marketing



GIỚI THIỆU CHUNG

• Melyphoto là dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật, đa dạng về concept và đối tượng: 

+ Chụp chân dung + Chụp kỷ niệm + Chụp cưới

Điểm thu hút khách hàng của Melyphoto chính là sự đa dạng về phụ kiện và concept 

chụp. Khách hàng có thể sở hữu những bộ ảnh với concept độc lạ mà không phải chuẩn

bị bất cứ phụ kiện nào và luôn có stylist hỗ trợ trong suốt buổi chụp.



GIỚI THIỆU CHUNG

• Giá của các loại album

- Giá trị gói chụp trên 800k  giảm 30% phí make up + làm tóc

- Free phụ kiện chụp ảnh

Chụp chân dung Chụp kỷ niệm

Gói chụp cơ bản 790.000đ 690.000đ - 890.000đ

Gói chụp hạnh phúc
890.000đ 890.000đ – 990.000đ



GIỚI THIỆU CHUNG

• Giá của các loại album

- Chụp hình cưới:

Phim trường
Ngoại cảnh

trong TP

Ngoại cảnh

ngoài TP

Phim trường + 

ngoại cảnh 

trong TP

Phim trường + 

ngoại cảnh 

ngoài TP

10.900.000đ 14.900.000đ 25.900.000đ 18.900.000đ 29.900.000đ



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
NHÓM 1:

- Các bạn nữ trong độ tuổi từ 15 – 28

- Tính cách: Hòa đồng, tự tin, lạc quan

- Điều kiện kinh tế: Gia đình có thu nhập/thu



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
NHÓM 2:

- Các bà mẹ trẻ trong độ tuổi từ 25 – 35

- Tính cách:  Vui vẻ, phóng khoáng, lạc quan



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
NHÓM 3:

- Các cặp đôi sắp cưới trong độ tuổi từ 22 –

22 – 35

- Tính cách:  Phóng khoáng, lạc quan

- Điều kiện kinh tế: Gia đình có thu nhập/thu



NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

• VẤN ĐỀ:

Có thể chụp bằng smartphone

Có thể nhờ bạn bè chụp dùm, vì họ cũng xài máy DSLR như thợ chuyên nghiệp

Chi phí thuê dịch vụ chụp hình bên ngoài quá mắc.

Cảm thấy không thoải mái khi chụp hình với người lạ

Cảm thấy việc chụp hình kỷ niệm/chụp chân dung là không cần thiết.



NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

• THUYẾT PHỤC

 Chụp bằng smartphone  Chất lượng hình ảnh không ổn định, không thể can thiệp

quá nhiều vào chi tiết của hình

 Khi nhờ bạn bè chụp dùm  Họ không phải thợ chuyên nghiệp, không có sự hỗ trợ

của trang thiết bị/những người có kinh nghiệm  Có thể phản tác dụng

 Với việc bỏ ra một số tiền chưa đến 1tr, họ sẽ được làm việc với ekip chuyên nghiệp để

thực hiện bộ ảnh nghệ thuật với bất cứ concept nào họ mong muốn.



THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

Theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi, và bạn cũng vậy. Làm thế nào để giữ được những

điều đẹp đẽ trong quá khứ. Dĩ nhiên bạn có thể cất giữ nó trong trái tim. Nhưng sẽ tuyệt

vời hơn nếu bạn có thể nhìn lại chúng một cách sống động và đầy nghệ thuật

Cất giữ ký ức trong nghệ thuật



MỤC TIÊU CỦA CHIẾN DỊCH

• Thời gian của chiến dịch: 1 năm

• Mục tiêu:

- Xây dựng nhận thức về ý nghĩa của việc chụp ảnh

- Tăng sự nhận biết về Melyphoto

- Bán được 300 album trong 1 năm

BIG IDEA: LƯU GIỮ NHỮNG HẠNH PHÚC MÀ CUỘC SỐNG BAN TẶNG



MỤC TIÊU CỦA CÁC GIAI ĐOẠN

• Giai đoạn 1: NHẬN BIẾT (4 tuần)

- Khơi gợi nhu cầu, nhận thức được ý nghĩa của việc chụp ảnh – Lưu giữ khoảnh khắc

- Biết đến dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật Melyphoto: hình đẹp, giá cả hợp lý, chuyên

nghiệp

- Đạt 10.000 like cho fanpage

- Đạt 500 view cho website



MỤC TIÊU CỦA CÁC GIAI ĐOẠN

• Giai đoạn 2:  THẤU HIỂU (16 tuần)

- Định vị hình ảnh Melyphoto là dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật đa dạng, giành cho mọi đối

tượng, với chất lượng hình ảnh đẹp, giá cả hợp lý.

- Tăng 100% lượt tương tác trên fanpage (Like, comment, share, inbox)

- Đạt 30000 follower

- Tăng 100% lượt view của website

- Bán được 100 album



MỤC TIÊU CỦA CÁC GIAI ĐOẠN

• Giai đoạn 3:  YÊU MẾN (24 tuần)

- Khẳng định sự lớn mạnh, chuyên nghiệp của Melyphoto ở cả online và offline

- Bán được 150 album

- Đạt 50000 follower trên fanpage

- Tăng 100% lượt tương tác trên fanpage

- Tăng 200% lượt view của website



MỤC TIÊU CỦA CÁC GIAI ĐOẠN

• Giai đoạn 4:  HÀNH ĐỘNG (24 tuần)

- Tạo cho khách hằng cơ hội trải nghiệm dịch vụ bằng chương trình tặng voucher 

- Bán được 300 album

- Đạt 50000 follower trên fanpage

- Tăng 100% lượt tương tác trên fanpage

- Tăng 200% lượt view của website

- Có cơ sở dữ liệu của khách hàng tiềm năng (ít nhất 100 khách hàng)



KẾ HOẠCH DIGITAL MARKETING 

1. WEBSITE

2. SEO

3. MẠNG XÃ HỘI

4. EMAIL



1. WEBSITE

• Thiết kế

- Tone màu chủ đạo : Trắng – Xám – Đen

- Layout đơn giản

- Tập trung vào việc show off hình ảnh đẹp  thuyết phục, kích thích ham muốn

của khách hàng

• Nội dung

- Thư viện album

- Giới thiệu về Mely

- Blogs

- Liên hệ



2. SEM

• Từ khóa

- Chụp ảnh nghệ thuật

- Ảnh cưới đẹp

- Chụp ảnh nghệ thuật

giá rẻ



2. SEM

• SEM



3. SEO

SEO ON  WEB SEO OFF WEB

Seeding 

Viết bài PR

Blogs vệ tinh

Bài viết chuẩn SEO

Tối ưu hóa hình ảnh

Backlink giữa các trang



3. SEO

• SEO on webite

- Từ khóa



3. SEO
• SEO on webite

- Bài viết chuẩn SEO

+ Tiêu đề + Mô tả

+ Số lượng từ khóa + Heading



3. SEO

• SEO on webite

- Backlink giữa các trang



3. SEO

• SEO on webite

- Tối ưu hóa hình ảnh



3. SEO

• SEO off webite

- Viết bài PR trên các forrums  backlink về website

- Danh sách các forums:

+ tinhte.vn

+ chaise.org 

+ kenhsinhvien.net

+ vnphoto.net

+ ttvnol.com

+ vatgia.com



4. MẠNG XH - FANPAGE



ĐỊNH HƯỚNG ND CHO GIAI ĐOẠN 1

Angle 1 Angle 2 Angle 3 Angle 4

- Ai cũng có kỷ niệm đáng

nhớ trong cuộc đời, vậy làm

sao để gìn giữ những kỷ

niệm đó một cách sống

động nhất?

- Làm sao để có được

những bức ảnh ko chỉ đẹp

mà còn thể hiện được cá

tính bản thân? 

- Melyphoto có điều gì đặc

biệt để bạn lựa chọn?

- Bài post viral

+ Kỷ vật

+ Nhớ trong đầu

+ Chụp ảnh lại

+ Quay phim

+ Sử dụng smartphone siêu

camera để chụp

+ Nhờ bạn bè chụp dùm

+ Thuê freelancer

+ Rất đa dạng về gói chụp

 dễ lựa để phù hợp với túi

tiền

+ Free phụ kiện/đạo cụ cho

mọi concept

+ Luôn có sự hỗ trợ của

Stylist trong suốt buổi chụp

+ Ảnh comic, ảnh chế

+ Minigame

+ Clip

+ Gif

 Hình ảnh là thứ tốt nhất

để nhìn lại những gì đã qua 

một cách sống động và

chân thực.

 Thuê dịch vụ chuyên

nghiệp bên ngoài sẽ đảm

bảo về chất lượng hình ảnh

hơn (góc chụp, màu sắc, 

concept, tạo dáng,..)

 Được ekip chuyên

nghiệp hỗ trợ, tư vấn mọi

khâu trước và sau khi chụp

với giá cả hợp lý

 Tăng sự đa dạng, hấp

dẫn cho fanpage



ĐỊNH HƯỚNG ND CHO GIAI ĐOẠN 2

Angle 1 Angle 2 Angle 3

- Làm sao biết được Mely

hoạt động chuyên nghiệp

như thế nào?

- Melyphoto có thật sự

thấu hiểu và đáp ứng

được mọi concept KH yêu

cầu?

- Bài post viral

+ Short clip về 1 buổi

chụp của Mely với KH

+ Hình ảnh studio của

Mely

+ Hình ảnh về các khâu

chuẩn bị của Mely trước

buổi chụp

+ Comment của KH dưới

các post 

+ Chia sẻ câu chuyện, bí

kíp chụp ảnh (share link 

từ website)

+ Post ảnh + share link từ

website của những

concept đặc biệt.

+ Thực hiện minigame

 giảm 50% cho concept 

theo chủ đề…

+ Ảnh comic, ảnh chế

+ Minigame

+ Clip

+ Gif

 Melyphoto là một dịch

vụ chụp ảnh nghệ thuật

chuyên nghiệp

 Ekip của Mely là

những người trẻ, đầy

nhiệt huyết và sang tạo

 Tăng sự đa dạng, hấp

dẫn cho fanpage



GIFT VOUCHER CHO GIAI ĐOẠN 5



CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN FANPAGE



TĂNG LIKE TỰ NHIÊN

• Kêu gọi like trên các group trao đổi like

http://melyphoto.site/landingpage/



CHI PHÍ MARKETING

Nội dung Chi phí

- Mua tên miền 750.000đ

- Mua hosting/năm 708.000đ

- Chạy facebook ad (2 tháng) 11.200.000đ

- Chạy google ad (2 tháng) 180.000.000đ

TOTAL 192.658.000đ



CÁM ƠN ĐÃ 
LẮNG NGHE

C H U  T H Ị T H U  H ẰN G

M E L Y P H O T O


