
ĐỒ ÁN DIGITAL MARKETING
Dự án “Days Fitness - phòng tập thể thao”

Trình bày: Minh Tài & Công Thạnh

GVHD: Th.sỹ Nguyễn Hữu Phát 



Trong cuộc sống bận rộn và hối hả, để rèn luyện sức khỏe, 

hiện đang có một xu hướng tập luyện thể dục thể thao được 

rất nhiều người dân thành phố lựa chọn. Đó là xu hướng tập 

luyện độc lập. Một trong những hình thức tập luyện độc lập 

có thể nói là phổ biến nhất hiện nay là tập trong phòng tập.

Với những người chưa tìm hiểu về môn thể thao này sẽ có 

một chút bối rối khi phân biệt giữa khái niệm phòng tập thể 

hình và phòng tập gym.

Phòng tập thể hình là loại hình phòng tập được nhiều bạn 

thanh niên trẻ ưa thích. Với dụng cụ là các máy móc tập cơ, 

các loại ghế đẩy tạ, các loại tạ rời, các bạn sẽ tập luyện để 

tăng cường cơ bắp, giúp cơ thể phát triển đều các loại cơ ví 

dụ như: cơ ngực, cơ tay, cơ chân, cơ đùi…



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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￮ Thiết kế Website & Landing Page

￮ Đưa Website lên vị trí Top 5 của Google

￮ Tiếp cận khoảng 150.000 người dùng quan tâm

￮ Lượng truy cập từ quảng cáo 3.000, tự nhiên 8.000

￮ Tăng lượt like facebook lên 20.000

￮ Hoàn thành 2 video về sản phẩm, dịch vụ

￮ Sau 3 tháng, tạo mới 20 bài Post dạng SEO & và 90 bài 

post trên Fanpage (1 bài/ngày)

￮ Tăng doanh số bán hàng 20% từ các trang thương mại 
điện tử



Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho  
Days Fitness.

Đẩy mạnh truyền thông, PR, giúp mọi người biết đến 

phòng gym Days Fitness này nhiều hơn. Thúc đẩy khách 

mua hàng.

1

2

3 Thu thập dữ liệu khách hàng

MỤC TIÊU ĐỒ ÁN



Lộ Trình Thực Hiện
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1 Mục tiêu tiếp cận
Kế hoạch được đề ra và thực 

hiện trong vòng 3 tháng

2 Đối tượng truyền thôngChia theo độ tuổi, giới tính, thu 
nhập, khu vực và đối tượng

3 Chiến lược tiếp cậnChia thành 5 giai đoạn



Mục Tiêu Tiếp Cận

Tháng thứ 1
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tạo dựng niềm tin với 
khách hàng mới
- Đạt 18.000 like cho fanpage

Tháng thứ 2
- Xây dựng website và quảng cáo bán hàng
- Đẩy mạnh quảng cáo FB Ads và Google Adwords cho website
- 30% đối tượng khách hàng tại TP.HCM biết đến phòng tập Days Fitness

Tháng thứ 3
- Củng cố niềm tin khách hàng
- Tăng lượng khách hàng quay lại bằng cách áp dụng chương trình 
tích điểm, tặng voucher
- Tăng nhận biết thông qua quảng cáo Google GDN
- Fanpage đạt 20.000 like
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 Độ tuổi: 13+

 Giới tính: Nam / Nữ

 Thu nhập: Trung bình khá

 Khu vực: TP.Hồ Chí Minh & toàn quốc

 Đối tượng: 

Đối Tượng Tuyền Thông

•Trẻ em/ Tiểu học/ Học sinh/sinh viên

•Người lớn

•Có đam mê hoạt động thể thao



THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
“Đừng để thời gian đi qua tẻ nhạt”

• Bắt kịp xu hướng trang thiết bị hiện đại.

• Khẳng định không gian thoải mái, mang lại cảm giác gần gũi thân thiện.

• Sự huấn luyện nhiệt tình của các PT giàu kinh nghiệm



 Không gian phòng tập.

 Các máy móc có đầy đủ và hiện

đại.

 Có các dịch vụ nào khác ngoài

việc tập.

 Bãi đỗ xe có rộng rãi tiện lợi

 Nhân viên có thân thiện

 Thiết kế không gian sang 

trọng.

 Máy móc được trang bị dựa

theo chuẩn quốc tế

 Các dịch vụ khác: xông

hơi,dùng khăn lạnh va nước

suối tinh khiết v.v…

 Bãi đổ xe có nhân viên coi

ngó cẩn thận

 Đội ngũ PT chuyên nghiệp

VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP
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ATTENTION INTEREST SEARCH ACTION SHARE

Khách hàng bị thu hút bởi các thông tin, 
hoạt động truyền thông của thương hiệu
DaysFitness

Online: Facebook

Quan tâm Tìm kiếm Đánh giá/Chia sẻTrải nghiệmTò mò, Chú ý

Online: Google 
search, landing page 
thương hiệu..

Offline: Hotline,
inbox, đến trực tiếp 
tìm hiểu & mua hàng.

Online: Facebook, 
Landing page..

Offline: Hotline, 
inbox, đến trực tiếp 
tìm hiểu & mua hàng

Online: review trên 
fanpage, facebook 
groups, social media.

Offline: Truyền miệng

Chiến Lược Tiếp Cận



AWARENESS

Objective
Thu hút sự chú ý của phái đẹp tới không gian tập sáng 

tạo tại DaysFitness

Phase

HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNH DAYS FITNESS TÙY BIẾNTheme

Message

Key Activities

Digital Touch 

Point

ENGAGEMENT CONVERSION

MÔ HÌNH DAYS FITNESS TUỲ BIẾN

1. Chương trình khuyến mãi, ưu đãi

-Own: Facebook Page

- Earn: Chương trình ưu đãi cho các mặt hàng

1. Tặng voucher khuyến mãi khi điền thông tin vào

form.

2. Các gói tập combo rẻ ưu đãi

- Own: official channel: YouTube/Facebook

- Paid: social ads, PPC, Display, seeding FB Shope 

chuỗi Lego

- Paid: online & offline PR

Tăng cường hiệu quả của chiến dịch cũng như

quyết định đăng ký chương trình ưu đãi.

Liên hệ với khách hàng, giới thiệu các ưu đãi đặc 

biệt, những bộ dụng cụ mới, hot nhất hiện nay

- Own: official channel: YouTube/Facebook

INTEGRATION ROADMAP

“Sáng tạo hơn – hiện đại hơn”

Gia tăng thông tin & niềm tin cho khách hàng về

phòng tập



CÁC KÊNH 

MARKETING
1. WEBSITE

2. FACEBOOK POSTS

3. FACEBOOK ADS

4. SEO

5. GOOGLE ADWORDS

6. YOUTUBE

7. APP MARKETING



FACEBOOK
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FACEBOOK
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XÂY DỰNG CONTENT HẤP DẪN 

VÀ ĐĂNG BÀI MỚI MỖI NGÀY

FACEBOOK

FACEBOOK POST
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CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN 

TẬP KHÁCH HÀNG CÓ SẴN

FACEBOOK

FACEBOOK ADS
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FACEBOOK

FACEBOOK ADS
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WEBSITE
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Kết quả cần đạt

2. THIẾT KẾ 

•Layout đơn giản, màu sắc hài hòa, hình ảnh minh họa hợp lý

•Landing page tập trung thể hiện những điểm nổi bật của sản phẩm 

tại shop, không thể hiện danh mục sản phẩm

•Tương thích tất cả các thiết bị di động.

•Tối ưu hóa SEO, tương thích Google

1. NỘI DUNG

•Câu từ ngắn gọn, xúc tích

•Thể hiện đầy đủ các thông tin liên hệ, thanh toán, 

khuyến mãi, v.v…

•Chỉ tập trung vào ngôn ngữ tiếng Việt

WEBSITE
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Desktop
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Máy tính bảng



Điện thoại 

di động
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TOP 

GOOGLE SEO
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TOP

GOOGLE SEO



Sử dụng Google Trends để phân tích 

từ khóa Chính : FITNESS / PHÒNG TẬP THỂ DỤC



Phân tích từ khóa Phụ

Sử dụng Keyword Tools để phân tích 

từ khóa Phụ : Phòng tập DaysFitness



SEO Top Google Maps

Hiện lên Google gõ từ khóa “fitness”
đã định vị vị trí và đứng vị trí Top Google 
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GOOGLE 

ADWORDS
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Chiến dịch 
và nhóm quảng cáo

GOOGLE 

ADWORDS
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Từ khóa 
và Giá thầu

GOOGLE 

ADWORDS
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XÂY DỰNG 

KÊNH YOUTUBE
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Làm các video clip âm nhạc chất lượng
về Fitness chia sẻ trên Youtube



APP

MARKETING





NGÂN SÁCH 

THỰC HIỆN



v
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Kênh Hình thức
Đơn vị

tính
Số

lượng
Đơn giá Thành tiền

Facebook Ads
Quảng cáo bài 

viết
Đợt 10 500.000 5.000.000

Facebook Ads
Quảng cáo tăng 

like
Đợt 5 500.000 2.500.000

Google Adwords
Quảng cáo từ 

khóa
ngày 30 200.000 6.000.000

NGÂN SÁCH CHO DIGITAL MARKETING (DỰ KIẾN TRONG 3 THÁNG)
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