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TỔNG QUAN



`

Thị trường

Tại nước ngoài, Wedding Planner là một ngành 
nghề rất phát triển và trở thành một ngành dịch 

vụ cao cấp và đã có những Hiệp hội của
các Wedding Planner chuyên nghiệp được thành 

lập. Riêng tại Việt Nam, từ đầu năm 2010, thị 
trường bắt đầu chào đón các thương 

hiệu về Wedding Planner và hoạt động tổ chức 
đám cưới bắt đầu phát triển, tuy trước đó đã có 

các công ty event và một số freelancer xuất phát 
trong ngành event ở một phương diện nào đó 
đã đóng vai trò là Wedding Planner nhưng vẫn 

chưa có một sân chơi thật sự và sẽ tạo thành một 
xu hướng mới như thời điểm này.

Wedding planner là gì?

Hiểu theo một cách đơn giản 
nhất Wedding Planner là người lên 

kế hoạch và tổ chức đám cưới.
Wedding Planner được xem như là 
một chuyên gia trong lĩnh vực tổ 

chức đám cưới. Wedding Planner sẽ 
đứng ra lên kế hoạch và tổ chức 
các đám cưới theo nhu cầu đa 

dạng của khách hàng. 



Thuận lợi

Wedding Planner là một 
nghề mới nên trên thị 

trường vẫn còn ít đối thủ, 
sức cạnh tranh không 

quá khắc nghiệt.

Đối tượng khách hàng tiềm 
năng, đa phần họ là những 
người trẻ, tiên tiến, họ thoải 
mái tiếp nhận và chấp nhận 
những cái mới của xã hội.

Công việc ngày càng chiếm 
nhiều thời gian và sức lực nên 
việc một cặp đôi đi đến hôn 
nhân, nhưng không thể tự 

mình quán xuyến hết mọi thứ 
trong ngoài ngày càng nhiều, 

nhất là với các bạn trẻ.

Mình sẽ được làm việc trong 
không khí “hỉ sự”, Khách 

hàng đến với mình bằng nụ 
cười và họ tạm biệt mình 

cũng bằng nụ cười.
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Khó khăn

Wedding Planner còn quá mới 
nên người ta không biết đến 

mình, không hiểu nên dẫn đến 
không tin và không dùng. 

Trở ngại thứ hai là đám cưới ở 
Việt Nam vẫn còn mang nặng 
tính truyền thống rất nhiều, nó 

không chỉ là sự kiện của hai con 
người mà là của cả hai ông bố bà 

mẹ, hai gia đình, hai dòng họ,…
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Đối thủ

Confetti

Ưu điểm
Phong cách trẻ trung, hiện đại

Tác phong chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên nhiệt tình

Khuyết điểm
Giá khá cao

Không hỗ trợ tư vấn và cách 
tổ chức miễn phí



Đối thủ

Bliss

Ưu điểm
Thương hiệu lớn

Có mối quan hệ rộng rãi
Phong cách sang trọng quý phái

Khuyết điểm
Giá dịch vụ cao

Đội ngũ nhân viên không 
mấy thân thiện, nhiệt tình
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GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Twilight là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư 
vấn, lập kế hoạch, thiết kế và triển khai tổ chức đám cưới 
trọn gói. Các dịch vụ của chúng tôi được thiết lập dựa trên 
yêu cầu cá nhân của từng khách hàng. Chúng tôi sẽ làm 
việc thật cẩn thận với mỗi cô dâu và chú rể để đưa ra 
những lời khuyên và đề xuất chủ đề đám cưới phù hợp 
nhất khả năng và phong cách của khách hàng.



Kết quả đạt được

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



Mục tiêu dự án

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho công ty dịch vụ lên kế hoạch tổ 
chức tiệc cưới Twilight Weddings & Events.

Đẩy mạnh truyền thông, PR, giúp mọi người biết đến công ty Twilight 
Weddings & Events nhiều hơn. Thúc đẩy khách mua hàng.

Thu thập dữ liệu khách hàng.



Lộ trình thực hiện

Mục tiêu tiếp cận Đối tượng truyền thông Chiến lược tiếp cận

1 2 3

Kế hoạch được đề ra và thực 
hiện trong vòng 3 tháng

Chia theo độ tuổi, giới tính, thu 
nhập, khu vực và đối tượng

Chia thành 5 giai đoạn



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

- 70% đối tượng khách 
hàng tại TP.HCM biết 
đến thương hiệu Twilight 
Weddings & Events

Mục 
tiêu 
tiếp 
cận

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



Đối tượng 
truyền thông

Đối tượng: 

Công nhân viên chức

Nhân viên văn phòng

Độ tuổi: từ 22-38 
tuổi

Giới tính: Nam/Nữ

Thu nhập: 
Trung bình 

khá

Khu vực: TP.Hồ Chí 
Minh



Thông điệp truyền thông

“Let us plan 
your wedding

with love”



Vấn đề 
& 
Giải pháp

Đưa thương hiệu uy tín tới 
khách hàng

Đa dạng hóa dịch vụ với 
chất lượng và mức giá cạnh 
tranh

Nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhân viên

Xây dựng bộ nhận 
diện thương hiệu. Đưa 
ra các chiến dịch 
quảng cáo thông 
thường.

Bắt kịp các xu hướng 
tiệc cưới, trang trí theo 
mùa

Tập huấn cho đội ngũ 
nhân viên định kỳ, 
nắm rõ quy trình 
chăm sóc khách hàng

Vấn đề Giải pháp



Chiến 
lược tiếp 
cận

ATTENTION ACTIONSEARCHINTEREST SHARE

Khách hàng bị thu hút bởi các thông tin, 
hoạt động truyền thông của thương hiệu
TWILIGHT WEDDINGS & EVENTS

Online: Facebook

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.

Tò mò chú ý Quan tâm Tìm kiếm Trải nghiệm Đánh giá 
chia sẻ



03

CÁC KÊNH MARKETING

1. FACEBOOK POST
2. FACEBOOK ADS
3. GOOGLE ADWORDS
4. WEBSITE
5. SEO
6. ADWORDS
7. APP
8. MAIL



FACEBOOK POSTS



Trang chủ

1. Thiết lập những thông tin cần thiết 
cho page trong phần Cài đặt 
(Settings)

2. Điều chỉnh thanh menu theo thứ tự 
ưu tiên

3. Tham gia vào những hội nhóm 
chuyên hỗ trợ like page



Facebook posts

1. Duy trì 4 bài post 1 tuần

2. 1 tuần 1 video trên trang

3. Chạy luân phiên và linh hoạt Facebook 
Ads cho các post/video/promotion



Facebook posts

5. Hastag, seeding nội dung vào các group 
liên quan

6. Đối với các campaign lớn, kết hợp cùng các 
fanpage có lượt tương tác cao, cùng tệp 
khách hàng với khách hàng mục tiêu của 
Twilight Weddings & Events

7. Sử dụng các KOLs quảng bá thương hiệu



FACEBOOK ADS



Quảng cáo cơ bản

5. Hastag, seeding nội dung vào các group 
liên quan

6. Đối với các campaign lớn, kết hợp cùng các 
fanpage có lượt tương tác cao, cùng tệp 
khách hàng với khách hàng mục tiêu của 
Twilight Weddings & Events

7. Sử dụng các KOLs quảng bá thương hiệu



Quảng cáo nâng cao

5. Hastag, seeding nội dung vào các group 
liên quan

6. Đối với các campaign lớn, kết hợp cùng các 
fanpage có lượt tương tác co, cùng tệp khách 
hàng với khách hàng mục tiêu của Twilight 
Weddings & Events

7. Sử dụng các KOLs quảng bá thương hiệu



Đối tượng tùy chỉnh

5. Hastag, seeding nội dung vào các group 
liên quan

6. Đối với các campaign lớn, kết hợp cùng các 
fanpage có lượt tương tác co, cùng tệp khách 
hàng với khách hàng mục tiêu của Twilight 
Weddings & Events

7. Sử dụng các KOLs quảng bá thương hiệu



GOOGLE ADWORDS



Phân tích từ khóa chính

Sử dụng Google Trends để phân tích từ khóa chính Wedding Planning/ Event Planning



Phân tích từ khóa phụ

Sử dụng Keyword Tools để phân tích từ khóa Phụ Wedding Decoration



SEO top Google map

Hiện lên Google gõ từ khóa “Twilight Weddings 
& Events” đã được định vị vị trí và đứng vị trí 
Top Google Search

Twilight 
Weddings 

& 
Events



Google Display Network

Twilight 
Weddings 

& 
Events



WEBSITE



Câu từ ngắn gọn, xúc tích

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

khuyến mãi, v.v…

Tập trung vào 2 ngôn ngữ tiếng Việt & Tiếng Anh

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.

NỘI DUNG

THIẾT KẾ

Kết quả cần đạt



Trang chủ



Landing page



SEO



Bài viết chuẩn SEO

Dùng công cụ REPUTATION để phân tích và kiểm tra bài viết chuẩn SEO cho website



Từ khóa

Truy cập https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner để phân tích từ khóa và giá thầu



YOUTUBE



1. Kênh kết hợp để làm SEO, có thể chạy quảng cáo 
khi có nhu cầu

2. Duy trì video, một tháng 2-4 video, nội dung chủ 
yếu về review, hướng dẫn, giới thiệu nhà hàng 
hoặc các các hoạt động khuyến mãi khác

3. Kết hợp dẫn link chéo, share lên tường trang 
Facebook hoặc website

Tiêu chí

Twilight 
Weddings 

& 
Events



APP



Twilight 
Weddings 

& 
Events

Ưu điểm
Ứng dụng di động là nơi mà người tiêu dùng đang 
tập trung sự chú ý của họ
Quảng cáo in-app thường mang đến cho người dùng 
trải nghiệm tốt hơn

Nhược điểm
Một vài ứng dụng hàng đầu chiếm ưu thế
Tỷ lệ sẽ khó khăn hơn



MAIL



1. Gửi email marketing 2 bài 1 tuần: 1 bài 
promotion, 1 bài thông tin/sự kiện

2. Kết hợp các chương trình khuyến mãi khi đăng 
kí email để thu thập thêm các email

3. Sáng tạo trong thiết kế email

Tiêu chí

Twilight 
Weddings 

& 
Events
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NGÂN SÁCH THỰC HIỆN



Kênh Hình thức Đơn vị 
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Facebook Ads Quảng cáo bài 
viết Ngày 50 200.000 27.000.000

Google Adwords Quảng cáo từ 
khóa Ngày 60 200.000 12.000.000

Google Display Network Quảng cáo 
banner hiển thị Ngày 30 200.000 6.000.000

Mua tên miền website - Domain 1 300.000 300.000

Mua hosting - Tháng 12 135.000 1.620.000

Tổng ngân sách 46.920.000

Ngân sách cho Marketing (Dự kiến trong 3 tháng)
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KPI ƯỚC TÍNH



KPIs ước tính

10,000 views
Mỗi ngày

15,000 khách hàng
Sau 3 tháng tiếp cận

70% Hiệu quả
Sau chiến dịch



Thank you very much 
for your time !

Tên: Trần Nguyễn Khánh Linh

Lớp: D1808G2 – Nguyễn Kiệm

Email: lingchern142@gmail.com


