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Yartsa là một tập đoàn do các nhà nghiên cứu ưu tú hàng đầu hàn quốc với trên 20

năm kinh nghiệm nghiên cứu về Đông Trùng Hạ Thảo cho quốc gia sáng lập.Vào tháng

7 năm 2015, với đội ngũ các giáo sư nhiều kinh nghiêm trong suốt 20 năm miệt mài

nghiên cứu đã tìm ra một bước đột phá mới trong thị trường đông trùng hạ thảo đó là

tách được thành phần dinh dưỡng từ dạng tươi nguyên chất sang dạng nước chiết

xuất lên men mà vẫn giữ được 100% thành phần dinh dưỡng có giá trị từ Đông Trùng

Hạ Thảo.

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Yar

tsa



MỤC TIÊU CHUNG
Quảng bá thương hiệu.

Tạo hình ảnh tốt đẹp về thương hiệu để 

thu hút nhóm khách hàng vãng lai và 

khách hàng tiềm năng.

Cung cấp các thông tin liên hệ, hệ thống 

cửa hàng và sản phẩm.

Thông báo các chương trình khuyến mãi, 

ưu đãi và sản phẩm mới đến khách hàng.

liên hệ, hệ thống cửa hàng và sản phẩm.

Truyền tài thông điệp và tin tức liên quan 

đền thương hiệu.



• Quảng bá trên

phương tiện truyền

thông và mạng xã hội

• 70% khách biết đến

thương hiệu và đến cửa

hàng

• Xây dựng mối quan hệ

khách hàng

• Tỉ lệ khách quay lại và

thỏa mãn trên 80%

• Củng cố niềm tin đến

khách hàng

• Nâng cao hình ảnh

thương hiệu

3 tháng đầu

3 tháng tiếp theo

MỤC TIÊU 



ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Mọi đối tượng.

Đặc biệt, chị em phụ nữ 

có nhu cầu trẻ hóa làn 

da, ngăn ngừa các quá 

trình lão hóa, suy giảm 

chức năng sinh lý nữ

Giới tính

Những người lao động

và cao tuổi, người hay

mắc các bệnh về huyết

áp, tim mạch, đái tháo

đường, ung thư hay

suy giảm chức năng

sinh lý.

Độ tuổi

Những người bị suy 

nhược cơ thể, người mới 

ốm dậy hoặc có sức đề 

kháng yếu, hay ốm vặt.

Tình trạng sức khỏe
Những người thường

xuyên làm việc trong môi

trường độc hại, có cường

độ làm việc cao, thường

phải đối mặt với stress.

Công việc

AGE

Những người có mức thu

nhập trung bình trở lên.

Thu nhập

Toàn quốc

Khu vực



CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN

Attention

• Nhiều chương 

trình khuyến mãi 

quà tặng

• Tạo các sự kiện,

mini game.

• Tăng nhận thức

thương hiệu.

Action

• Online: đặt hàng

qua facebook,

website, hotline…

• Offline: đến trực

tiếp cửa hang…. 

Search

• Online, google,

facebook, website…

• Offline, hotline hoặc

đến trực tiếp cửa

hang…

Interest

• Khách hàng tham

gia sự kiện.

• Khách hang bị thu

hút bởi các thông tin

hoạt động truyền

thông, bài PR quảng

cáo, video clip…

Share

• Review trên

website, facebook,

email…

• Giới thiệu cho bạn

bè, người thân



NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

KÊNH HÌNH THỨC ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Quảng bá 

facebook

Posts Tuần 20 1.000.000 20.000.000

Google Display 

Network

Banners Tuần 5 2.000.000 10.000.000

Google 

Adwords

Từ khóa Ngày 30 500.000 15.000.000

PR Online Tin/Bài Trọn gói 3 20.000.000 20.000.000

TỔNG 65.000.000



SO SÁNH TỪ KHÓA



XÁC ĐỊNH TỪ KHÓA PHỤ



CÁC KÊNH MARKETING

FACEBOOK

GOOGLE DISPLAY NETWORK

WEBSITE

YOUTUBE

GOOGLE ADWORDS



CHIẾN DỊCH THƯƠNG MẠI
Facebook – Google - Youtube



WEBSITE

https://yartsavn.wordpress.com

https://yartsavn.wordpress.com/


FACEBOOK

https://www.facebook.com/yartsa.vietnam

https://www.facebook.com/yartsa.vietnam


FACEBOOK

1. Cập nhật các thông tin mới,khuyến 

mãi, ưu đãi.



FACEBOOK

2. Đăng tải các video quảng bá.



FACEBOOK ADS

3. Chạy quảng cáo tăng lượt tiếp cận



YOUTUBE



YOUTUBE

Thông tin cụ thể ở phần mô tả



GOOGLE ADS



THANK YOU!
Yart

sa


