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GIỚI THIỆU DỰ ÁNGIỚI THIỆU DỰ ÁN

Bane Fashion - Cửa hàng thời trang nam nữ mang 
đến cho bạn các thiết kế và bộ sưu tập theo nhiều 
phong cách, trường phái từ Á đến Âu. Thiết kế tại cửa 
hàng chúng tôi luôn được đặc biệt chăm chút dưới tay 
của các nhà thiết kế trẻ đầy hoạt bát và sáng tạo. 
Mỗi mùa luôn cập bến nhiều bộ sưu tập từ rực rỡ đến 
nhẹ nhàng, từ nay về xưa, đảm bảo cho khách hàng 
sự trải nghiệm mới mẻ mỗi khi nhớ đến Bane.



MỤC TIÊUMỤC TIÊU

- Quảng bá thương hiệu

- Tạo hình ảnh đẹp về thương hiệu để thu hút khách 
hàng tiềm năng 

- Mang đến những sản phẩm chất lượng cho khách 
hàng

- Cung cấp các thông tin liên hệ,  hệ thống cửa hàng 
và sản phẩm

- Thông báo các trương trình khuyến mãi,  ưu đãi và 
sản phẩm mới đến khách hàng 

- Ra mắt các sản phẩm mới theo trend, mùa 

- Truyền thông điệp và tin tức liên quan đến thương 
hiệu



KẾ HOẠCH TIẾP CẬNKẾ HOẠCH TIẾP CẬN

Tò mò & quan tâm

Thu hút sự quan tâm của 

khách hàng thông qua 

các hoạt động truyền 

thông trên mạng xã hội 

( Facebook, Instagram, 

Zalo.. ) của thương hiệu

Online: Landing page, 

Google search..

Offline: Hotline, inbox, 

trực tiếp đến các chi 

nhánh của cửa hàng

Online: Landing page, 

mạng xã hội..

Offline: Hotline, inbox, 

trực tiếp đến các chi 

nhánh của cửa hàng

Online: Review trên các 

fanpage, tổng đàn, hội 

nhóm Facebook, Zalo..

Offline: Các chi nhánh 

của cửa hàng, truyền 

miệng

Tìm kiếm Trải nghiệm Đánh giá & chia sẻ



ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNGĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

- Độ tuổi: 16 - 40 tuổi

- Giới tính: Nam/Nữ

- Thu nhập: Trung bình, khá, ổn định

- Đối tượng: Học sinh/sinh viên, công nhân, nhân viên 
văn phòng...

- Khu vực: TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng



NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNGNGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

Kênh Hình thức ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

Facebook ads Quảng cáo bài viết Ngày 50 200.000 27.000.000

Google ads Quảng cáo từ khóa Ngày 60 200.000 12.000.000

Google DNetwork Quảng cáo banner Ngày 30 200.000 6.000.000

Tên miền website -- Domain 1 300.000 300.000

Mua hosting -- Tháng 12 130.000 1.560.000

Tổng ngân sách

( Dự kiến trong 3 tháng )

46.860.000



CÁC KÊNH MARKETINGCÁC KÊNH MARKETING

- Facebook post / Facebook ads

- Zalo

- Google adwords

- Website

- SEO



FACEBOOKFACEBOOK



BÀI ĐĂNGBÀI ĐĂNG



BÀI ĐĂNGBÀI ĐĂNG



BÀI ĐĂNGBÀI ĐĂNG



ZALOZALO



GOOGLE ADWORDSGOOGLE ADWORDS



Google display network

SEO top Google map



SEOSEO



YOUTUBEYOUTUBE



WEBSITEWEBSITE

http://banefashion.ladi.me/
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Thank you for your time.


