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ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?



Alkaviva Vietnam là nhà phân phối độc quyền 

thương hiệu máy lọc nước điện giải ion kiềm thương 

hiệu Alkaviva uy tín số 1 của Mỹ. 

Đến với thị trường Việt Nam với một mục tiêu duy 

nhất là mang đến cho quý khách hàng một sản phẩn 

uy tín kèm theo chất lượng dịch vụ tốt nhất từ một 

công ty trung thực đã được đối tác tại Mỹ tin cậy giao 

phó. 

Với đội ngũ các nhà nghiên cứu sản xuất làm việc 

không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, chúng tôi cam kết có 

thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm với 

công nghệ lọc và điện giải tiên tiến, hiệu quả nhất 

trên thị trường hiện nay, đáp ứng được sứ mệnh 

mang tới cho cộng đồng một nguồn nước sạch nhất, 

dinh dưỡng nhất cho sức khoẻ.

ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?
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ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?

GIỚI THIỆU

TOÀN QUỐC VẬN CHUYỂN 

NHANH CHÓNG

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT HƠN 300 KHÁCH HÀNG

Hiện tại, Alkaviva Việt Nam đang tiến hành phục vụ toàn

quốc với hơn 300 khách hàng với trong vòng hơn 2

tháng. Dịch vụ vận chuyển nhanh chóng cùng với đó là

tiến trình lắp đặt chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí



ĐIỂM MẠNH

ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?

 Sản phẩm độc quyền của Mỹ

 Sản phẩm sở hữu nhiều chức năng hơn 

các đối thủ cạnh tranh trực tiếp

 Đi đầu tại thị trường Việt Nam với thiết kế

ưu việt

 Giá cả hợp lý đi kèm dịch vụ tốt nhất

 Bảo vệ môi trường



ĐIỂM YẾU

ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?

Sản phẩn còn mới nên chưa tiếp cận được thị trường

Công ty ít kinh nghiệm và chưa có danh tiếng

Bộ máy công ty còn mới, chưa nắm bắt được thị 

trường

Giá còn khá cao so với mức thu nhập bình quân 

người dân



CƠ HỘI

ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?

 Thị trường rộng mở, cơ hội tương lai thành 

công

 Nguồn nước ngọt Việt Nam đang khan hiếm 

đặc biệt là Miền Tây và Tây Nam Bộ

 Người dân ngày càng quan tâm đến sức 

khoẻ và môi trường

 Phân khúc khách hàng rõ ràng



THÁCH THỨC

ALKAVIVA Việt Nam – Chúng tôi là ai?

 Nhiều đối thủ cạnh tranh có thâm niên

 Suy thoái kinh tế do dịch COVID-19

 Khách hàng có những sự lựa chọn rẻ hơn do 

quảng cáo lộ liễu

 Ăn cắp bản quyền, mẫu mã, hàng giả



02 MỤC TIÊU
Chúng tôi muốn thực hiện điều gì?



1

2

3

 Thúc đẩy lượng đặt hàng qua các kênh online

 Thu nhập feedback/đánh giá của khách hàng sau một khoảng thời gian sử dụng

 Cải thiện 250% bài viết tiếp cận, 200% lượt tương tác bài viết, 500% lượt xem video

 Đạt 7000 likes page sau 3 tháng

 Đẩy mạnh phát triển Website, tiến hành chạy Google Ads

 SEO đưa trang web lên top dễ tìm kiếm

 Phát triển kênh Youtube

 Chạy Banner, Remaretking

 Cho khách hàng chơi mini game, share/ like page và like post

MỤC TIÊU
Chúng tôi muốn thực hiện điều gì?

 Tăng lượng phục vụ khách hàng lên 1000 trong 2 tháng tiếp theo

 Mở rộng quy mô kinh doanh lên toàn quốc

 Đặt đại lý tại các khu vực và tiểu khu vực

 Thống kê lại các dịch vụ chăm sóc khách hang, doanh thu, lợi

nhuận để có báo cáo thu hút các sự liên kết của đại lý

ĐẨY 

MẠNH 

KINH 

DOAN

H

KHẲNG 

ĐỊNH 

THƯƠN

G HIỆU

TĂNG 

TRƯỞNG 

DOANH 

THU
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TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
Làm sao để đạt được mục tiêu?



...

TRIỂN KHAI PHƯƠNG TIỆN

Áp dụng các kênh truyền thông chính như:

Facebook Fanpage, Website, FB post, Quảng

cáo từ khoá, GDN, Youtube,…

Làm sao để đạt được mục tiêu?



www

Alkaviva.vn
Facebook.com

/Alkavivavietnam

CÔNG CỤ TRIỂN KHAI
Làm sao để đạt được mục tiêu?

 Thanh toán tiện lợi nhanh 

chóng và an toàn

 Bài viết chuẩn SEO

 Tăng trưởng lượt view và 

tỷ lệ chuyển đổi

 Phân tích từ khoá 

 Tìm từ khoá chính và 

phụ

 Tạo chiến dịch

 Đưa Website lên top tìm 

kiếm google

 Xây dựng nội dung theo 

tỷ lệ cân đối

 Chia sẻ nội dung

 Kêu gọi hành động

 Khuyến mãi



WEBSITE



WEBSITE

Hiển thị giá

thành và

đánh giá

sản phẩm

Khung

chat trực

tuyến của

website 

fff.com.vn



Trang tin 

tức những

thông tin 

liên quan

đến sản

phẩm và về
Công ty

WEB



Liên kết

đến trang

video 

youtube

của Công

ty để
khách

hàng

theo dõi

cụ thể

WEB



`

Đặt hàng

và thanh

toán trực

tuyến

qua cổng

thanh

toán

VNPAY

WEB



Tối ưu thẻ
tiêu đề

SEO

Sửa URL 

thân thiện

với công

cụ tìm

kiếm

Giao thức

bảo mật

https

Tối ưu nội dung website: từ khóa chính và từ khóa 

phụ xuất hiện trong 100 ký tự đầu tiên. Và các từ 

khóa cần được chèn một các tự nhiên, hấp dẫn.



Tùy chỉnh

thẻ

SEO

Tối ưu thẻ
ảnh

Tối ưu tên hình ảnh, dung lượng ảnh, tối ưu chi tiết

ảnh



Thiết kế
trang

Lading 

Page để
giới thiệu

sản phẩm

một cách

cụ thể
hơn

LANDING PAGE



Lập kế
hoạch từ
khóa chính:  

"Máy lọc

nước"

Google Ads



Thống kê

giá thầu

trên 1 lượt

Click (CPC)

Google Ads



Chọn ra 4 

từ khóa để
chạy quản

cáo đó là:

-” máy lọc

nước”

-’’ may loc

nuoc’’

-’’ máy lọc

nước điện

giải’’

-’’ may loc

nuoc dien

giai’’

Google Ads



Google Ads

Hiển thị trên di  

động kèm tiện ích  

mở rộng "SĐT", "  

văn bản chú  

thích"...

Quảng

cáo chạy

trên giao

diện điện

thoại

Từ khóa ‘’ máy lọc nước” được hiển thị là click nhiều nhất



Google Ads Sau khi chạy quảng cáo



Facebook

Quảng cáo trên Facebook với các thiết kế trên Freepik và Canva



Facebook

Quay clip quảng cáo về sản phẩm và chạy trên FB

Cho khách hàng chơi mini game tăng lượt like/ share page



GDN 468x60

728x90

300x600

300x250



Kênh Youtube
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NGÂN SÁCH TRIỂN 
KHAITạo KPIs?



CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KPIs
Tạo KPIs cho chiến dịch

 Tỷ lệ tìm kiếm và độ cạnh

tranh của từ khóa

 Thứ hạng của website trong

bảng kết quả tìm kiếm

 Lượng traffic trung bình hàng ngày

 Tỷ lệ nhấp chuột – Click Through Rate

 Tỷ lệ bỏ trang, tỷ lệ thoát trang và thời

gian truy cập site trung bình

 Lưu lượng tìm kiếm và lưu lượng truy cập

KPIs tối ưu hoá Website doanh nghiệp KPIs tối ưu hoá Fanpgae doanh nghiệp

 Lượt Reach: nội dung xuất phát từ Facebook

page của tiếp cận được

 Mức độ Engagement trong các khoảng thời

gian

 Tỷ lệ chuyển đổi (response rate): Kiểm soát

các hoạt động trả lời, phản hồi các feedback,

câu hỏi của fan lên page bằng wall posts hay

tin nhắn.



NGÂN SÁCH CHIẾN DỊCH
Triển khai ngân sách

STT NỘI DUNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG TIỀN (VNĐ)

1 SEO Phân tích từ khóa N/A từ khóa 0

Lập danh sách từ khóa mục tiêu N/A từ khóa 0

Blacklink N/A từ khóa 0

2 GOOGLE Adwords 12000 từ khóa 333 5,000,000

GDN 500.000 tuần 2 1,000,000

3
FACEBOOK Quảng cáo bài viết (trực tiếp FB) 200,000 post/2-3 ngày 10 2,000,000

Quảng cáo tăng like 500 tuần 2 1,000,000

Làm video quảng cáo N/A Clips 1 0

Content nội dung N/A post 12 0

4 WEBSITE Cập nhật web +SEO N/A 1 0

Website chính N/A 1 0

Landing Pages N/A 1 0

Tổng 1 tháng 9,000,000

Tổng 3 tháng 27,000,000
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