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Marketing Plan
Kế hoạch Digital Marketing tháng 4,5,6/2020

GVHD: Nguyễn Hữu Phát

HV: Hồ Nguyễn Ngọc Hân

Nhà hàng Hương Việt



Nhà hàng cơm niêu Hương Việt

Không gian Hương Việt được thiết
kế theo lối kiến trúc cổ điển, phảng
phất những nét thân quen, gần gũi
và rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp
với những bữa cơm gia đình, những
buổi gặp gỡ bạn bè, đối tác.

Với Hưo ̛ng Việt, ẩm thực là chất keo
tinh thần gắn kết hiện đại và truyền
thống của nền văn hóa Việt Nam.
Tất cả được gói ghém tinh tế vào
từng món ăn của nhà hàng.



Nội dung

Mục tiêu

Ngân sách

Đối tượng tiếp cận

Triển khai



1.
Mục tiêu

Phát triển kinh doanh và khẳng định thương hiệu



Phát triển kinh doanh

Mở rộng phạm vi khách hàng sang các tỉnh 

tỉnh lân cận.

Tiếp cận, liên kết với các công ty du lịch 

lịch phạm vi miền trung, tây nguyên.

Xây dựng trang mạng xã hội với tỉ lệ Page 

Page View, Post Reach, Post Engagement 

Engagement tăng lên 200%, tăng lượt like 

like page lên 5k-10k.

Hai mục tiêu quan trọng nhất
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Khẳng định thương hiệu

Xây dựng trang web hoàn chỉnh kết hợp 

chạy Google Ads.

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu trong 

đó bao gồm một số quà tặng cho khách 

hàng.

Tăng nhận biết thông qua quảng cáo GDN



Mục tiêu tiếp cận

Tháng 4

Duy trì mối quan hệ với

khách hàng cũ và tạo

dựng niềm tin với khách

hàngmới.

Đạt 5k-8k like cho

fanpage.

Tháng 5

Xây dụng website cơ

bản.

Đẩy mạnh quảng cáo

Facebook Ads và Google

Ads.

80% đối tượng khách

hàng tại Kon Tum biết

đến Hương Việt.

Tháng 6

Củng cố niềm tin khách

hàng.

Tăng lượng khách hàng

quay lại bằng cách áp dụng

chương trình ưu đãi hoặc

lauching món mới.

- Tăng nhận biết thông qua

quảng cáo Google GDN

- Fanpage đạt 10k like.
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2.
Đối tượng tiếp cận

Đặc điểm và chiến lược tiếp cận
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Thế hệ X Thế hệ Y

• Tuổi: 40 – 55 tuổi

• Thu nhập: đã ổn định

• Đặc điểm: quan tâm đến thực phẩm

tốt cho sức khoẻ bản thân và gia

đình; không quá sành sỏi về công

nghệ nên chỉ tập trung quảng bá

trên kênh Facebook cho đối tượng

này.

• Địa lý: Kon Tum và các tỉnh lân

cận.

• Tuổi: 25 – 40 tuổi

• Thu nhập: trung bình đến khá

• Đặc điểm: tính cách vừa mang

những giá trị truyền thống và hiện

đại; tiêu chí đánh giá nhà hàng qua

trải nghiệm, dịch vụ và giá cả; tiếp

xúc và có kiến thức về công nghệ.

• Địa lý: Kon Tum và các tỉnh lân

cận.
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Thế hệ Z
• Tuổi: 20 – 25 tuổi

• Thu nhập: trung bình

• Đặc điểm: tính cách khuynh hướng hiện đại, thích trải nghiệm những địa điểm 

mới; nắm bắt nhanh các xu thế công nghệ, dễ dàng tiếp cận qua các phương tiện 

truyền thông.

• Địa lý: Kon Tum và các tỉnh lân cận.

Công ty lữ hành
• Địa lý: Các tình thành khu vực miền trung, tây nguyên.



“Mang tinh hoa ẩm thực Việt vào 
bữa cơm của bạn”
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Thông Điệp Truyền Thông



Vấn đề và giải pháp
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Nhu cầu về lựa chọn bữa ăn tốt cho sức khoẻ, an 

toàn vệ sinh thực phẩm.

Món ăn đa dạng, ưu tiên cách chế biến giữ nguyên 

hương vị mà vẫn phù hợp khẩu vị khách hàng.

Địa điểm đầu tiên khách hàng nghĩ đến cho những 

buổi gặp mặt hoặc chỉ đơn giản cho một bữa ăn 

chất lượng.

Bộ nhận diện thương hiệu, đưa ra các chiến dịch 

nhằm củng cố nhận thức về thương hiệu của khách 

hàng.

Chất lượng phục vụ làm hài lòng cả những khách 

hàng khó tính nhất.

Đầu tư training quy cách phục vụ cho nhân viên 

cũng như những chương trình ưu đãi cho khách 

hàng

Bữa ăn chất lượng, không gian đẹp, thoáng mát 

những giá cả phù hợp.
Giá cả phải chăng đi đôi với chất lượng.

Vấn đề Giải pháp
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Chiến lược tiếp cận

Attention

Thu hút khách 

hàng bằng các 

hoạt động 

truyền thông 
trên Facebook, 

Google GDN. 

Interest

Khách hàng bắt 

đầu quan tâm 

đến thương 

hiệu và có ý 

định trải nghiệm 

dịch vụ. 

Search

Online: Google 

search, Website

thương hiệu.
Offline: Hotline,

Inbox, đến trực 

tiếp tìm hiểu hợp 
tác.
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Action

Online: Facebook, 

Website. 

Offline: Hotline, 

Inbox, đến trực tiếp 

tìm hiểu hợp tác.

Share

Online: review trên 

fanpage, facebook

groups, social 

media.

Offline: truyền 

miệng.



AWARENESS

Objective Thu hút sự chú ý, mở rộng phạm vi 

khách hàng của Hương Việt.

Phase

ẨM THỰC TRUYỀN THỐNGTheme

Message

Key 

Activities

Digital 

Touch 

Point

ENGAGEMENT CONVERSION

Ẩm thực truyền thống Việt Nam

1. Content để khơi lên vấn đề ẩm thực 

truyền thống.

2. Chương trình khuyến mãi, ưu đãi.

- Own: landing Page giới thiệu các món ăn 

mới.

- Own: Facebook Page

- Earn: Chương trình ưu đãi trong các dịp lễ
- Paid: social ads, display.

1. Tặng voucher khuyến mãi khi 

share các bài viết.

2. Ưu đãi, tặng quà cho khách hàng.

- Own: official channel Facebook

- Earn: tương tác qua các kênh social

- Paid: social ads, PPC, Display

- Paid: online & offline PR

Tăng cường hiệu quả của chiến

dịch

Gửi tin nhắn về những chương 

trình ưu đãi thường xuyên.

- Own: official channel Facebook

-Paid: social ads, Display

Thưởng thức ẩm thực truyền 

thống trong không gian hoài cổ

Gia tăng thông tin và niềm tin cho

khách hàng về các trải nghiệm 

dịch vụ.

Intergration Roadmap



Triển khai
Facebook, Website

3.



Các kênh Marketing

⬩ Facebook Ads

⬩ Website

⬩ Google Adwords

⬩ Google Display Network



Website
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Giao diện
Desktop
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Giao diện
điện thoại
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SEO
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SEO
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GDN

300x600 120x600

300x250

336x250



Fanpage



Facebook
Posts





25Chạy quảng cáo tên tập khách hàng có sẵn



26Chia ra làm 2 nhóm, Kon Tum và một số thành phố khác lân cận



27Chạy quảng cáo thông qua nhắm mục tiêu



Facebook
Ads



Facebook
Ads



Tạo KPI

3.
Ngân sách



Các tiêu chí đánh giá KPI

1. Tỷ lệ tìm kiếm và độ cạnh
tranh của từ khóa

2. Thứ hạng củawebsite trong
bảng kết quả tìmkiếm

3. Lượng traffic trung bình hàng
ngày

4. Tỷ lệ nhấp chuột – Click
Through Rate

5. Tỷ lệ bỏ trang, Tỷ lệ thoát trang và
thời gian truy cập site trung bình

6. Độ uy tín tên miền – Domain
authority và giá trị thương hiệu

7. Lưu lượng tìm kiếm và lưu
lượng truy cập

KPIs cho FacebookKPIs cho tối ưu hóa website

1. Lượt reach: nội dung xuất phát
từ Facebook page của tiếp cận
được

2. Mức độ tương tác giữa các
ngày trong tuần và các giờ
trong ngày

3. Tỷ lệ phản hồi (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.
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Ngân sách (dự kiến)

Kênh Hình thức 
Đơn vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Facebook Ads Quảng cáo bài viết ngày 90 100.000 9.000.000

Google Adwords Quảng cáo từ khóa ngày 30 70.000 2.100.000

Google Dispay Network
Quảng cáo 

banners hiển thị
ngày 30 70.000 2.100.000

Mua tên miền website - domain 1 300.000 300.000

Mua hosting - tháng 12 135.000 1.620.000

TỔNG NGÂN SÁCH 15.120.000
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Thanks
for listening!


