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TOPAL – THƯƠNG HIỆU NHÔM 

CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR 

Thành lập từ năm 2003, Tập đoàn Austdoor sở hữu các thương

hiệu nổi tiếng trong ngành cửa và vật liệu xây dựng như cửa

cuốn AUSTDOOR, cửa nhựa, cửa nhôm & vách

kính SUNSPACE, cửa gỗ HUGE, trung tâm dịch vụ, bảo hành cửa

cuốn AUSTCARE, Nhôm hệ & phụ kiện TOPAL.

Là đơn vị tiên phong du nhập loại cửa cuốn thông mình từ

Australia, mở ra một trang mới trong lĩnh vực sản xuất & cung cấp

cửa cuốn, đến nay Tập đoàn Austdoor đang là đơn vị dẫn đầu

trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tổng thể về cửa tại thị

trường Việt Nam.

Với thương hiệu TOPAL, Tập đoàn Austdoor hứa hẹn sẽ tạo nên

những chuẩn mực giá trị khác biệt mới trong ngành vật liệu xây

dựng nói chung và ngành sản xuất cửa nhôm nói riêng.
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MỤC TIÊU MARKETING
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Tăng cường
nhận thức của
khách hàng về
thương hiệu

TOPAL

Tiếp cận khách
hàng tiềm
năng, thuyết
phục khách
hàng mua

hàng

Tạo sự quan
tâm và yêu

thích thương
hiệu TOPAL



ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG
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GIỚI TÍNH

Nam, Nữ

ĐỘ TUỔI

Từ 30 – 50 tuổi

THU NHẬP

Cao, Trung bình

TÂM LÝ

- Có nhu cầu
xây nhà

- Thợ nhôm
kính/ KTS



KẾ HOẠCH 

DIGITAL
Triển khai trên đa kênh: Website, 

Facebook, SEO , Youtube…
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ACTION PLAN DIGITAL MARKETING



WEBSITE: https://topal.vn/

- Xây dựng Website 

chuẩn SEO

- Giao diện thân thiện

với cả PC, Tablet và

Mobile

- Do đặc thù ngành

nên không chạy GG 

Ads với Website 

(trùng lắp với quảng

của Website các Đại

lý). Chỉ chạy GG Ads 

vào các thời điểm

mùa xây dựng

(Tháng 7,8) đến

Landing page.
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https://topal.vn/


SEO
Các bài viết chuẩn SEO
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Facebook

Fanpage

Sử dụng 2 Fanpage cho 2 đối tượng khác nhau:

- Chuyện nghề nhôm Việt hướng đến thợ nhôm kính

- Cửa nhôm Topal hướng đến khách hàng
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FACEBOOK POST
Đối với Fanpage Chuyện nghề Nhôm Việt tập trung nội

dung gần gũi, các câu chuyện vui buồn thu hút lượt tương tác

của đội ngũ thợ nhôm kính. Từ đó tăng khả năng nhận biết

thương hiệu TOPAL



FACEBOOK POST
Đối với Fanpage Cửa nhôm Topal tập trung các bài viết giới

thiệu các công trình đẹp, các hướng dẫn, thông tin về chọn

cửa...



FACEBOOK ADs
Chạy Quảng cáo các bài post để tăng độ tương tác.



Youtube

Chanel

Sử dụng chung với Chanel Tập đoàn Austdoor chung của Tập

đoàn để tăng độ tin cậy và thống nhất.
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Tập trung các Video giới

thiệu các công trình đẹp sử

dụng nhôm TOPAL

Các phim ngắn tăng tương

tác và độ nhận biết thương

hiệu TOPAL



NGÂN SÁCH THỰC HIỆN



200 view

Mỗi ngày

10,000 đọc giả

Sau 3 tháng

80% Hiệu quả

Sau chiến dịch

KPIs ước tính
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THANK YOU!


