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Bảo Lộc B’lao:

Được thành lập vào năm 2020, Bảo Lộc B’lao là một trong những 
cơ sở phân phối hàng đầu các sản phẩm trà xanh, nguyên liệu 

pha chế và cà phê chất lượng từ Bảo Lộc. Chúng tôi luôn hướng 
đến giá trị cốt lõi để tìm kiếm và lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt 

nhất từ Bảo Lộc, Đà Lạt, Đức Trọng, … để có thể mang đến cho 
khách hàng những sản phẩm tươi, sạch và tốt nhất. Bảo Lộc

B’lao đã cho ra đời được nhiều sản phẩm đa dạng và luôn giữ 
được hương vị thật để có thể đáp ứng được nhu cầu cũng như sở 

thích của khách hàng.



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

￮ Thiết kế Website & Landing Page

￮ Đưa Website lên vị trí Top 3 của Google

￮ Tiếp cận khoảng 100.000 người dùng quan tâm

￮ Lượng truy cập từ quảng cáo 1.000, tự nhiên 5.000

￮ Tăng lượt like facebook lên 11.000.000

￮ Hoàn thành 2 video về sản phẩm, dịch vụ

￮ Tạo mới 15 bài Post dạng SEO & và 50 bài post trên
Fanpage (1 bài/ngày)

￮ Tăng doanh số bán hàng 20% từ các trang thương mại
điện tử
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1. Giới thiệu về Bảo Lộc B’lao

1.1. Giới Thiệu về Bảo Lộc B’lao:
Được thành lập vào năm 2020, Bảo Lộc B’lao là một trong những cơ sở phân 

phối hàng đầu các sản phẩm trà xanh, nguyên liệu pha chế và cà phê chất lượng 

từ Bảo Lộc. Bảo Lộc B’lao đã cho ra đời được nhiều sản phẩm đa dạng và luôn 

giữ được hương vị thật để có thể đáp ứng được nhu cầu cũng như sở thích của 

khách hàng.

1.2. Tầm nhìn:
“Bảo Lộc B’lao mong muốn trở thành một trong những cơ sở phân phối hàng đầu 

Việt Nam các sản phẩm trà xanh, nguyên liệu pha chế và cà phê phục vụ cuộc 

sống con người.“

1.3. Sứ Mệnh:
“Bảo Lộc B’lao cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tươi, 

sạch và chất lượng bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của 

mình với cộng đồng và xã hội.”



1. Giới thiệu về Bảo Lộc B’lao

1.4. Sản phẩm:

Trà Ướp Hương Trà Oolong

Cà Phê Nguyên Liệu Pha Chế
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1.4. Sản phẩm:

Sản phẩm

trên Website



1. Giới thiệu về Bảo Lộc B’lao

1.4. Sản phẩm:

Sản phẩm

trên Facebook
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2. Triển khai Digital Marketing

1

Kế hoạch được đề ra và thực 
hiện trong vòng 3 tháng

2

Chia theo độ tuổi, giới tính, thu 
nhập, khu vực và đối tượng

3

Chia thành 5 giai đoạn



2. Triển khai Digital Marketing

2.1. Mục tiêu tiếp cận:

Tháng th 1

 Xây d website bán hàng, 
thông tin s ph lên

các trang m t
Facebook, Shopee, 

Lazada, Tiki.

 11.000 like và follow cho
fanpage

 Kéo traffic v website và các
trang m t
thông qua Youtube, Tiktok, 
trang cá nhân

Tháng th

 Tìm ki khách hàng m
thông qua qu cáo
Facebook Ads, Google 
Adsword, và th t
khóaShopee. 

 Duy trì và sóc khách
hàng c .

 àng 
t H Chí Minh, Bình , 
Long An, Biên Hòa bi
B L

Tháng th

C àng
 Xây d m quan h khách

hàng, 60% khách hàng quay
tr l l th 2

 T l khách hàng hài lòng
trên 80%



qu

 13.000 like



2. Triển khai Digital Marketing

2.2. Đối tượng truyền thông

 Độ tuổi: 22 - 45

 Giới tính: Nam/Nữ

 Thu nhập: trung bình khá

 Khu vực: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa (chủ 

yếu) & toàn quốc

 Đối tượng: 

• Chủ quán kinh doanh đồ uống

• Nhân viên văn phòng, nhà quản lý, người lớn tuổi

muốn thưởng thức trà đạo, trà hương.



2. Triển khai Digital Marketing

2.2. Đối tượng truyền thông

 Nhu cầu sử dụng các nguyên

liệu pha chế khi mở quán

 Tìm hiểu các công thức pha chế

 Uống trà để thư giản, trà đạo

 Mua trà làm quà tặng

 Tìm nguồn hàng sỉ để bán lẻ

 Nhiều mặt hàng khác nhau

 Bộ nhận diện thương hiệu, đưa

ra các chiến dịch quảng cáo

thông thường.

 Bắt kịp các xu hướng theo mùa

 Một số mặt hàng giá cả phải

chăng

Vấn đề Giải quyết



2. Triển khai Digital Marketing

2.3. Chiến lược tiếp cận

ATTENTION INTEREST SEARCH ACTION SHARE

Khách hàng bị thu hút bởi các 
thông tin, hoạt động truyền thông 
của thương hiệu
Online: Facebook

Quan tâm Tìm kiếm Đánh giá/Chia sẻTrải nghiệmTò mò, Chú ý

Online: Google 
search, landing 
page thương hiệu
Offline: Hotline,
inbox, đến trực 
tiếp tìm hiểu & 
mua hàng

Online: Facebook, 
Landing page, 
Offline: Hotline, 
inbox, đến trực 
tiếp tìm hiểu & 
mua hàng

Online: review trên 
fanpage, facebook
groups, social media
Offline: Truyền miệng
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3. Các kênh Marketing

3.1. WEBSITE

3.2. SEO

3.3. FACEBOOK POSTS

3.4. FACEBOOK ADS

3.5. GOOGLE ADWORDS

GOOGLE DISPLAY NETWORK

3.7. ZALO MARKETING



3. Các kênh Marketing

3.1. Website

1. NỘI DUNG

• Câu từ ngắn gọn, xúc tích

• Thể hiện đầy đủ các thông tin liên hệ, 

thanh toán, khuyến mãi, v.v…

• Chỉ tập trung vào ngôn ngữ tiếng Việt

• Thể hiện đầy đủ thông tin sản phẩm

• Đầy đủ các mục cần có của một trang web

2. THIẾT KẾ 

• Layout đơn giản, màu sắc hài hòa, hình ảnh

minh họa hợp lý

• Logo và thiết kế trang theo một tone màu

nhất định

• Landing page tập trung thể hiện những điểm

nổi bật của sản

• Tương thích tất cả các thiết bị di động.

• Tối ưu hóa SEO, tương thích Google



3. Các kênh Marketing

3.1. Website

Màn hình

Desktop



3. Các kênh Marketing

3.1. Website

Màn hình

điện thoại
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3.1. SEO

Phân tích

từ khóa

chính
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3.1. SEO

Phân tích

từ khóa

phụ



3. Các kênh Marketing

3.1. SEO

Phân tích

từ khóa

phụ và

chính



3. Các kênh Marketing

3.1. SEO

Viết bài

chuẩn

SEO bằng

https://ww

w.reputati

on.vn/

https://www.reputation.vn/


3. Các kênh Marketing

3.1. SEO

Đăng bài

chuẩn SEO 

bằng

YOASTSEO



3. Các kênh Marketing

3.1. SEO

Đăng tải

thông tin lên

Google Map



3. Các kênh Marketing

3.1. SEO

Lập kênh

Youtube



3. Các kênh Marketing

3.3. Facebook posts

Bài post Facebook



3. Các kênh Marketing

3.3. Facebook posts

Quản Lý

post Facebook



3. Các kênh Marketing

3.4. Facebook ads

Sử dụng facebook.com/adsmanager



3. Các kênh Marketing

3.5. Google Adsword và Google Display Network

Sử dụng https://ads.google.com/

https://ads.google.com/
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4. Ngân sách thực hiện

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 60 100.000 6.000.000

Google Dispay 
Network

Quảng cáo 
banners hiển thị

ngày 30 200.000 6.000.000

Mua tên miền website - domain 1 300.000 300.000

Mua hosting - tháng 12 135.000 1.620.000

TỔNG NGÂN SÁCH 16.920.000




