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I. Tổng quan về Cơm Niêu Thiên Lý:

Giới thiệu

Tình trạng hiện tại

II. Mục Tiêu:

II. Kế hoạch tr iển khai :

Timeline

Ngân sách - KPI

Các kênh áp dụng



Thưởng Thức Cơm Niêu Chính Hiệu

CƠM NIÊUTHIÊN LÝ

Ẩm thực dân gian Việt Nam luôn có sức hấp dẫn đặc biệt và với

mong muốn đem lại không gian gia đình ấm cúng, bữa cơm gia

đình hạnh phúc từ đó thương hiệu " Cơm Niêu Thiên Lý " ra đời

Nhà hàng xây dựng thực đơn đa dạng phong phú, hợp khẩu vị 3

miền Bắc, Trung, Nam như: cá kho tộ, canh cua, cá kèo, cà

pháo... sự đặc biệt của nồi cơm niêu đến từ phần cơm dẻo thơm

bên trên, cùng lớp cơm cháy vàng giòn phía dưới







Đối Tượng KH

Dân văn phòng, các gia đình, hội nhóm bạn bè

Từ 25 - 60 tuổi

Khu vực: HCM

Lợi thế cạnh tranh

Kinh doanh trên 6 năm

Menu phong phú

Lượng khách đông đảo vào buổi trưa

Khó Khăn hiện tại

Sau dịch Covid lượng khách giảm đi rất nhiều

Buổi sáng và buổi tối không có khách

Tốn kém ngân sách quảng cáo cho bài PR, làm App,

chạy Facebook, Web ... nhưng không hiệu quả



MỤC TIÊU

Tăng doanh thu

Định vị thương hiệu

Ngân Sách : 180.000.000 vnđ



Lộ Trình

Thực

Hiện

8

1

Kế hoạch được đề ra và 
thực hiện trong vòng 12 

tháng

2

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

tượng

3

Chia thành 5 giai 
đoạn



9

ATTENTIO
N

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 
sẻ

Trải
nghiệm

Tò 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

Chiến Lược Tiếp Cận



CÁC KÊNH TRIỂN KHAI



SEO

WEBSITE FACEBOOK

GOOGLE

ADWORDS

GOOGLE

DISPLAY

NETWORK



Metric ( KPI ) :

Thời gian dự án : 6 tháng



SEO

Mục tiêu: Trang Nhất Google

Thời gian :

⚪ On-page 2 tháng

⚪ Off-Page 4 tháng



Website - Landing Page

Link website: comnieuthienly.com

Landing page : happymenu.comnieuthienly.com



Định Hướng Nội Dung

Giới thiệu thương hiệu

Giới thiệu m ó n ăn

Chương t r ình khuyến mãi



Giới thiệu thương hiệu

✔ Gía Trị Doanh Nghiệp :Dấu Ấn trong Văn

Hóa Ẩm Thực Việt Nam, Gìn giữ bản sắc văn

hóa dân gian

✔ Ưu thế trong ngành : Nhắc đến Cơm Niêu là

phải nói tới Cơm Niêu Thiên Lý



Giới thiệu món ăn

✔ Vì sao nên dân văn phòng lại nên đến

cơm niêu thiên lý ăn trưa, tổ chức tiệc ?

✔ Những món ăn nổi bật

✔ Cập nhật những xu hướng ẩm thực

mới liên quan đến cơm Việt Nam

✔ Chia sẻ các công thức nấu ăn , kèm

quảng cáo món ăn của Nhà Hàng



Chương trình khuyến mãi

✔ Combo dành cho 4 người

✔ Chương trình " Review Cơm Niêu

Thiên Lý trên Google và Fanpage - Nhận

Ngay Ưu Đãi 10 % "







SEO



Hiện Trạng Website



Từ Khoá Đề Xuất



So sánh đối thủ trên trang 1



SEO LOCAL



KẾT LUẬN

✔ Từ khóa: Từ khóa khảo sát có tính cạnh tranh khá cao.

✔ Các website ở trang nhất Google trong lĩnh vực SEO mạnh.

✔.Cần bổ sung website vệ tinh (blogger)

✔ Thời gian SEO : 12 Tháng

Công việc SEO thực hiện:

✔ Tối ưu website chuẩn SEO (onpage và offpage).

✔ Đăng bài viết với số lượng bài viết lớn, bài viết dài có chất lượng,

chuẩn SEO.

✔ Tối ưu tất cả bài viết, sản phẩm hiện tại chuẩn SEO.

✔ Tạo website vệ tinh tương ứng dịch vụ.

✔ Đi backlink để tương đương đối thủ.

✔ Tăng traffic để tương đương đối thủ.







FACEBOOK





Mẫu Đăng Ký

Bài Viết



Số liệu đang chạy



GOOGLE









EMAIL MARKETING

INBOUND

Chuỗi 5 Email nuôi dưỡng KH cũ



Des ign











THANKYOU

Thi s year 's food dr ive wil l b e done for Beech t own 's Home l e s s Founda t ion .

W e apprec ia te al l t he he lp yo u can give u s .


