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ĐÔI NÉT VỀ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM DV 

VITAGROUP

 VITABEAN là chuỗi của hàng Nước Đậu Rang nguyên chất mang đến cho 

khách hàng các sản phẩm sáng tạo và tốt cho sức khỏe kèm với chất lượng và 

sự phục vụ chuyên nghiệp

 Ra đời từ năm 2014 với mong muốn mang lại một thuốc uống TỐT CHO SỨC 

KHỎE , 100% KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN.Sử dụng công thức gia truyền từ 

Y học phương Đông kết hợp với quy trình khép kín hiện đại,VITABEAN đã 

biến những hạt ngũ cốc thơm ngon bổ dưỡng thành những loại thức uống tiện 

dụng và có thể bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày 

 VITABEN đã được bộ y tế cấp chứng nhận CSSX đạt tiêu chuẩn ATVSTP và 

các sản phẩm đã được kiểm nghiệm công bố đạt tiêu chuẩn cho sức khỏe...

 Chúng tôi mong muốn cùng bạn tạo thói quen lành mạnh trong chế độ ăn uống 

hằng ngày cho người Việt...



CÁC SẢN 

PHẨM TRÀ 

HẠT 

VITABEAN

TRÀ GẠO LỨT ĐẬU ĐEN

TRÀ ĐẬU ĐEN XANH LÒNGTRÀ 5 LOẠI HẠT

TRÀ GẠO LỨT ĐẬU ĐỎ 



Mục tiêu đồ án 
Tiến hành trong 3 tháng : 09,10,11/ 2020 

Xây dựng Website cho VITABEAN 

Đẩy mạnh PR bằng FB ads và Website                                     

Thúc đẩy mua hàng trên trang TMĐT,xây dựng kênh YOUTUBE 



Thiết kế Website chuẩn SEO

Tiếp thị lại cho khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm và tiếp cận thêm khách 

hàng tiềm năng 

Kế hoạch hóa ngân sách chạy Facebook ADS mỗi tháng dưới 30tr 

Tiếp cận khoảng 20.000 người dùng quan tâm

Lượng truy cập từ 1 quảng cáo FB đạt 5000, tự nhiên 10000

Tăng lượt like facebook lên 20.000

Sau 3 tháng, tạo mới 60 bài Post dạng SEO trên website

Post trên Fanpage (3 bài/ngày)



QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
Châm ngôn thương hiệu trước truyền thông

“Viatbean mang những điều tinh túy nhất từ HẠT 
ĐẬU đến với SỨC KHỎE người tiêu dùng”

Lộ Trình

Thực Hiện Mục Tiêu
Đối 

Tượng
Chiến 

Lược

Kế hoạch được đề ra và thực 

hiện trong vòng 3 tháng sắp 

tới

Độ tuổi, giới tính, 

thu nhập, khu 

vực,sở thích,hành 

vi...

Chia làm 5 bước



1. MỤC TIÊU TIẾP CẬN

THÁNG 9

- Tăng like Fanpage 

lên 20k like

- Tiếp thị lại khách 

hàng cũ về các 

chương trình 

khuyến mãi 

Xây dựng Website -

Thu thập data khách 

THÁNG 10

- Xây dựng website

và quảng cáo bán 

hàng bằng FB

- Đẩy mạnh quảng

cáo FB Ads

- Phát triển sản phẩm 

trên sàn TMĐT 

(tiki,shopee...) .

THÁNG 11

- Chăm sóc khách 

hàng cũ

- Áp dụng chương

trình tích điểm, tặng

voucher

- Tăng nhận biết và 

đẩy mạnh tiki 

ads,shopee 

ads,facebook ads...



2. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

- Giới tính : Nữ 

- Tuổi: 22 - 65

- Thu nhập : Trung bình - Khá 

- Khu vực : Toàn quốc 

- Đối tượng : Nhân viên văn phòng, Giáo viên, Những người nội trợ, 

Sinh viên đại học....

- Thói quen/hành vi: yêu thích thức uống cho sức khỏe,chăm sóc cá 

nhân,rèn luyện thể chất,dinh dưỡng tốt...v.v.v...



3. CHIẾN LƯỢC 5 BƯỚC

ATTENTION INTEREST SEARCH ACTION SHARE

Khách hàng bị thu hút bởi các thông tin, hoạt 
động truyền thông của thương hiệu trên các 
sàn TMĐT và Fanpage.

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

Online: 
Google,facebook..v..
Offline: Hotline, inbox,
đến trực tiếp tìm hiểu & 
mua hàng.

Sử dụng sản phẩm 
trong 1 thời gian và thụ 
hưởng thành quả tốt 
đẹp từ sản phẩm...

Online: review trên fanpage, 
facebook groups, social 
media
Offline: Truyền miệng.



CÁC KÊNH MARKETING

1. WEBSITE

2. FACEBOOK POSTS

3. FACEBOOK ADS

4. TIKI

5. SHOPEE

6. YOUTUBE



WEBSITE

Nội dung

- Câu từ ngắn gọn, xúc tích chuẩn SEO 

- Thể hiện đầy đủ các thông tin liên hệ, 

thanh toán, khuyến mãi, v.v…

Thiết kế

- Layout đơn giản, màu sắc hài hòa, 

hình ảnh minh họa hợp lý.

- Tập trung thể hiện những điểm nổi bật

của sản phẩm tại shop.

- Tương thích tất cả các thiết bị di động.



MÀN HÌNH 

DESKTOP



ĐIỆN THOẠI 

DI ĐỘNG



MÁY TÍNH 

BẢNG



FACEBOOK



FACEBOOK 

POSTS

- Đăng bài mỗi ngày giữ 

tương tác với khách

- Các chủ đề liên quan về 

đậu,sức khỏe,phụ nữ hay 

chế độ dinh dưỡng khi ăn 

kiêng...



FACEBOOK 

POSTS

- Sáng tạo nội 

dung mới 

mẻ,hấp dẫn..



FACEBOOK 
ADS

- Target mục tiêu chi tiết

- Vị trí địa lý thích hợp

- Độ tuổi

- Giới tính 

 Tương tác



FACEBOOK 
ADS

VỊ TRÍ HIỂN 

THỊ HIỆU QUẢ



FACEBOOK 
ADS

- Chỉ số đặt được sau 30 

ngày của tháng trước 

khi chạy TƯƠNG TÁC



FACEBOOK ADS

- Tin nhắn đạt được 



WEBSITE

www.vitabean.vn



SEO

- Viết bài chuẩn SEO để 

tối ưu Website.

- Thông tin sản phẩm 

nhiều hơn trên Website 

để tiếp cận khách hàng.



SEO

- Tối ưu bài viết để tối ưu 

thứ hạn.

- Đấu thầu từ khóa tốt để 

tiếp cận nhanh khách 

hàng.



TỐI ƯU WEB 

THÂN THIỆN

Cập nhật sản phẩmvà 

viết bài chuẩn SEO 

thường xuyên

Đăng tin tức bổ ích 

cho khách

Feedback và chăm 

khách tốt hơn



 TÍCH HỢP TIKI NOW  ĐẤU THẦU TỪ KHÓA TRÊN 

SHOPEE



KÊNH 
YOUTUBE





10,000 View
Lượng xem mỗi ngày

15,000 Khách

85% Hiệu quả

Mua hàng trong 3 tháng trên thị trường 

online



Tên: Ngô Huệ Phương

Lớp: 20DM17

Sđt: 0934 335 305

Mail: ngohuephuong257@gmail.com



Đôi nét về bản thân !!!

Con đường đến với DIGITAL

Ngô Huệ Phương
- Sinh năm 1997 sống tại TP.HCM dân tộc Hoa.

- Bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi.

- Hoạt động trong lĩnh vực F&B gần 3 năm kinh 

nghiệm

- Yêu thích công việc của 1 người làm Marketing 

nên học tập.

Phát triển cá nhân
- Ngắn hạn: có một nơi làm việc mà có thể học hỏi 

thêm nhiều kinh nghiệm và phát huy hết khả năng 

vốn có.

- Dài hạn: trở thành Chuyên Viên Digital Marketing.

- Xa hơn nữa là có thể tự kinh doanh và làm MKT 

cho chính bản thân.


