


Dự án thương hiệu

/5THEWAY/

Nguyen Thi Huong Ly
GVHD : Nguyen Huu Phat
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Xin chào,
Mình là Nguyen Thi Huong Ly

“Hãy là phiên bản
hoàn hảo của chính

bản thân bạn.”

Thông tin liên hệ:

*Số điện thoại : 0368215402

*Facebook : Hương Ly 

* Zalo : 

Hiện tại mình đang là sinh viên

trường Đại học Ngoại ngữ - Tin 

học TP.HCM.

Sở thích : nghe nhạc , tán gẫu , 

học tập từ bạn bè.

Thương hiệu thời trang /5TW/

đem đến trải nghiệm tuyệt vời 

cho các bạn trẻ về phong cách 

trẻ trung , năng động và tính 

đường phố mang thương hiệu

Việt.
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Chuyên mục
#7 con số ý nghĩa

1. Mục tiêu đồ án

2. Lộ trình dự án

3. Mục tiêu tiếp cận trong quý

4. Đối tượng tiếp cận 

5. Kết quả đạt được

6. Vấn đề và giải pháp “Triệt để”

7. Ngân Sách

“Tất cả những gì bạn thấy chỉ là
một phần. Những gì bạn nghe
chỉ là một ý kiến.”
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#1
Mục tiêu đồ án.

Nhằm mô tả một mục đích cụ thể 

hoặc định hướng nghiên cứu. Mục 

đích của nghiên cứu phải là xác 

định, mô tả, hoặc giải thích một tình 

trạng hoặc dự đoán giải pháp của 

một vấn đề..

“Xác định mục
tiêu rỏ ràng là
bước đi cần
thiết.”

21% 40% 39%

Thời gian & thương hiệu

Rút ngắn thời gian tìm kiếm KH 

tiềm năng và thúc đẩy phát

triển nhận dạng thương hiệu

Nghiên cứu & thu nhập

Insight và dữ liệu của khách hàng.

Xây dựng & nâng cao

Truyền thông và PR 

thương hiệu
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#2
Lộ trình dự án.

Chiến lượt

Được nghiên cứu và

thực hiện trong 3 tháng.

3 tháng
Đối tượng

Phân tích từ độ tuổi, sở

thích, thói quen.

40.3%

Giai đoạn

Nghiên cứu, thu

thập, lập kế

hoạch, dự đoán

và thực hiện.

5+
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#3
Mục tiêu theo quý

Vạch ra những dự định, kế 

hoạch để hoàn thành và đạt 

được mong muốn đã đề ra. 

Mục tiêu dài hạn thường rõ 

ràng, thể hiện được thành 

quả lao động rõ ràng bằng 

kết quả đáng kể.

“Chiến lượt
3 tháng”

- Duy trì mối quan hệ với khách 

hàng cũ và tạo dựng niềm tin với 

khách hàng mới 

- Tìm hiểu và khảo sát thị trường

- Tạo ra những chiến dịch và quà 

tặng thu thâp thông tin , thói 

quen, sở thích khách hàng

Tháng 1

- Xây dựng website để quảng cáo bán hàng trên FB ads, Google ads.

- Đẩy mạnh quảng cáo trên Zalo shop

- Tìm đối tác nâng cao trải nghiệm , quà tặng cho khách hàng

- Vận dụng thu nhỏ chiến dịch để tìm được khách hàng tiềm năng hiệu 

quả

Tháng 2
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- Tăng tương tác khách hàng 

trên tất cả trang mạng xã hội

- Tăng độ nhận dạng thương 

hiệu trên thị trường

- Đạt đúng KPIs bằng hình 

ảnh, video, quảng cáo , 

content.

Tháng 3



#4
Đối tượng tiếp cận

40.3%

7.510+

2.503+

Toàn quốc

2020

Độ tuổi
Vị thành niên ( từ 15 tuổi – 24 tuổi)

Mạng lưới rộng

Dễ dàng tiếp cận và đưa

sản phẩm đến khách

hàng

Đối tượng

Có phong cách thích sự trẻ

trung, đường phố và thoải

mái.

Thích thương hiệu
Có khả năng mua sắm 1-2 

triệu/1 tháng và tôn trọng tính

thương hiệu .
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#5
Kết quả đạt được.

Đưa Website lên vị trí Top 5 

của Google 

CUSTOMER
SERVICES
Tiếp cận khoảng 150.000 

người dùng quan tâm 

FACEBOOK 
SERVICES

Lượng truy cập từ quảng cáo 3.000, tự nhiên 8.000 

Tăng lượt like facebook lên 20.000 

Hoàn thành 2 video về sản phẩm, dịch vụ 

Sau 3 tháng, tạo mới 20 bài Post dạng SEO & và 

90 bài post trên Fanpage (1 bài/ngày) 

GOOGLE 
SERVICES

WEB & 
PLANDINGP.

OTHER 
SERVICE
S

Tăng doanh số bán 

hàng 20% từ các trang 

thương mại điện tử 

20%
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Thiết kế được website và

plandingp. để thu nhập thông

tin khách hang, tăng độ tương

tác và độ trung thành của

khách hàng.



#6
Vấn đề và giải pháp

Vấn đề cần giải quyết.

- Đối tượng khách hàng có sở thích không ổn định.

- Với người tiêu dùng chất lượng và giá cả có sự mâu thuẩn cùng 

chênh lệch lớn.

- Phải thay đổi mẫu mã sản phẩm theo mùa, kỳ, sự kiện, trendy

Giải pháp vấn đề “triệt để”. 

- Sử dụng những website, app thu thập thông tin, tăng tính thân 

thiết và tăng độ trung thành của KH

- Giải quyết bài toán số lượng sản phẩm sỉ để giảm giá thành 

nhưng vẫn được chất lượng

- Theo dõi sát thói quen người dùng và đón trước xu hướng
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Từ khóa Video Hổ trợ

Từ khóa chính Thông tin Google Ads

Từ khóa phụ Chia sẻ Google Map

Chuẩn SEO Sản phẩm Youtube Video

Bài viết + từ khóa Giải trí Viral

Google Services

GOOGLE 
SERVICES
Cộng tác cùng Wordpress.

1. Sử dụng công cụ YOAST SEO

2. Backlink (On page , Out Page)
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Facebook Service

Lượng truy cập 3000 - 8000

Tăng lượt like FB lên 20.000

Sản phẩm, dịch vụ mô tả bằng video

Post SEO với 20 bài, Post Fanpage 90 bài
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FACEBOOK 
SERVICES

Ads manager, FB business, Re-tageting



Web & Planding page
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WEB & 
PLANDINGP.
Thiết kế được website và

plandingp. để thu nhập thông

tin khách hang, tăng độ tương

tác và độ trung thành của

khách hàng.



Other Services

OTHER 
SERVICES

Tiki, Lazada, Amazon, 

Shopee

Lượng truy cập các trang TMĐT lớn, 

sản phẩm dễ dàng tìm kiếm và giao

nhận an toàn thông qua kênh.

Trang thương
mại điện tử
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Ngân sách
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Dự toán chi phí : 10.000.000

Quảng cáo 3 tháng: 30.000.000



15


