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Viettalent - Nền Tảng Tuyển Dụng Kết Nối Freelancer Việt Nam Đến 

Với Doanh Nghiệp Mỹ

Với mong muốn xây dựng một nền tảng tuyển dụng giới thiệu các 

công việc của công ty Mỹ đến với hơn 1 triệu bạn sinh viên Việt 

Nam sắp ra trường, cũng như hơn 10 triệu bạn đã có kinh nghiệm 

làm việc đang mong muốn cơ hội phát triển nghề nghiệp và gia 

tăng thu nhập ngay tại nhà!

• Thời gian làm việc linh hoạt

• Freelancer tại VN sẽ được làm việc trực tiếp với các doanh 

nghiệp tại thị trường Mỹ, hiểu biết thêm về văn hóa và công việc 

ở nước ngoài

• Công việc được đảm bảo uy tín và chất lượng, hoàn toàn minh 

bạch giữa hai bên

• Cơ hội làm việc trong tất cả các lĩnh vực nổi bật như Digital 

Marketing, Thiết Kế, Phát Triển Website, Chăm sóc khách hàng, 

Dịch Thuật,IT...

GIỚI THIỆU



NỘI DUNG

• Objective  - Thiết lập mục tiêu

• Consumer insight - Phân tích khách hàng mục

tiêu

• Key message - Thông điệp muốn truyền tải

• Digital marketing strategy – Chiến lược digital 

marketing

• Budget - Ngân sách

• KPIs ước tính



OBJECTIVE  - THIẾT LẬP MỤC TIÊU



Hiện diện liên tục trên mạng xã hội
Cho khách hàng dùng thử dịch vụ miễn phí
Đầu tư vào SEO
Hợp tác cùng KOL
Key message ngắn, dễ hiểu

Tạo niềm tin cho khách hàng: Fanpage và website có đầy đủ thông tin về doanh 
nghiệp và dịch vụ
Có đội ngũ tư vấn, support 24/7 cho khách hàng
Tạo thêm nhiều promotion, đặc biệt trong các dịp lễ Noel, Tết cho khách hàng mới
Tự động hoá truyền tải thông điệp: Key message được bao gồm trong nội dung chạy 
ads, email marketing, và các chatbot trên fanpage, website

Tổ chức các buổi workshop online, training online
Cho khách hàng sử dụng miễn phí dịch vụ trên webiste (buộc phải đăng ký tài 
khoản)
Tạo các cuộc thi online
Tạo landing page có phần Call to action
Tạo ra một mục đăng kí email ngay dưới Google Adwords 

1. Tăng độ nhận biết thương hiệu 

2. Thu hút sự chú ý và thúc đẩy ý 
định đăng ký tài khoản 

3. Tăng thêm dữ liệu khách hàng 
(consumer data) để dùng cho các 
chương trình CRM trong tương lai.



CONSUMER INSIGHT - PHÂN TÍCH 
KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU



NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI US FREELANCER VIỆT NAM 

- Địa lý: US và các nước lân cận

- Quy mô: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 

nghiệp start up

- Đặc điểm: Muốn tiết kiệm ngân sách, tiết 

kiệm thời gian (đào tạo); muốn thuê nhân 

viên Outsourcing (thuê ngoài, sử dụng nguồn 

nhân lực bên ngoài) có trình độ chuyên môn 

cao

- Lĩnh vực: Tập trung vào những doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển dụng những vị trí có 

quy mô Freelancer lớn tại Việt Nam như: IT 

và lập trình; thiết kế, đồ hoạ; dịch thuật, viết 

lách; online marketing,…

- Địa lý: Việt Nam; tập trung vào các TP lớn 

như HCM, Hà Nội,…

- Đặc điểm: Thích làm việc tự do, không ràng 

buộc; thích làm việc buổi tối; muốn có thêm 

thu nhập ngoài công việc chính; thích làm 

việc tại nhà,…

- Lĩnh vực: lập trình; thiết kế, đồ hoạ; dịch 

thuật, viết lách; online marketing,…



Vấn đề - Giải pháp

VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP

NHÀ TUYỂN 
DỤNG TẠI US

- Không muốn tốn chi phí và thời gian để đào 

tạo

- Muổn tiết kiệm ngân sách

- Nhu cầu tìm kiếm nhân sự 1 cách nhanh 

chóng

- Muốn âng cao chất lượng những công việc 

tốn thời gian

- Muốn giảm chi phí tuyển dụng

- Freelancer là những người có kỹ năng và sẵn sàng làm việc

- DN không phải trả bất kỳ khoản chi phí cố định hay đãi ngộ nào giống như đối 

với nhân viên toàn thời gian

- Nền tảng VietTalentNet hiện có hang trăm Freelancer VN với nhiều lĩnh vực

khách nhau Giảm thời gian tìm kiếm nhân sự mới

- Nền tảng VietTalentNet cho phép nhà tuyển dụng đăng tải các tin tuyển dụng

công tác viên, nhân viên thời vụ và freelancer hoàn toàn miễn phí và từ đó tiếp

cận với hàng trăm freelancer tại VN thuộc đủ các lĩnh vực

FREELANCER 
TẠI VN

- Nguồn công việc không ổn định

- Thu nhập không ổn định

- Không được trả tiền

- Mong muốn học hỏi, trải nghiệm với doanh 

nghiệp nước ngoài

- VietTalent hiện có hơn hàng trăm công việc từ các doanh nghiệp Mỹ, Freelancer 

có thể tự do lựa chọn và gửi đơn ứng cử hoàn toàn miễn phí

- Các doanh nghiệp đã đăng ký trên nền tảng VietTalent đều phải cung cấp EIN 

(Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng)  chứng minh doanh nghiệp hợp pháp

Luôn trả lương định kỳ đúng hạn khi Freelaner đáp ứng đầu đủ yêu cầu làm việc

- Cơ hội làm việc với các team nước ngoài, được trải nghiệm môi trường, cách

làm việc của cách doanh nghiệp tại US



KEY MESSAGE



Kết Nối Nhân Tài Việt Nam Đến Doanh Nghiệp Mỹ

KEY MESSAGE



DIGITAL MARKETING STRATEGY –

CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING



Chiến lược tiếp cận

Tháng 12/2020 Tháng 1 /2021 Tháng 2/20201

Giai đoạn Attract Engage Delight

Mục tiêu Thu hút khách hàng Tiếp cận Làm hài lòng

Media

- Content Marketing
- Social Media (Facebook)
- SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm 

kiếm)
- Google Display Network (GDN)
- Gửi Newsletters - Tăng nhận 

thức về thương hiệu và lượng 
truy cập trên website

- Tạo biểu mẫu (form)
- Tạo landing page
- Kêu gọi hành động (CTA)
- Thông tin liên hệ (contacts)
- Flash announcements: Gửi 

thông tin các chương trình 
khuyến mãi có thời gian ngắn

- Reminders: Gửi mail nhắc nhở 
hoàn thành các bước đăng ký 
tài khoản

- CRM - Customer Relationship 
Management

- Liên hệ để tư vấn trực tiếp
- Khuyến mãi
- Exclusive offers: Gửi đến những khách 

hàng từ ban đầu của VietTelent 
những offer đặc biệt giành cho khách 
hàng trung thành

- Reminders: Gửi mail nhắc nhở hoàn 
thành các bước đăng ký tài khoản và 
đăng Job/ Resume trên website



Action Plan (12/2020 – 2/2021)

Xem toàn bộ Action Plan tại: shorturl.at/oOS27

shorturl.at/oOS27


Các kênh Digital Marketing

1.Social Media (dùng Facebook)

2.Website

3.Email Marketing

4.SEO 

5.SEM (dùng Google Adwords và GDN)

6.Online Events (Sự kiện trực tuyến)



1. Social Media (dùng Facebook)



FACEBOOK POST

• Update bài mới liên tục, xây dựng content hấp dẫn
• Nội dung ngắn gọn, tập trung vào tiêu đề bài viết và 200 từ đầu tiên
• Nội dung có chứa từ khoá liên quan đến nền tảng VietTalentNet
• Nội dung có chứa 1 - 3 hastag liên quan đến nền tảng VietTalentNet
• Diễn đạt hay, nội dung hữu ích
• Bao gồm lời kêu gọi hành động rõ ràng
• Sử dụng ảnh gốc, design riêng



FACEBOOK POST



FACEBOOK POST



FACEBOOK ADS

• Chạy FB ads để tăng lượt tiếp cận và tương tác

• Đối tượng tiếp cận tuỳ thuộc vào từng nội dung bài post



2. Website



WEBSITE

• Có nội dung dễ đọc, dễ hiểu, liên kết nội bộ hợp lý, có ích cho 
người dùng

• Giao diện đẹp, bố cục trang rõ ràng, dễ tìm đến bất kì nội dung 
nào

• Cấu trúc trang tương thích với mọi loại trình duyệt
• Tốc độ load trang nhanh
• Tối ưu URL
• Layout Responsive (PC, tablet, mobile)
• Tối ưu SEO on-page



Tối ưu SEO on-page



Layout đơn giản, đẹp mắt, responsive



3. Email Marketing



Chiến lược Email marketing



4. SEO



SEO



5. Google Adwords & GDN



Overview



Overview



Overview



6. Online Events (Sự kiện trực tuyến)



Workshop Online

Giải pháp tìm kiếm các công việc online của các công ty Mỹ ngay tại nhà

Mục tiêu: Thu hút và lấy thông tin đúng đối tượng khách hàng – Freelancers tại Việt Nam



Virtual Class

Social Media Ads for Business Owners and Marketing Executive in Small Businesses

Mục tiêu: Thu hút và lấy thông tin đúng đối tượng khách hàng – Người tìm việc, Doanh nhân, 

Chuyên gia đang làm việc hoặc Chủ doanh nghiệp



BUDGET – NGÂN SÁCH



Ngân sách (3 tháng)

Tháng 12/2020
Attract - Thu hút khách hàng

Tháng 1 /2021
Engage - Tiếp cận

Tháng 2/20201
Delight - Làm hài lòng

60% of total Budget 30% of total Budget 10% of total Budget

Channel % Budget Channel % Budget Channel % Budget

FB ads 47 FB ads 47 FB ads 100

GDN 35 GDN 53

Adwords 18

Tổng ngân sách: 17.000.000vnd



Ngân sách - Tháng 12/2020

Channel Hình thức Số lượng
Thời gian chạy 

ads (ngày)
Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)

Facebook Ads Quảng cáo bài viết
Tổng 2 bài:
+ 1 bài về tin tuyển dụng
+ 1 bài về resume

Mỗi bài 20 ngày 120.000/ 1n ngày 4.800.000

GDN Quảng cáo banner hiển thị 1 banner 30 120/ 1 ngày 3.600.000

Google Adwords

Từ khoá “Remote 
marketing”

1 campaign 15

35.000/ CPC

1.800.000

Từ khoá “Remote workers” 35.000/ CPC

Từ khoá “best remote 
companies to work for”

35.000/ CPC

Từ khoá ”working remotely 
from home”

35.000/ CPC

Tổng 10.200.000vnd



Ngân sách - Tháng 1/2021

Channel Hình thức Số lượng
Thời gian chạy 

ads (ngày)
Đơn giá (VND/ 

ngày)
Thành tiền (VND)

Facebook Ads Quảng cáo bài viết
Tổng 2 bài:
+ 1 bài về tin tuyển dụng
+ 1 bài về resume

Mỗi bài 10 ngày 120.000 2.400.000

GDN
Quảng cáo banner 
hiển thị

1 banner 30 120 2.700.000

Tổng 5.100.000



Ngân sách - Tháng 2/2021

Channel Hình thức Số lượng
Thời gian chạy 

ads (ngày)
Đơn giá (VND/ 

ngày)
Thành tiền (VND)

Facebook Ads Quảng cáo bài viết
Tổng 2 bài:
+ 1 bài về tin tuyển dụng
+ 1 bài về resume

Mỗi bài 15 ngày 57.000 1.700.000

Tổng 1.700.000



KPIs ước tính



KPIs ước tính – sau 

3 tháng

FACEBOOK
• Page like: Tăng ít nhất 2000 like
• People Reach: tăng 200%
• Post Engaements: tăng 200%

WEBSITE
• Traffic: Tăng từ 2000 visitors/ 1 tuần đến 5000 visitors/ 1 

tuần
• Số lượng đăng ký tài khoản thành viên: tăng từ 200 

members/ tuần đến 500 members/ 1 tuần
• Số lượng tin tuyển dụng và CV: Tăng ít nhất 50 job/ CV 1 

tuần



THANKS FOR LISTENING!
FB: https://www.facebook.com/truongbienkimtuyen

Phone: 0901432113
Email: truongbienkimtuyen@gmail.com

https://www.facebook.com/truongbienkimtuyen
mailto:truongbienkimtuyen@gmail.com

