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XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!

Tôi là Ngân,

Hiện tại, tôi đang làm MKT cho một doanh nghiệp bán lẻ tại TP.HCM.

Với mong muốn nâng cao nghiệp vụ cho bản thân cũng như hi vọng

phát triển được một thương hiệu cho riêng mình – cho một sản phẩm

“nhà trồng được” vì vậy tôi đã tìm đến Viện Digital Bách Khoa và

chọn sản phẩm Mật ong làm sản phẩm đầu tay cho mình.
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MỤC TIÊU – PHƯƠNG HƯỚNG
PHƯƠNG HƯỚNG

- Thiết kế logo, bao bì sản phẩm.

- Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua các

kênh MKT online (zalo, facebook, 

website..), offline (trưng bày, tờ rơi).

- Xây dựng combo quà tặng, các dịch vụ đi

kèm (gói quà…)

MỤC TIÊU:

- Xây dựng thương hiệu, hình ảnh Mật ong

Huna Honey.

- Đưa sản phẩm Huna đến tay người tiêu

dùng.

- Phát triển sản phẩm, gói sản phẩm để tiếp

cận và phát triển đối tượng khách hàng.

Website: matonghuna.com
Hotline: 0947 040 991
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (Hiện tại)

● Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, nhãn mác cho sản phẩm.

● Quảng bá sản phẩm trên: zalo, fanpage, website, youtube…

● Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada.

● Đặt quầy trưng bày Huna Honey tại Buôn Ma Thuột, 

Địa chỉ: 372 Hùng Vương, Tp.BMT.
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Nội dung trình bày

1. Giới thiệu về Huna Honey – Mật ong nguyên chất BMT

2. Triển khai Digital Marketing

3. Các kênh Marketing

4. Ngân sách thực hiện
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“ Từ ngàn đời xưa, mật ong được
đánh giá là một sản phẩm đa
năng có thể dùng bổ sung dinh
dưỡng, là một phương thuốc trị
bệnh và đặc biệt còn là một thần
dược trẻ hóa làn da phục vụ cho
sự nghiệp chăm sóc sắc đẹp của
chị em phụ nữ…
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

+ Mật ong hoa cà

phê nguyên chất

được lấy trực tiếp

tại vườn, từ những

chú ong thợ khỏe

mạnh nhất.
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

Mật ong bạc hà là đặc

sản nổi tiếng quý hiếm

và thơm ngon của vùng

cao nguyên đá. Mật ong

được sinh ra khi ong hút

mật của loài hoa mang

tên “bạc hà dại” chỉ có

mọc ở cao nguyên đá

Đồng Văn. Mật ong hoa

bạc hà có màu vàng

chanh, hơi xanh, vị thơm

thanh mát không nóng,

đảm bảo bạn ăn một lần

sẽ mãi mãi.
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+ Đặc biệt, Chanh

đào mật ong Huna

được làm từ nguyên

liệu tuyển chọn, quy

trình đảm bảo, mang

đến cho khách hàng

sản phẩm tốt nhất.

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

HUNA 

HONEY
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

Tinh nghệ có tác dụng

chống viêm loét dạ dày

do tác dụng tăng bài tiết

chất nhày, giúp hưng

phấn và co bóp tử cung,

tác dụng lợi mật, thông

mật, kích thích tế bào

gan và co bóp túi mật,

giảm hàm lượng

cholesterol trong máu.

Ngoài ra, tinh nghệ

curcumin cũng làm giảm

tỉ lệ mắc ung thư như

ung thư vú, tuyến tiền

liệt, phổi và ruột kết...
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

Phấn hoa là những tế

bào sinh sản giống đực

của các loài hoa, đây

được xem là sản phẩm

tự nhiên của con ong

chăm chỉ thu lượm từ

nhụy hoa, với hàm

lượng dinh dưỡng cao

còn hơn cả trứng và

sữa…
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

Combo bao gồm:

+ 01 Hủ mật ong hoa cà

phê nguyên chất 600g

+ 01 Hủ tinh bột nghệ

nguyên chất 200g

+ Giỏ, nơ miễn phí
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

Combo bao gồm:

+ 01 Hủ mật ong hoa

cà phê nguyên chất

600g

+ 01 Hủ phấn hoa

nguyên chất 200g

+ Giỏ, nơ miễn phí
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...
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HUNA 

HONEY

Chuyên cung cấp:

+ Mật ong,

+ Các sản phẩm từ

ong: sáp ong, sữa ong

chúa...

+ Các sản vật Tây

Nguyên: Tinh bột

nghệ, phấn hoa...

Combo bao gồm:

+ 01 Hủ tinh bột nghệ

nguyên ch

+ 01 Hủ phấn hoa

nguyên chất 200g

+ Giỏ, nơ miễn phí



TRIỂN KHAI 

DIGITAL MARKETING
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“
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1

Mục tiêu tiếp cận

Kế hoạch được đề ra và thực hiện 

trong vòng 3 tháng

2

Đối tượng truyền thông

Chia theo độ tuổi, giới tính, thu 

nhập, khu vực và đối tượng

3

Chiến lược tiếp cận

Chia thành 5 giai đoạn

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN



Mục tiêu tiếp cận
Tháng thứ 1

Mức độ nhận diện thương

hiệu:  20% & tăng 5% mỗi

tháng tiếp theo

Trên 50% khách hàng biết

và sử dụng sản phẩm Huna 

Honey

Tăng lượt like cho fanpage

lên 1000

Tháng thứ 2

Quảng cáo bán hàng

Đẩy mạnh quảng cáo FB 

Ads và Google Adwords 

cho website

Tháng thứ 3

Củng cố niềm tin khách 

hàng

Xây dựng mối quan hệ

khách hàng, 60% khách

hàng quay trở lại lần thứ

2

Tỉ lệ khách hàng hài lòng

đạt trên 80%

 Fanpage đạt 2.000 like
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ĐỐI TƯỢNG 

TRUYỀN THÔNG

 Giới tính: Nam/Nữ

 Độ tuổi: 20 – 65

 Thu nhập: trung bình khá

 Khu vực: Việt Nam

 Đối tượng: 

- Chị em có nhu cầu, quan tâm đến sức khỏe, 

sắc đẹp

- Các công ty sự kiện, nhà hàng, khách sạn…

 Tâm lý: khách hàng quan tâm đến sức khỏe,

làm đẹp, nấu ăn…
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CHIẾN LƯỢC 

TIẾP CẬN
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4. ACTION

Sử dụng dịch vụ

1. ATTENTION

Chú ý

3. SEARCH

Tìm kiếm

2. INTEREST

Quan tâm

5. SHARE

Đánh giá/Chia sẻ

(1), (2): Khách hàng quan tâm bị thu hút bởi 

các thông tin, hoạt động truyền thông của 

thương hiệu.

Online: Facebook

(3): Online: Google search, website thương 

hiệu.

Offline: hotline, hỏi thông tin thêm từ những 

người quen biết.

(4): Online: website thương hiệu, hotline đặt 

hàng, zalo, fanpage..

Offline: gặp trực tiếp để trao đổi công việc

(5): Online: review trên website, social media

Offline: truyền miệng.



CÁC KÊNH 
MARKETING
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CÁC KÊNH MARKETING
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1. WEBSITE

2. SEO

3. FACEBOOK POSTS

4. FACEBOOK ADS

5. GOOGLE ADWORDS
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WEBSITE 

(LANDING PAGE)

1. NỘI DUNG

• Câu từ dễ hiểu

• Thể hiện đầy đủ các thông tin về quy trình, 

liên hệ, thanh toán…

• Ngôn ngữ tiếng Việt

2. THIẾT KẾ 

• Layout đơn giản

• Landing page thể hiện quy trình đặt logo, style, 

brief… và các bước thực hiện

• Tương thích các thiết bị di động

• Tối ưu hóa SEO, tương thích Google



Android 
project
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Place your screenshot here
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Desktop 
project
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SEO

BÀI VIẾT CHUẨN SEO

Dùng công cụ REPUTATION để phân tích và kiểm tra bài viết chuẩn SEO cho website
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SEO

BÀI VIẾT CHUẨN SEO

Dùng công cụ

Yoat SEO cho

website
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SEO
TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH
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SEO

NGHIÊN CỨU 

TỪ KHOÁ



30

SEO

PHÂN TÍCH 

TỪ KHÓA 

PHỤ
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FACEBOOK

FACEBOOK POSTS

XÂY DỰNG CONTENT HẤP DẪN 

VÀ ĐĂNG BÀI MỚI MỖI NGÀY
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FACEBOOK

FACEBOOK 

POSTS

XÂY DỰNG CONTENT HẤP DẪN 

VÀ ĐĂNG BÀI MỚI MỖI NGÀY
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FACEBOOK ADS
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GOOGLE

SEARCH
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GOOGLE MAPS
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GOOGLE ADWORDS



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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- Do hiện tại chưa chú trọng phát triển và đầu tư kinh phí nên chưa đạt được những kết

quả khả quan như mong muốn.

- Trong tương lai, Huna sẽ phát triển thêm về Facebook Ads và Google Ads để có kết quả

khả quan hơn.



38

Thank you!


