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Xuất khẩu tới
hầu hết thị

trường lớn như
Mỹ, Úc, Anh, Hà

Lan, Nhật …..

ABOUT US
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1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

2. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

4. NGÂN SÁCH

3. CHIẾN LƯỢC MARKETING

 Tất cả những gì bạn cần là kế hoạch, lộ 

trình, và lòng can đảm để kiên trì đi tới đích. 

Earl Nightingale
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MỤC TIÊU

1. Phát triển sản phẩm 

phù hợp với nhà Việt.

2.  Đẩy mạnh quảng bá 

thương hiệu.

3.  Tạo mô hình liên kết.

Phát triển, tạo mẫu đa dạng sản phẩm có màu sắc

( finishing ), hình dáng ( shape ) phù hợp với kiến trúc nhà

Việt theo phong cách Châu âu.

Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các kênh

Marketing như : Google ads, FB Ads, FB business,

Zalo, Web…….

Tạo liên kết thông qua các kênh như : Tham quan du lịch,

trại sáng tác, Cà phê sân vườn…

Phát triển, tạo mẫu đa dạng sản phẩm có màu sắc

( finishing ), hình dáng ( shape ) phù hợp với kiến trúc nhà

Việt theo phong cách Châu âu.

Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các kênh

Marketing như : Google ads, FB Ads, FB business,

Zalo, Web…….
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PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Thông qua các công cụ ( tools ) tìm kiếm, phân tích từ khóa chính, phụ của google .

Thu thập dữ liệu thông qua các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads.

Từ đó có được thông tin cơ bản về khách hàng mục tiêu. Xác định được chính xác

thông tin về nhân khẩu, vị trí địa lý, vị trí hiển thị.

Dựa vào kết quả trên để tối ưu hóa quảng cáo và chuyển đổi.
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CHIẾN LƯỢC MARKETING
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website

 Xây dựng (UI-User Interface )nội dụng dễ đọc, 

dễ hiểu, tiện dụng cho người dùng.

 Giao diện đẹp, bố cục rõ ràng.

 Cấu trúc trang tương thích mọi trình duyệt.

 Tối ưu hóa ULR

 Tối ưu Seo onpage

 Layout tối ưu cho người sử dụng các thiết bị ( 

Desktop, PC, Mobile, Tablet

 Chỉnh sửa các lỗi ( issue) để đạt 95 of 100, 

theo tiêu chí đánh giá của sitechecker.pro
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Seo - adwords

 Nghiên cứu về khách hàng và đối thủ : Biết rõ khách hàng

là ai, họ truy cập vào trang web nào, tìm hiểu đối thủ.

 Đặt mục tiêu cho chiến dịch : Tăng nhận dạng thương

hiệu, tìm kiếm khách hàng mục tiêu. Từ đó đặt ngân sách

phù hợp.

 Tìm từ khóa phù hợp cho chiến dịch quảng cáo: Sử dụng

những công cụ ( tools ) , để tìm ra những từ khóa phù hợp.

 Sử dụng hiệu quả google Analytis để biết được hành vi

người dùng.

 Post bài chuẩn SEO bằng tool reputation, đẩy website lên

top 5 trong tháng đầu tiên của chiến dịch.

 Thử, thử và thử.

www.anaco.com.vn
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Seo - adwords

www.anaco.com.vn

Title tag,thẻ meta

Header Tag Điều hướng web

Tối ưu hình ảnh

LIÊN KẾT LINK
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FACEBOOK ADS

 Lượng truy cập 10000 - 15000

 Tăng lượt like FB lên 50.000

 Sản phẩm, dịch vụ mô tả bằng video

 Post SEO với 20 bài, Post Fanpage 60 bài

1. Đặt mục tiêu cho quảng cáo trên facebook

2. Nhắm target đối tượng (Core Audience, Custom

Audience, Looklike Audience).

3. Lập một kế hoạch nội dung hoàn chỉnh

(Facebook Stories, live stream, video,…).

4. Lên chiến lược quảng cáo Facebook

5. Tương tác và đừng chờ đợi khách hàng làm điều

đó.

6. Tracking và theo dõi hiệu quả hoạt động

marketing trên Facebook
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FACEBOOK ADS

 Thử, thử và thử

 Tăng tần suất hiển thị bằng việc chạy 

quảng cáo FB business, FB Ads.

 Đầu tư content chuẩn.
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Trải
nghiệm

Cà phê
sân
vườn

Trại
sáng
tác

Du lịch

LIÊN KẾT
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NGÂN SÁCH
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Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Tâm Đức

Địa chỉ : 141/4 Đường 12, Long Sơn

Long Bình, Q 9.TP HCM

www.anaco.com.vn


