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Mihoki Suites là một trong những doanh nghiệp

tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ khách

sạn cách ly theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại các

thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

GIỚI THIỆU



3ĐÁNH GIÁ CHUNG

VẤN ĐỀ

 Độ nhận diện thương hiệu còn

thấp

 Thứ hạng website trên tìm kiếm

Google còn thấp

 Thiếu những bài viết chuẩn

SEO, cập nhật thông tin để tăng

lượng truy cập

 Không thể đăng bài viết trên

landing page 

 Thiếu những gói ưu đãi/chương

trình bán hàng hấp dẫn

GIẢI PHÁP

 Đưa ra các chiến dịch quảng

cáo, đẩy mạnh thương hiệu

công ty

 Tương thích website trên

Google tìm kiếm

 Cập nhật thêm các bài viết

chuẩn SEO cho website

 Đăng các bài chuẩn SEO trên

website chính điều hướng

sang landing page (*)

 Thêm combo gói 14 ngày/21 

ngày cách ly



MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

ACTION PLAN

CÁC KÊNH MARKETING

NGÂN SÁCH

KPI

MỤC LỤC



Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho khách
sạn cách ly Mihoki Suites.

Đẩy mạnh truyền thông, PR, giúp mọi người biết
đến thương hiệu nhiều hơn. Thúc đẩy khách
mua hàng.

Thu thập dữ liệu quảng cáo, định hình cho
những chiến dịch sau.

MỤC TIÊU
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1 Mục tiêu tiếp cận

2 Đối tượng truyền thông

3 Chiến lược tiếp cận

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN



THÁNG 10

- Duy trì mối quan hệ với khách 
hàng cũ và tạo dựng niềm tin 
với khách hàng mới.

- Đẩy mạnh quảng cáo GG tìm 
kiếm, GDN, Facebook.

THÁNG 11

- Đẩy mạnh quảng cáo GG tìm
kiếm, GDN (remarketing) cho
website và Facebook.

- Tăng số lượng bài viết SEO trên
website

- Đạt 7000 like cho fanpage.
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MỤC TIÊU TIẾP CẬN:
THÁNG 12

- Quảng cáo Facebook đẩy mạnh
độ nhận diện thương hiệu

- Remarketing GDN cho các đối
tượng đã truy cập vào website.

- Đạt được độ tương tác ổn định
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ĐỐI TƯỢNG TUYỀN THÔNG

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Nam Nữ

Độ tuổi 18 - 55

Giới tính Nam/Nữ

Thu 

nhập
Khá

Khu vực Tp.HCM & Hà Nội

Đối

tượng

Nhân viên văn phòng, nhà quản lý, 

doanh nhân: F0 không triệu chứng hoặc

đã xuất viện, F1, F2 ở địa bàn Tp.HCM. 

Khách hồi hương, chuyên gia nhập

cảnh
(*) Căn cư vào số liệu thống kê thu thập được từ quảng cáo.



ATTENTION INTEREST SEARCH ACTION SHARE

Khách hàng bị thu hút bởi các 

thông tin, hoạt động truyền 

thông của thương hiệu.

Website: GG ads, GDN

Online: Facebook

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

Online: Google 

search, landing 

page thương 

hiệu, Fanpage.

Offline: Hotline,

inbox.

Online: 

Facebook, 

Landing page. 

Offline: Hotline, 

inbox.

Online: Review

trên fanpage.

Offline: Truyền

miệng.

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN



3. ACTION PLAN DIGITAL MARKETING
TIMELINE

TIMELINE

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

TỪ KHÓA TẬP TRUNG Khách sạn cách ly dành cho đối tượng F0 không triệu chứng, Khách sạn cách ly TPHCM, Giá khách sạn cách ly

LANDING PAGE quarantinehotel.mihokisuites.com

P
L

A
T

F
O

R
M

SEO

WEBSITE
Contents

Nói về cách ly & những điều không nên làm

Ưu điểm & khuyết điểm của cách ly tập trung -> 

Từ đó dẫn bài cho Ưu điểm & Khuyết điểm của

khách sạn cách ly?

3Nên chọn cách ly tại nhà hay khách sạn cách

ly? 

3 lý do bạn nên chọn khách sạn cách ly

Khách sạn cách ly - Giải pháp mới cho cách ly tập

trung

6 Khách sạn cách ly tốt nhất ở TPHCM

Những bài viết hữu ích về chăm sóc sức khoẻ cho F0 
điều trị tại nhà
Những vấn đề cần lưu ý khi tiêm vaccine COVID-19
Những điều cần tránh sau khi tiêm vaccine COVID-19

FACEBOOK

CHANNEL

Contents

4 Điều một đối tượng cách ly thật sự cần

F0 điều trị tại nhà cần lưu ý gì?

5 khách sạn cách ly được lựa chọn nhiều nhất ở 

TP.HCM

3 địa điểm cách ly dành cho F1, F2 

So sách ưu điểm khách sạn cách ly Mihoki & những

khách sạn khác

5 Khách sạn cách ly được lựa chọn nhiều nhất ở 

TPHCM

4 lý do khách sạn cách ly là cơ sở được nhiều đối

tượng F1 lựa chọn

Tâm sự của một đối tượng trong khách sạn cách ly

Chia sẻ 1 feedback của khách hàng

Facebook 

Advertising

• Chiến dịch quảng cáo

• Khách sạn cách ly dành cho đối tượng F0 

không triệu chứng

• Chiến dịch quảng cáo

• Khách sạn cách ly dành cho đối tượng F0 không

triệu chứng

• Chiến dịch quảng cáo

• Khách sạn cách ly dành cho đối tượng F0 không

triệu chứng

C
H

A
N

N
E

L

GOOGLE 

KEYWORD
Adwords

• Khách sạn cách ly, giá khách sạn cách ly

• Khách sạn cách ly TPHCM

• Khách sạn cách ly, giá khách sạn cách ly

• Khách sạn cách ly TPHCM

GOODLE 

DISPLAY 

NETWOR

K

GDN 

(Remarket

ing)

GDN Digital 

Marketing

(Re-Marketing)

• Banner chạy trên video Youtube

• Banner chạy trên báo: thanhnien.vn, tuoitre.vn, 

baomoi.com, vnexpress.net, nld.com.vn 

(nguoilaodong)

PROMOTION
COMBO CÁCH LY DÀNH CHO F0 KHÔNG TRIỆU 

CHỨNG
COMBO CÁCH LY 7 NGÀY/14 NGÀY Ở TP.HCM COMBO CÁCH LY DÀNH CHO F0 KHÔNG TRIỆU CHỨNG

EXTRA

Video review, 

Instagram, 

Zalo

• Dựng video review khách sạn/công ty (nếu tình hình khả quan)

• Lập tài khoản Zalo OA và đăng tải bài viết thu hút người quan tâm.



WEBSITE

SEO

GOOGLE ADWORDS

GOOGLE DISPLAY NETWORK 

(GDN) & Re-marketing

FACEBOOK POSTS

FACEBOOK ADS

CÁC KÊNH MARKETING
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2. THIẾT KẾ 

• Cập nhật hình ảnh về các khách sạn rõ nét.

• Chỉnh sửa những lỗi còn tồn đọng, hoàn thiện

landing page, đẩy mạnh hỗ trợ đội ngũ sales.

• Tối ưu hóa SEO, tương thích Google.

1. NỘI DUNG

• Câu từ ngắn gọn, xúc tích

• Thể hiện đầy đủ các thông tin liên hệ, thanh

toán, khuyến mãi, v.v…

WEBSITE Hoàn thiện website sẵn có



WEBSITE

Chỉnh sửa những lỗi còn tồn đọng, hoàn thiện landing page



Cập nhật thêm những bài SEO trên website.

Nội dung bài viết SEO chủ yếu về “khách sạn cách ly”, 

một số nội dung ý tưởng như sau:

• Ưu điểm & khuyết điểm của cách ly tập trung 

• Ưu điểm & Khuyết điểm của khách sạn cách ly

• Nên chọn cách ly tại nhà hay khách sạn cách ly? 

• 4 lý do bạn nên chọn khách sạn cách ly

• Khách sạn cách ly - Giải pháp mới cho cách ly tập

trung

• 6 Khách sạn cách ly tốt nhất ở TPHCM

• Đối tượng F0 nào được cách ly tại khách sạn?

SEO
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SEO BÀI VIẾT CHUẨN SEO

• Dùng công cụ để phân tích và kiểm tra bài viết chuẩn SEO cho website.
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SEO TỐI ƯU HOÁ TRÊN TÌM KIẾM GOOGLE

• Dùng công cụ Yoast SEO cho landing page

• Đẩy landing page tiếng Việt làm mặc định trên tìm kiếm GG, đổi M Suites thành

Mihoki Suites => Thuận tiện cho chiến dịch QC GG ads.
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SEO TỐI ƯU HOÁ HÌNH ẢNH

Chọn logo công ty làm hình ảnh hiển thị

Khách sạn cách ly | Mihoki Suites
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GOOGLE

CHIẾN DỊCH TÌM KIẾM

Phân tích từ khoá và giá thầu: 

• “khách sạn cách ly” 

• “giá khách sạn cách ly” 

• “khách sạn cách ly tại tphcm”

• “khách sạn cách ly dành cho F0”

• “dịch vụ cách ly”

Thêm phần mở rộng khi chạy quảng cáo.
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GOOGLE ADWORDS

Hiển thị mở rộng

Tiêu đề dự kiến cho chiến dịch chạy quảng cáo
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GOOGLE DISPLAY NETWORK (GDN) (Re-marketing)

• Chạy quảng cáo banner hiển thị re-marketing cho đối tượng đã từng vào website công ty

• Vị trí đặt quảng cáo:

 Kênh Youtube của các trang báo điện tử cập nhật tình hình COVID-19.

 Trang báo: thanhnien.vn, tuoitre.vn, baomoi.com, vnexpress.net, nld.com.vn (nguoilaodong)

Gắn code cho landing page để thực hiện GDN (Re-marketing)
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GOOGLE DISPLAY NETWORK (GDN) (Re-marketing)

Minh hoạ



Size: 300x250px 

Size: 468x60px 

Mẫu banner dự kiến – Nội dung sẽ thay đổi theo promotion

GOOGLE DISPLAY NETWORK (GDN) (Re-marketing)
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FACEBOOK

FACEBOOK POSTS

Xây dựng nội dung hấp dẫn, cập nhật bài mới/thông tin 

mới mỗi ngày. 

Nội dung bài viết chủ yếu về khách sạn cách ly và

những tin tức xoay quanh mùa dịch:

• Điều một đối tượng cách ly thật sự cần

• Người dân có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19 online

• 5 khách sạn cách ly được lựa chọn nhiều nhất ở TP.HCM

• 4 lý do khách sạn cách ly là cơ sở được nhiều đối tượng F1 

lựa chọn

• Tâm sự của một đối tượng trong khách sạn cách ly

• Chia sẻ 1 confession của khách hàng

(Những nội dung bài viết sẽ cập nhật theo tình hình thực

tế diễn biến của mùa dịch)

Đưa hình ảnh theo hướng branding, thống nhất màu

sắc, font chữ, logo công ty.
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FACEBOOK
FACEBOOK POSTS

24
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FACEBOOK
FACEBOOK ADS

Tên chiến dịch Quảng cáo Facebook

Nội dung
Combo Khách sạn cách ly 7 ngày & 14 ngày tại

TP.HCM

Loại hình quảng cáo Quảng cáo tiếp cận

Mục đích
Quảng bá hình ảnh, thương hiệu, dịch vụ của công

ty đến nhiều đối tượng nhất

Khu vực quảng cáo
Hà Nội (và vùng lân cận 40 km)

TP.HCM (và vùng lân cận 40 km)
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FACEBOOK
FACEBOOK ADS

Độ tuổi 18 - 55

Giới tính Nam/Nữ

Thu 

nhập
Khá

Khu vực Tp.HCM & Hà Nội

Đối

tượng

Nhân viên văn phòng, nhà quản lý, 

doanh nhân: F0 không triệu chứng hoặc

đã xuất viện, F1, F2 ở địa bàn Tp.HCM. 

Khách hồi hương, chuyên gia nhập

cảnh

Những đối tượng truy cập website là 

báo, cập nhật tình hình về COVID-19 

của các báo điện tử và kênh Youtube.



NGÂN SÁCH
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Kênh Hình thức 
Đơn vị 

tính
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

Facebook Ads
Quảng cáo bài 

viết
ngày 90 250.000 22.500.000

Google Adwords
Quảng cáo từ 

khóa
ngày 60 300.000 18.000.000

Google Dispay 
Network

Quảng cáo 
banners hiển thị

ngày 15 500.000 7.500.000

TỔNG NGÂN SÁCH 48.000.000

NGÂN SÁCH CHO MARKETING (DỰ KIẾN TRONG 3 THÁNG)
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KPI

KÊNH MỤC ĐÍCH HÌNH THỨC
KPI KẾ 

HOẠCH
KPI

Facebook
Quảng cáo

tiếp cận
Bài viết

1,500,000 

người tiếp

cận

20,000 

lượt tương

tác

Google
Quảng cáo 

tìm kiếm

Nhấp vào link 

landingpage

60,000 

lượt hiển 

thị

4,500 lượt

nhấp



Thanks for watching

30

Tên: Bành Nguyễn Ngọc Xuân

Lớp: 21DM42

Sdt: 036 8382 419

Email: banhnnxuan@gmail.com

mailto:bichvan7@gmail.com

