


“Chả Ram Tôm Đất CÔ ÚT"

● Thích những món ăn cuốn vào với nhau, 
nhanh gọn

● Đam mê những món chiên, hải sản

● Yêu thích kinh doanh

● Khám phá ra bí quyết làm món Chả ram 
tôm đất ngon 

● Là con gái út trong gia đình

Lý do đến với dự án



Mục lục



Chả ram tôm đất CÔ ÚT là một thương hiệu
ẩm thực của đặc sản xứ nẫu Quy Nhơn Bình
Định - Chả ram tôm đất, dự kiến ra mắt lần đầu
vào tháng 1 năm 2022 tại Tp Hồ Chí Minh.

01 Giới thiệu dự án

Chả ram tôm đất CÔ ÚT mang đến cho thực
khách những giá trị ẩm thực, cảm nhận văn hóa
miền trung qua từng miếng chả giòn tan từ lá
ram, vị đậm đà từ thịt và vị ngọt của lòai tôm
đất.



Chả ram tôm đất là món ăn đặc sản của vùng đất võ Quy
Nhơn-Bình Định. Chả ram có thể dùng làm món khai vị, món
nhậu, hoặc ăn chơi rất ngon, chả ram có vị béo nhưng không
ngấy khi thưởng thức, chi phí nguyên liệu thấp
=> Cũng chính vì sức hút đặc biệt này nên nhu cầu tìm mua
của người tiêu dùng khá nhiều.

Thấu hiểu thị trường



02 Mục tiêu marketing
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Kết quả đạt được

Thiết kế Website 
chuẩn SEO

Tiếp cận khoảng 
20.000 người quan tâm 

(0,2% dân số HCM)

Kế hoạch hóa ngân 
sách chạy FB ads mỗi 

tháng dưới 10tr

Tăng lượt like Fanpage 
Fb lên 20.000

Sau 3 tháng, tạo mới 
60 bài Post dạng SEO 

trên website

Tạo video Tiktok (1 
video/ ngày)



Mục tiêu tiếp cận

- Xây dựng Website, thu 
nhập data khách hàng

- Tiếp thị khách hàng bằng 
các chương trình khuyến 

mãi cuối năm, biếu quà Tết

- Tăng lượt like Fb lên 
20.000 likes

- Đẩy mạnh quảng cáo 
Fb Ads

- Phát triển sản phẩm 
trên sàn TMĐT (Lazada, 
ShopeeFood, GrabFood)

- Đẩy mạnh sức mua 
làm quà biếu Tết 

- Đánh giá sự hài lòng khách 
hàng, chăm sóc khách hàng cũ

- Tăng nhận biết và đẩy 
mạnh ShopeeFood Ads, 
GrabFood Ads, Tiktok…

- Áp dụng chương trình 
khuyến mại, tặng voucher

Tháng 12/ 2021 Tháng 01/ 2022 Tháng 02/ 2022



Đối tượng truyền thông

- Giới tính : Nam/ Nữ
- Độ tuổi : Không giới hạn
- Khu vực : Hồ Chí Minh, Biên Hòa
- Đối tượng : Đam mê ẩm thực Việt Nam, tham 
gia các hội nhóm fanpage ăn uống (Fb, 
Tiktok…), bán hàng đồ ăn online, những người 
nội trợ…



Chả Ram Tôm Đất CÔ ÚT
“Hương vị níu chân mọi thực khách”



03 Chiến lược marketing



04 Chiến lược, các kênh marketing

Website



Thiết kế và xây dựng

WEBSITE
Thiết kế

LOGO

Đảm bảo 
4 yếu tố

Nội dung tốt Thiết kế đẹp

Lượt view cao Chuẩn SEO



Thiết kế và xây dựng

WEBSITE www.charamtomdatcout.vn
Giao diện nhiều hình ảnh bắt mắt, thể hiện sản phẩm rõ ràng



Thiết kế và xây dựng

WEBSITE www.charamtomdatcout.vn
Giới thiệu để khách hàng dễ nhận biết sản phẩm, kích thích nhu cầu mua hàng

GIỚI THIỆU 
Chả ram tôm đất là một món ăn đặc sản
của vùng đất võ Quy Nhơn Bình Định.
Miếng chả ram giòn tan của lớp bánh
tráng chiên giòn ở ngoài bên trong có
thịt tôm đất vàng ruộm, ngầy ngậy của
miếng thịt mỡ một hương vị hấp dẫn rất
đặc biệt, là một món ăn gây mê mẩn cho
nhiều thực khách







Nghiên cứu từ khóa

Search Engine Optimize



Nghiên cứu từ khóa

Search Engine Optimize



Phân tích từ khóa chính – http://trends.google.com



Phân tích từ khóa phụ – http://keywordtool.io



Nghiên cứu từ khóa của đối thủ – http://kwfinder.com



SEO BÀI VIẾT

Viết bài chuẩn SEO 
để tối ưu hóa website

Thông tin sản phẩm
nhiều hơn trên website



Tối ưu web thân thiện

● Cập nhật sản phẩm và viết bài chuẩn
SEO thường xuyên

● Đăng tin tức bổ ích cho khách

● Feedback và chăm sóc khách tốt hơn



FACEBOOK POST

● Đăng bài mỗi ngày giữ
tương tác với khách

● Đăng tin tức bổ ích
cho khách

● Feedback và chăm sóc
khách tốt hơn

● Sáng tạo nội dung mới
mẻ hấp dẫn

Chả ram tôm đất Bình Định vốn là món ngon nức tiếng
miền Trung từ lâu. Với công thức chế biến đơn giản, 
món ăn này mang đến vị ngọt của tôm cảm giác giòn
rụm làm xiêu long bất cứ ai từ lần đầu thưởng thức

Chả ram tôm đất CÔ ÚT
“Hương vị níu chân mọi thực khách”

Giá : 95,000 VND/ Hộp 500gr
185,000 VND/ Hộp 1kg

Tiêu chí: Không hàn the, không chất bảo quản, thịt
tươi ngon luôn đảm bảo chất lượng
Ăn một lần rồi sẽ ghiên
Inb hoặc cmt để được giao hang nhanh chóng
Hotline : 0326 999 644



- Target mục tiêu chi tiết
- Vị trí địa lý thích hợp
- Độ tuổi
- Giới tính
 Tương tác

FACEBOOK ADS



Mockups

Computer software Smartphone app Tablet app



THÚC ĐẨY DOANH SỐ 

BÁN HÀNG TRÊN SÀN 

TMĐT



Kênh 
Youtube



05 Ngân sách & Đánh giá KPIs

Ngân sách marketing dự kiến trong 3 tháng
KÊNH HÌNH THỨC CHI PHÍ 1 THÁNG TỔNG CHI 3 THÁNG

Website Content nội dung, viết bài

chuẩn SEO

50,000 VND

Facebook Mua like bài post, quảng cáo

bài viết tăng like, content nội

dung

2,000,000 VND 6,000,000 VND

Lazada Tham gia Lazada để bán hàng 500,000 VND 1,500,000 VND

Shopee Tham gia Shopee để bán hàng 500,000 VND 1,500,000 VND

Youtube Làm video clip 200,000 VND 600,000 VND

TỔNG CHI PHÍ MARKETING DỰ KIẾN TRONG 3 THÁNG 9,650,000 VND



KPIs



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Do you have any questions?

Thanks

oanhpham628@gmail.com
+84 0937 077 285

Please keep this slide for attribution

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:oanhpham628@gmail.com

