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1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN



GIỚI THIỆU DỰ ÁN DOCTORPHARMA
u Doctor Pharma (website: doctorpharma.vn) được thành lập năm 2020

u Chuyên kinh doanh Dược mỹ phẩm xách tay và nhập khẩu từ Châu Âu và Mỹ

u Với gần 20 thương hiệu và 300 sản phẩm (mỹ phẩm & dược mỹ phẩm), được 
phân phối sỉ & lẻ qua các kênh Website, Fanpage, các sàn TMĐT và MXH

u Website: https://doctorpharma.vn/

u Fanpage: https://www.facebook.com/DoctorPharmaShop/

u SĐT (SMS/Zalo): 05.68.68.68.81 (Hotline 24/7)

https://doctorpharma.vn/
https://www.facebook.com/DoctorPharmaShop/


MỘT SỐ PROJECT KHÁC (1/4)
u Pigmanorm (en.pigmanorm.info, vi.pigmanorm.info, de.pigmanorm.info)



MỘT SỐ PROJECT KHÁC (2/4)
u Proglicem Diazoxid 25 (haduonghuyet.info)



MỘT SỐ PROJECT KHÁC (3/4)
u Premium PRP Kit ()



MỘT SỐ PROJECT KHÁC (4/4)
u (cũ) Galderma Vietnam, DrLinh Skincare
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2. XU HƯỚNG HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG



MẠNG XÃ HỘIHÀNH VI NGƯỜI DÙNG

- Facebook và Youtube vẫn là hai nền tảng mạng xã hội có hoạt động mạnh nhất tại Việt Nam, chiếm gần 92% và 89% trong tổng số 
người dùng internet theo báo cáo We are social và Hootsuite năm 2021.
- Ngoài ra, Video marketing là xu hướng tiếp thị nội dung đứng đầu với sự tương tác cao, góp phần tăng độ phủ sóng đến các đối tượng 
mục tiêu.
- Tiktok cũng là MXH đang dần trở nên phổ biến và thân thiện hơn với nhiều người, là một kênh tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Nguồn: We Are Social và Hootsuite



Nguồn: We Are Social và Hootsuite

➢ Thống kê cho thấy người sử dụng internet từ độ tuổi 16 - 64 có thói quen tìm hiểu sản phẩm hay thương hiệu mới thông qua:
○ 37% qua các công cụ tìm kiếm
○ 36.2% trên các website chuyên về review sản phẩm
○ 29.3% qua website của sản phẩm và thương hiệu đó
○ 25.6% qua quảng cáo trên website

➢ Cho thấy tầm quan trọng của việc tạo lập một website chuyên nghiệp, đồng thời tối ưu SEO website lên top kết quả tìm kiếm 
“TRONG GIAI ĐOẠNAWARENESS” của khách hàng
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BRAND DISCOVERYHÀNH VI NGƯỜI DÙNG
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Nguồn: We Are Social và Hootsuite

➢ Thống kê cho thấy người sử dụng internet từ độ tuổi 16 - 64 có thói quen tìm hiểu sản phẩm hay thương hiệu mới thông qua:
○ 62.6% qua các kênh Social
○ 56.6% trên các website chuyên về review sản phẩm
○ 40% qua website của sản phẩm và thương hiệu đó
○ 34.5% qua quảng cáo trên website
○ 22.3% qua giảm giá

➢ Cho thấy tầm quan trọng của kênh Social, Review sản phẩm qua PR booking, so sánh giá và mã khuyến mãi “TRONG GIAI ĐOẠN
INTERREST” của khách hàng

BRAND RESEARCHHÀNH VI NGƯỜI DÙNG



Nguồn: We Are Social và Hootsuite

➢ Thống kê cho thấy người sử dụng internet từ độ tuổi 16 - 64 có thói quen mua hàng thông qua
○ 85.5% qua tìm kiếm trên Google
○ 77.3% trên trang bán hàng
○ 78.7% qua website của sản phẩm và thương hiệu đó
○ 61.4% qua thiết bị di động

➢ Cho thấy tầm quan trọng của Google Search Ads, giao diện bán hàng trên Website trên nền tảng thiết bị di động “TRONG GIAI ĐOẠN 
PURCHASE” của khách hàng

Awareness

Interest

Purchase

Nurture

PURCHASEHÀNH VI NGƯỜI DÙNG
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3. PHÂN TÍCH HIỆN TẠI



DP hiện tại Thương hiệu và Sản phẩm

ĐIỂM MẠNH
● Giá cả cạnh tranh do 100% bán hàng online từ năm 2021
● Nguồn hàng đa dạng (xách tay) từ Châu Âu và Mỹ
● Trên 50% là sản phẩm độc quyền
● Có BSCKI Da liễu tư vấn 24/7

ĐIỂM YẾU
● SL sản phẩm hạn chế
● Kênh bán chưa hoàn tất
● Thiếu nhân sự vận hành
● Khả năng cạnh tranh yếu trên TMĐT



• Giao diện: sử dụng bộ giao diện Flatsome, Website được xây dựng trên Wordpress
• Logo: Thiết kế logo trên Canva, sử dụng style Flat và dùng 100% chữ (thay logo cũ)

WebsiteGreen Air hiện tạiDP hiện tại



PHÂN TÍCH

- Số người Like và Follow Page thấp / Bài đăng: bài viết
thưa thớt: vì tập trung bán sản phẩm trên website và e-
commerce nên không quá đầu tư trên Fanpage.
- Logo, ảnh bìa và thiết kế trên bài post chưa có sự
đồng nhất để tạo định vị thương hiệu trong tâm trí
khách hàng, do vừa thay đổi Logo mới

- Xây dựng và phát triển kênh Fanpage: đăng bài
thường xuyên, thiết kế bắt mắt và đồng bộ để định vị
thương hiệu trong tâm trí khách hàng.
- Mua gói tăng Like, Follow Page để tăng uy tín

FanpageHiện tạiDP hiện tại



- Tối ưu SEO bài viết cho Website, bằng cách phát triển kênh tin tức để tăng điểm SEO cho Website, giúp tiếp cận được nhiều
khách hàng tiềm năng hơn

PHÂNTÍCH
- Nhận xét: Chỉ SEO cho hình ảnh, vì
thiếu bài viết nên không đảm bảo
được SEO kỹ thuật: cấu trúc heading,
mật độ từ khoá, tiêu đề…
- Kênh tin tức: Đang làm lại nên
không được cập nhật thường xuyên,
thiếu bài viết mới trong năm 2021
- Nội dung: chủ yếu về sản phẩm trị
mụn (best sellers), ít bài viết về các
sản phẩm khác, ít nội dung chung,
ít so sánh, review, mẹo vặt để thu
hút người dùng vào website

DP hiện tại SEO



- Chưa có thương hiệu trên thị trường => Đánh mạnh vào Paid Ads. Cụ thể, triển khai:
+ Google Search, GDN, Youtube
+ Social: Facebook (branding và chuyển đổi), TikTok để tăng độ phủ sóng cho thương hiệu

- Chỉnh sửa giao diện Website: thêm bài viết, thêm các hình ảnh, chương trình khuyến mãi để tăng tỉ lệ chuyển
đổi khi khách hàng vào Website
- Xây dựng Kênh Fanpage với các bài viết có hình ảnh đẹp mắt thu hút giúp tăng nhận diện thương hiệu
- SEO: Xây dựng kênh tin tức và tối ưu SEO để tiếp cận tốt đến khách hàng tiềm năng

Đề xuấtDP hiện tại
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4. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU



Đối tượng mục tiêu

ONLINEAUDIENCEPOOLSIZE ~4,200,000

Demographic:
● Gender: All
● Age: 22-30
● Single
● Location: Hanoi, Ho Chi Minh, Binh Duong, 

Dong Nai, Danang, Can Tho, Hai Phong

Interest
● Movie Theater, Cinema, Music, Entertainment,

Consumer Electronics, (Smart) Technologies,
Home Appliance

● Online Shopping, E-commerce, Tiki, Lazada,
Retail,

● Small Business, Startups, Investment.

VP, kinh doanh độc thân



Đối tượngmục tiêu

ONLINEAUDIENCEPOOLSIZE ~4,800,000

u Demographic:

u ● Gender: All

u ● Age: 25-35

u ● Married

u ● Location: Hanoi, Ho Chi Minh, Binh
Duong, Dong Nai, Danang, Can Tho, Hai 
Phong

u Interest

u ● Consumer Electronics, (Smart)
Technologies, Home Appliance, Household 
Goods, Housekeeping

u ● Online Shopping, E-commerce, Tiki, 
Lazada, Retail

u ● Healthcare, Child Care, Child Development

u ● Financial Plan, Money management, 

VP, kinh doanh đã có gia đinh



Đối tượng mục tiêu

ONLINEAUDIENCEPOOLSIZE ~3,000,000

Demographic:
● Gender: All
● Age: 35-45
● Location: Hanoi, Ho Chi Minh, Binh Duong, 

Dong Nai, Danang, Can Tho, Hai Phong

Interest
● Consumer Electronics, Home Appliance, 

Household Goods, Housekeeping
● Online Shopping, E-commerce, Tiki, Lazada
● Healthcare, Healthcare and Medical Service, 

Physical Exercise, Health and Wellness
● Small Business, Home business, Investment, 

Investor, Property,

Trung niên
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5. DIGITAL PLAN - FUNNEL



Tiếp cận đến khách hàng tiềm năng nội
dung truyền thông qua các hình thức:
FB Reach, TikTok Video View, GDN.
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Thúc đẩy KH tìm hiểu thông tin về sản
phẩm => cân nhắc ý định mua hàng
qua: FB Engagement, Click to web,
Search.

Thúc đẩy mua hàng qua với nội dung 
chương trình khuyến mãi, ưu đãi,...

OBJECTIVE CHANNEL

Chăm sóc KH sau mua với những hình
thức bảo hành, chương trình cho
người dùng cũ => repeat sale and
referral.

Awareness

Interest

Purchase

Nurture



Broad audiences (TPHCM
và lân cận)

Targeted: 3 proposed TA (or  
more)

Targeted, LAL, Action on Web..TA

FB Engagement

Channel

AWARENESS CONSIDERATION CONVERSION

TikTok (Video View)

Youtube (Bumper Ads)

Display Ads

Google Search

FB Click to Web

Display Ads/Retarget

Google Search

FBAuction - Conversion

Website

- Viewed
-Add to Cart
- Purchase

Retargeting
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1. Awareness

Mục tiêu Tăng độ nhận diện thương hiệu, giúp nhiều người biết 
đến Doctor Pharma

Tệp Khách  
hàng

Tệp tiêu chuẩn

Kênh 
truyền  
thông

- Google Search
- GDN
- Facebook Reach & 
Frequency, Page Like, 
Video

- SEO kênh tin tức
- PR + Group Seeding: 
sosanhgia.com, dân trí,...
- Tiktok

Nội dung 
Quảng cáo

- Branding về thương hiệu, USP và các sản phẩm

Flow Chart



Awareness

Interest

Purchase

Nurture

2. Interest

Mục tiêu Người dùng cân nhắc, tham khảo thông tin, các chương 
trình của Doctor Pharma

Tệp Khách  
hàng

- 3 tệp KH chính: VP, KD độc thân / VP, KD đã có gia đình / 
Trung niên
- Có thể mở rộng tệp theo thị trường

Kênh truyền  
thông

- Google Search
- GDN
- Facebook Click to web, Engagement, Video View

Nội dung 
Quảng cáo

- Khuyến mãi
- Sự kiện (ngày TMDT,..)
- Chính sách bảo hành, lắp đặt, đổi trả,...

Flow Chart
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3. Purchase

Mục tiêu Thúc đẩy thực hiện mua hàng trên website Doctor Pharma

Tệp Khách  
hàng

- Tệp KH chạy tốt
- Tệp tương tác Fanpage
- Tệp vào Website
- Look A Like

Kênh truyền  
thông

- Facebook Ad: Conversion, Click to Web, Retarget
- Google Ad Retarget
- GDN chương trình khuyến mãi

Nội dung 
Quảng cáo

- Khuyến mãi - Sản phẩm Bán chạy
- Sự kiện - Các chính sách

Flow Chart



ACTION PLAN
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6. HÌNH THỨC QUẢNG CÁO



FACEBOOK

Tiếp cận, thu hút tương tác trên các bài đăng của Doctor Pharma tạo
uy tín  thương hiệu

● Mục tiêu tối ưu: Page Like, Reach, Engagement, Auction -
Conversion, Lead Ads

● Định dạng: Single image, Multi image
● Nội dung Content: brand, khuyến mãi, sự kiện,...

Form thu Lead từ Facebook



SEO Xây dựng Kênh tin tức + tối ưu SEO

● Tăng uy tín Website
● Giúp các bài viết sản phẩm, trang của 

Website dễ lên top hơn
● Tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng qua 

tìm kiếm tự nhiên



GOOGLE DISPLAY NETWORK (GDN) / RETARGETING

Quảng cáo banner trên hệ thống các website đối tác của Google nhằm nâng cao độ phủ của thương hiệu và gia tăng 
mức độ nhận biết đối với các đối tượng khách hàng tiềm năng. Sau đó, tiếp thị lại đến

● Mục tiêu tối ưu: Impression, Click
● Định dạng: Banner
● Kích thước: 336×280, 728 × 90, 200 × 200, 468 × 60, 300 × 250, 120 × 600, 160 × 600, 970 × 90, 300 x 600
● Placement: Các vị trí xuất hiện banner đều có nhóm đối tượng đọc phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.



GOOGLE SEARCH

Xây dựng bộ từ khóa phù hợp với từng 
ngành hàng, cập nhật các tin tức khuyến 
mãi và dịch vụ đi kèm

=> thúc đẩy KH tham khảo sản phẩm và  
mua hàng



5. YOUTUBE BUMPER ADS
Tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng thông qua định dạng quảng cáo video Bumper ads trên nền tảng Youtube.

● Mục tiêu tối ưu: Impression
● Định dạng:

* Video 6s, không thể bỏ qua, tập trung các nội dung tập trung vào nội dung promotion



TIKTOK - VIDEO VIEWS

Quảng cáo video view trên TikTok 
nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, 
và CTKM

● Mục tiêu tối ưu: View 2s
● Định dạng: Video 5 - 60s
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7. KPIS & BUDGET



KPIS & Budget



u NTB: Phước Thịnh

u SĐT: +84(0)353600037

u Email: nerdiste@gmail.com

u Facebook: fb.me/victor.phuocthinh


