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Tổng quan

Về thương hiệu
Thời trang nam – Diggers 

Clothing

Định vị khách hàng
Phân loại khách hàng 

mục tiêu

Chiến lược tiếp cận
Điểm nổi bật, lộ trình và 

chi phí dự kiến

Về chiến dịch
Ra mắt sản phẩm mới

Về SWOT
Strength, Weak, 

Opportunity, Threat

Các kênh truyền thông
Facebook, Instagram, 

Google, Website



01.
Về thương hiệu

Thời trang nam – Diggers Clothing



About Us

Mục tiêu thương hiệu:
Mang đến những sản phẩm chất 

lượng, thoáng mát và sử dụng lâu bền.

“Love fashion by the environment’s way”



02.
Về chiến dịch

Ra mắt sản phẩm mới



Chiến dịch ra mắt sản phẩm mới

Mục tiêu 
chiến dịch

Nâng cao nhận thức 
khách hàng

Thúc đẩy hành vi 
mua

Xây dựng hình ảnh 
thương hiệu.

Tên chiến dịch

Quảng bá sản phẩm 
áo từ vải trà và cà 

phê.

Thời gian

Chia làm 3 tháng 
với 3 giai đoạn.

1
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03.
Định vị khách hàng

Phân loại khách hàng mục tiêu



Định vị khách  hàng

Type 1 Type 2



Định vị khách  hàng Nơi ở: HCM

Tuổi: 22 – 40

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, giáo 

viên, sinh viên

Thu nhập: 5 triệu / tháng trở lên

Tâm lý tính cách: Yêu thích môi trường, yêu 

thích sự thoải mái, đơn giản và sang trọng.

Hành vi: Mua sắm nhanh chóng vì có nhu cầu 

rõ ràng từ trước, ít mua sắm tự phát.

Nhu cầu: Đi học, đi làm, đi chơi.



Định vị khách  hàng

Nơi ở: HCM

Tuổi: 25 - 40

Thu nhập: 5 triệu / tháng trở lên.

Hành vi: Mua sắm kĩ lưỡng, có chọn lọc

Nhu cầu: Tặng quà cho bạn trai, cấp trên.

.



04.
SWOT

Strength, Weak, Opportunity, Threat



SWOTSWOT

- Bảo vệ môi trường là 
một cách dễ dàng để 
truyền cảm hứng cho 
người khác

- Sản phẩm độc đáo với 
chất lượng cao.

- Đối thủ cạnh tranh tồn tại lâu 
hơn

- Đối thủ đã có mối quan hệ lâu 
dài với các bên liên quan và 

nhà phân phối vải. 
- Khoảng cách giữa chủ đầu tư 

và nhân viên còn quá xa
- Quy mô nhỏ.

- Thị trường rất ít mẫu mã và 
hầu như giá thành khá cao.
- KH có thể dễ dàng tiếp cận 
với các phương tiện truyền 
thông
- Nhu cầu tăng và sự thay đổi 
tiêu dùng chuyển dịch theo 
hướng bảo vệ môi trường.

- Nỗ lực hơn nữa để tiếp cận 
với khách hàng

- Yêu cầu dịch vụ và chất 
lượng vượt trội 

- Khách hàng nhận biết và 
ghi nhớ thương hiệu

- Thị phần của các cửa hàng 
khác tăng lên nhanh chóng.



05.
Chiến lược tiếp cận

Điểm nổi bật, lộ trình và chi phí dự kiến



— Điểm nổi bật

- Khách hàng mua sản phẩm trong 
tháng đầu tiên sẽ được tặng một túi bã 

trà cà phê khử mùi 
- Trao lại áo cũ, nhận discount lên đến 

50% cho sản phẩm mới ra mắt



Lộ trình
chiến lược



3 giai đoạn của chiến lược

Giai đoạn tạo thiện 
cảm và nâng cao 

nhận thức KH

Ra mắt sản phẩm 
và tăng doanh thu

Tạo động lực mua 
cho KH chưa trải 

nghiệm

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2



Lộ trình chiến lược



Chi phí 
chiến lược



Chi phí 

chiến lược

67,000,000



06.
Các kênh truyền thông

Facebook, Instagram, Google, Website



Các kênh truyền thông

Facebook

Youtube

Google 

Website

Instagram



Facebook

https://www.facebook.com/diggersclothing



Instagram https://www.instagram.com/diggersclothing/



Google Ads



Youtube Ads



Website

https://sites.google.com/view/diggersclothing/trang-chủ



Xin gửi lời tri ân đến các thầy:

Thanks

nguyenconghieu.2808@gmail.com
0797061945

Học viện Digital

Thầy: Nguyễn Hữu Phát
Thầy: Trương Tùng Lâm

Thầy: Nguyễn Thanh Điền

Đã truyền đạt cho em nhũng kiến thức bổ 
ích về Digital Marketing: Đồ họa, Website, 

SEO, Facebook và Instagram để em có 
thể hoàn thành bài đồ án này!


