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COCOVAN KITCHEN

Cửa hàng NÔNG SẢN OCOP Hội 
An

Giới thiệu Dự án 



Giới thiệu 
COCOVAN Kitchen được phát triển bởi OCOP House Hội An (cửa hàng Nông Sản 
OCOP Hội An) thành lập từ năm 2020 tại Thành phố Du lịch sinh thái Hội An với 
mong muốn giúp mọi người có những bữa ăn lành mạnh theo chế độ Eatclean đủ 
dinh dưỡng, kiêng đường và tốt cho sức khỏe. 

Bên cạnh đó còn giúp quảng bá sản phẩm đặc trưng xứ Quảng đạt chuẩn chất 
lượng OCOP 3 sao đến thị trường địa phương và ngoại tỉnh.

Đã bán ra các nước Đông Nam Á 2 dòng sản phẩm là Yến sào Cù Lao Chàm & Chén 
dĩa mo cau thân thiện môi trường, góp phần thay đổi thói quen dùng đồ nhựa 1 lần.

COCOVAN KITCHEN
OCOP House Hội An

Cửa hàng NÔNG SẢN OCOP Hội An



COCOVAN KITCHEN

Cửa hàng NÔNG SẢN OCOP Hội 
An

Xu hướng tiêu dùng 



Xu hướng tiêu dùng 

1
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã thay 
đổi nhiều thói quen tiêu dùng của 
khách hàng. Họ chuyển sang mua hàng 
có chủ đích và tiêu dùng bền vững, có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

2
Khách hàng thường xuyên tìm kiếm ưu 
đãi các sản phẩm chất lượng để có thể 
mua với giá hợp lý hơn. Giúp tiết kiệm 
chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.

3
Khách hàng săn hàng online nhiều hơn 
trên các sàn thương mại điện tử như 
Shopee, Tiki, Lazada,...tập trung vào các 
mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, gia 
đụng, chăm sóc sức khỏe, gia đình,...

4
Thanh toán không tiếp xúc (không dùng 
tiền mặt) tăng lên, thuận tiện cho việc 
mua bán nhanh chóng, giảm thời gian 
chờ đợi.



 Xu hướng dịch chuyển

1
Các chủ cửa hàng truyền thống đã học 
cách thích nghi trong dịch COVID-19 khi 
đưa sản phẩm/ dịch vụ lên trực tuyến 
như Facebook, Zalogroup, Tiktok,...

2
Người bán lẻ khởi nghiệp nhiều hơn với 
sự hỗ trợ của công nghệ 4.0 như nền 
tảng Cloud Kitchen của Grab, 
Shopeefood, Baemin, Gojek,...

3
Sự tiện lợi của phương pháp bán Setmenu, 
combo, fullbox, package,..cho mặt hàng 
thực phẩm, đồ ăn, nước uống giúp khách 
hàng tiết kiệm và được nhiều thứ hơn 
trong 1 lần mua

4
Upsell dễ dàng, nhanh chóng với các 
mã code khuyến mãi, giảm giá trên 
từng đơn hàng do nền tảng thứ 3 cung 
cấp giúp qua trình mua bán diễn ra 
suôn sẻ và chuyên nghiệp hơn.



Báo cáo thị trường 
Digital Marketing 2021 ● Tăng từ 18% của năm 2020 lên 39% trong 2021

● Ước tính đầu tư trung bình 17%/tổng Doanh 
thu của Doanh nghiệp

● Nhiều Doanh nghiệp đã chi tới 50% cho 
Facebook để làm Brand

● Google Ads, YouTube, KOLs đang nhận được 
mức đầu tư lớn nhất từ các doanh nghiệp.

★ Ngân sách chi cho Quảng cáo Trực tuyến tại 
Việt Nam vượt hơn 1 tỷ USD/năm

★ Nền kinh tế số dù gặp nhiều thách thức do dịch 
bệnh nhưng đã đạt 14 tỷ năm 2020, tăng 
trưởng 16% và sẽ tăng lên 52 tỷ vào 2025. 

★ Thương mại điện tử (TMĐT) bùng nổ với mức 
tăng trưởng lên đến 46%.

From Vietnam Digital Marketing Trends 2021



Báo cáo thị trường 
Digital Marketing 2021

● Người dân đã xem Online và Công 
nghệ như những công cụ rất hữu ích 
cho cuộc sống hàng ngày, thời gian 
online từ 3,1 giờ tăng lên đỉnh điểm 
4,2 giờ trong đại dịch và hiện vẫn ở 
mức 3,5 giờ mỗi ngày

● Giai đoạn COVID-19 ảnh hưởng tiêu 
cực đến kinh tế Việt Nam cũng như 
trên thế giới nhưng tốc độ tăng trưởng 
của Digital Marketing tại Việt Nam 
vẫn tăng trưởng 20-30%, thậm chí có 
một số doanh nghiệp trong ngành 
tăng trưởng 200-300% năm 2020

From Vietnam Digital Marketing Trends 2021



COCOVAN KITCHEN

Cửa hàng NÔNG SẢN OCOP Hội 
An

Phân tích thực trạng



Thương hiệu và Sản phẩm

ĐIỂM MẠNH:

Thương hiệu mang giá trị cho cộng đồng, 
khuyến khích các hành động sống xanh, bảo vệ 
môi trường.

01    |    Giá hợp lý, dễ mua

02    |    Combo Sản phẩm tiện ích cho Khách hàng

03    |    Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng

04    |    Có thể mua trực tiếp hoặc online trên fanpage

05    |    Thanh toán tiện lợi: ví điện tử Momo, internet banking

Phân tích thực trạng



Đặc điểm sản phẩm của COCOVAN KITCHEN

● Dòng bánh tươi sản xuất thủ công chuẩn vị bánh Âu tại thị 
trường du lịch Hội An, không chất phụ gia, không đường, ít 
béo, không chất bảo quản.

● —-------------------
● Nguyên liệu được sản xuất tại Quảng Nam theo mô hình đạt 

chuẩn OCOP 3 sao của Tỉnh, đảm bảo an toàn, sạch và chất 
lượng cao.

● —-------------------
● Phù hợp cho mọi lứa tuổi, và những người có bệnh về tiểu 

đường, thừa cân
● —-------------------
● Thích hợp cho ăn sáng, ăn nhẹ hay thay cho ăn vặt với các 

dòng bánh mì, bánh biscotti, bánh rong biển, thanh protein, 
muesli, sữa thuần chay,...

● —-------------------
● Bữa ăn tiện lợi, bổ dưỡng dành cho người ăn kiêng và ăn thuần 

chay

#
#
#
#


Thương hiệu và Sản phẩm

ĐIỂM YẾU:

Được biết đến tại địa phương nhưng độ phủ 
thương hiệu chưa đủ rộng. Chưa quảng bá 
thương hiệu/sản phẩm đi xa hơn bên ngoài tỉnh 
Quảng Nam.

01    |    Chưa có website hoàn thiện

02    |    Fanpage là kênh chính, chưa sử dụng hết sức mạnh Digital

03    |    Chưa đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT

04    |    Thiếu nhân sự có chuyên môn để vận hành

05    |    Số lượng sản phẩm chưa đủ để cung ứng cho thị trường



FANPAGE COCOVAN KITCHEN

- Page mới lập từ tháng 5/2021 
chưa có nhiều người follow, 
bộ nhận diện thương hiệu 
chưa đồng bộ

- Chưa tối ưu được tiện ích 
shop onpage của fanpage để 
bán hàng

- App đặt hàng online của 
Cocovan chưa thật sự tối ưu 
trải nghiệm online - nền tảng 
chưa phổ biến là 
Foodbooking.com

- Chưa kết nối với Cloud 
Kitchen như 
Grab/Baemin/Shopeefood

#
#
#
#


Đối tượng mục tiêu

0
1 
Người kiêng đường

Có bệnh lý về đường huyết, huyết áp 
phải áp dụng chế độ ăn cử ngọt, 
đường để giữ sức khỏe ổn định.

0
2 

Người đang giảm cân

Cơ địa người dễ tăng cân, mỡ máu, béo 
phì cần điều chỉnh chế độ ăn phù hợp để 
giảm cân, giữ dáng, duy trì sức khỏe tốt.

0
3 
Ăn chay sống xanh

Ăn chay để thanh lọc cơ thể, hoặc 
ăn thuần chay theo đạo, ủng hộ xu 
hướng sống xanh, bảo vệ tự nhiên.

Độ tuổi: từ 16 đến 25 & 25 đến 35 - Có nhiều vấn đề về sức khỏe do môi trường sinh hoạt, công 
việc. Khách hàng là nhóm công chúng có ý thức, khả năng tiếp nhận thông tin mới hay theo đuổi 
lối sống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, chấp nhận thay đổi thói quen để phát triển tốt hơn.



Hành vi mua hàng

Nhóm đối tượng mục tiêu:
● Tìm hiểu thông tin về đường ăn kiêng, 

đường tốt cho sức khỏe
● Thích các món ăn, đồ ăn tiện lợi, ăn 

vặt lành mạnh, ít hoặc không đường
● Dễ bị tác động bởi KOLs, Influencers 

về sản phẩm liên quan đến ECO
● Thích sản phẩm có bao bì thân thiện 

môi trường, thiết kế tối giản, bắt mắt
● Ưu tiên mua hàng combo, hoặc canh 

sale để có giá hời, mua nhiều với giá 
hợp lý

● Có thể mua đơn hàng >500k/lần nếu 
nó phù hợp nhu cầu và đúng ý thích 
của họ

● Mua cho người thân đang có tình 
trạng sức khỏe không tốt

Sở thích của nhóm đối tượng: 
Với độ tuổi trẻ thì thời gian online trung bình sẽ dài 
hơn so với tuổi trung niên.
Lướt Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube,...
Đọc các Blogs về xu hướng sống xanh, review sản 
phẩm eco-friendly,...



Điểm chạm Khách hàng

CÂN NHẮC:
Review trên Fanpage của 
COCOVAN có nhiều 5sao về sản 
phẩm chất lượng, giá mềm, còn 
được tăng thêm quà mini

MUA HÀNG - FEEDBACK:
Thư cảm ơn viết tay gửi trong 
mỗi hộp bánh với “Tên khách 
hàng” đã để lại điểm CHẠM

Sơ đồ bên là 1 dạng biến thể của Hành 
trình 5A của Philip Kotlers: Nhận biết 
(Aware) → Thu hút (Appeal) → Hỏi 
(Ask) → Hành động (Action) → Ủng 
hộ (Advocate).
Điểm CHẠM sẽ xuất hiện trên hành 
trình trải nghiệm khi Khách hàng 
cảm nhận được sự phù hợp và mức 
độ hài lòng tăng cao.

NHẬN BIẾT:
Tìm hiểu về Eatclean và biết 
đến COCOVAN có cung cấp các 
loại Bánh, hạt, ngũ cốc



DIGITAL MARKETING
Quý I ( 3 tháng)

COCOVAN KITCHEN

Đề xuất kế hoạch



Định hướng Plan
OBJECTIVE: 

AWARENESS
NHẬN BIẾT

CONSIDERATION
CÂN NHẮC

CONVERSION
CHUYỂN ĐỔI

Tăng độ phổ biến thương hiệu COCOVAN tại địa 
phương và các vùng lân cận miền Trung

Hướng Khách hàng đến lợi ích của Eatclean & 
sống xanh, tốt cho sức khỏe với mức chi phí hợp lý

Tăng tỉ lệ tiếp cận các sản phẩm của COCOVAN 
đến các kênh online mà Khách hàng hay sử dụng, 
thu hút Khách hàng dùng thử để trải nghiệm

Channel: Facebook, Google, Tiktok 

Channel: Seeding Group, PR, Tiktok 

Channel: FB Ads, Shopee Ads, Grabfood 

Hành trình



Kênh triển khai - Website/Landing page



Tối ưu ngân sách dành cho thiết bị di động
Tối ưu Quảng cáo theo hành vi, vị trí và thời gian

Google Adwords, GDN



Owned Media - SEO Tin tức/Blogs

Đối với 
Web/blogs 

mới

3 Post/week 5 Post/week

Đối với 
Web/blogs 
tăng độ phủ

Tổng số bài viết trên mỗi web/blogs 
tối thiểu 100 - 400 bài long-form 1000 

trở lên, theo chiến lược dài hạn

Sử dụng INBOUND MARKETING cho nội dung



Earned Media - UGC (user-generated content)

Tập trung thu thập các nguồn UGC từ khách 
hàng để làm nội dung bán hàng cho email 
và re-marketing. Luôn xin phép khách hàng 

khi sử dụng vào mục đích thương mại



Lên lịch post đều đặn để duy trì tương 
tác với người xem, 3 huy hiệu mà 

Facebook gắn là bằng chứng cho Page 
có độ reach cao



Flow Chart - Content Marketing

Phase AWARENESS CONSIDERATION CONVERSION

Tăng độ phủ thương hiệu tại địa 
phương và miền Trung

- Câu chuyện Bếp nhà Vân
- Hành trình làm ra những chiếc 

bánh, món thực dưỡng
- OCOP 3 sao và sản phẩm đạt 

chuẩn chất lượng cao

Paid: PPC, Post PR, Promotion
Owned: web e-commerce, 
Facebook fanpage
Earned: WOM, comments, 
hashtag

- Nhập môn về Eatclean
- Cân bằng dinh dưỡng thuần 

chay
- Xu hướng sống xanh bảo vệ 

môi trường, tốt cho sức khỏe

Paid: Paid influencers, PPC, seeding 
group
Owned: SEO web/blogs, fanpage, 
tiktok, instagram
Earned: reaction, mention, repost, 
comments

- Review từ KOLs (PR)
- Feedbacks từ Khách hàng đã 

dùng/trải nghiệm

Paid: PR trải nghiệm, SMA, PPC
Owned: Social media channels, 
landing page, CRM
Earned: Feedbacks, reviews, share

Objective

Message

Activities

Digital Touch 
Point

COCOVAN Kitchen - Bếp nhà Vân 

Hiểu về Eatclean và lợi ích của 
sống xanh thời hiện đại

COCOVAN Kitchen - Bếp xanh, 
sống khỏe

Khuyến khích Khách hàng mua 
dùng thử để trải nghiệm

“Dinh dưỡng từ bếp - khỏe đẹp 
từng nhà”

Thể loại nội dung đa dạng phù hợp với mỗi Platform, tần suất 1 tuần 3 posts cho cả Web và Social Media

Sử dụng chiến lược Inbound Marketing



Performance Marketing ̣

Giai đoạn 1 - Testing
Budget: 20.000.000đ
Duration: Tháng 12/2021

Giai đoạn 2 - Optimization
Budget: 40.000.000đ
Duration: Tháng 1/2022

Giai đoạn 3 - Pushing
Budget: 50.000.000đ
Duration: Tháng 2/2022

Impression



Cảm ơn COCOVAN KITCHEN đã đồng hành

Thực hiện: Dương Mỹ Ánh Nguyệt
Nickname: Moon
Phone (Zalo) 0767 320812
moonyinyue.salemarketing@gmail.com
Facebook: @yinyue.moon92

mailto:moonyinyue.salemarketing@gmail.com

