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01. TỔNG QUAN



Giới thiệu Yung interior design

Yung interior design 

Là một thương hiệu thiết kế về kiến trúc và nội thất được Mr.Long bịa ra trong
khoảng đầu 9/2021 dưới thời kì giãn cách xã hội cực kỳ nhàm chán tại thành phố Hồ
Chí Minh
Hiện tại, Yung interior design hoạt động với đội ngũ kiến trúc sư và nhà thiết kế
chuyên về kiến trúc cổ điển và tân cổ điển cả về nhà ở, khách sạn, resort…. Với đội
ngũ có thâm niên cao trong nghề Yung interior sẽ mang tới những trải nghiệm đẳng
cấp, giá trị đúng chất, nâng tầm không gian sống cho ngôi nhà của bạn.
Yung interior còn cung cấp nội ngoại thất cao cấp từ nước ngoài cho các công trình
nhà dân dụng, thương mại và dịch vụ.



Hạng mục sản phẩm

TRANG TRÍ NỘI THẤT
Với những công trình cần được trang trí nội thất, Yung 
đưa ra định hướng thay đổi cách sắp xếp nội thất, màu

sơn và những yếu tố khác. Yung trực tiếp sắp xếp và décor 
tạo thành 1 bức tranh tổng thể hoàn chỉnh cho công trình

trong một thời gian ngắn

THIẾT KẾ NỘI THẤT
Công trình được thiết kế bởi Yung interior design tạo

nên sự khác biệt với chuyên môn và thẩm mĩ độc đáo. 
Dựa trên yêu cầu và sở thích khách hang, Yung tư vấn ý 
tưởng nội thất, phân bố mặt bằng, ánh sang, lựa chọn
vật liệu, màu sắc cho nội thất và đô trang trí cho toàn

công trình. Yung interior design trình bày ý tưởng và bản
vẽ 3D để chủ đầu tư hiểu chi tiết công trình



PHÂN TÍCH

THỊ TRƯỜNG

Hồ Sơ Quốc Gia

Quy mô dân số

~ 97 triệu

Chỉ số nhận thức tham nhũng

36 hạng #104

Ngôn ngữ nói

Vietnamese (87%)
Traditional Chinese (1%)

Eastern Cham (<1%)

Độ tuổi trung vị

Nam

Nữ

31

25

VN

HCM

Việt Nam là 1 trong số những quốc
gia có dân số và độ tuổi lao động trẻ
nằm top đầu trên thế giới với :
Dân số 9,7 triệu dân
Độ tuổi trung bình nam: 31
Độ tuổi trung bình nữ: 25
Độ tuổi xây nhà thường nằm trong
khoảng 25-65

Đến năm 2019 dân số thành phố
khoảng 8.993.082 người
Tính đến tháng 6 2019, số lượng
nhà ở tại HCM vào khoảng 2 triệu
căn. Nhu cầu nhà ở luôn cần thiết
và cũng là thị trường tiềm năng
với ngành thiết kế nhà ở 



PHÂN TÍCH SWOT

S
Strengths

O
Opportunities

W
Weaknesses

T
Threats

Thị trường xây dựng tiềm năng
Nguồn nhân lực dồi dào
Xu hướng và xu thế công nghệ
ngày càng phát triển thúc đẩy
digital marketing sẽ phát triển
và thịnh hành trong tương lai
Thói quen khách hàng sẽ thay
đổi theo công nghệ số

Mức độ tin cậy là yếu tố khách
hang đắn do trong việc tìm
kiếm đơn vị tư vấn, thi công
thiết kế.
Quá trình tiếp nhận đơn hàng
tới triển khai sản phẩm vẫn
còn phụ thuộc vào cách tiếp
cận truyền thống

Tạo ra những cách tiếp cận
mới theo xu hướng công nghệ
số, khác với cách tiếp cận
truyền thống
Tốc độ phát triển chuỗi nhanh
khi đạt được độ tin cậy về
thương hiệu

Mức độ cạnh tranh ngày càng
cao
Làm sao chiếm được lòng tin 
cũng như khẳng định được giá
trị thương hiệu



02. MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

MỤC TIÊU

Mục tiêu truyền thông

ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng, tệp khách
hang truyền thông

CHIẾN LƯỢC

Chiến lược đưa ra để tiếp
cận tệp khách hàng



MỤC TIÊU

01. Đưa thương hiệu đến với khách
hàng

02. Phân khúc và tập trung khách hang 
tiềm năng

03. Chăm sóc và duy trì những khách hàng

thân thiết

04. Đưa đến KH dịch vụ tốt nhất trước
và sau khi bán sản phẩm

ĐỐI TƯỢNG

KHU VỰC
HCM

ĐỘ TUỔI

25-65

THU NHẬP
Trung bình-Cao



CHIẾN LƯỢC

01 02 03 04 05

GÂY SỰ CHÚ Ý
Gây sự chú ý qua các

kênh truyền thông
và website của

thương hiệu

TÌM KIẾM
Sau khi KH quan tâm họ sẽ

tìm kiếm thông qua các
kênh: fb, zalo, youtube, sdt, 

email…

ĐÁNH GIÁ, CHIA SẺ
KH sẽ đánh giá, chia sẻ cảm
nhận của mình thông qua 

website và fb

QUAN TÂM LIÊN HỆ



03. CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

01. MỤC TIÊU KINH DOANH

02. MỤC TIÊU MARKETING

03. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM



MỤC TIÊU KINH DOANH

FB có 10k 
follow

2-3k lượng
truy cập

>200 đơn
hàng tư vấn

thiết kế ( 10%)

>20 đơn
hàng thiết
kế ( 10%)

2022

Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9

2023



3 tháng đầu sẽ tập trung viết bài, 
video để tạo giá trị tới KH thông
qua fanpage, website & youtube

3 tháng kế tiếp tăng
khả năng tiếp cận KH 

thông qua QC FB, 
Google Ads, Youtube

6 tháng còn lại sẽ đưa
ra những sản phẩm KH 
cần sau khi nghiên cứu
thị trường và tiếp tục

tạo ra giá trị

MỤC TIÊU MARKETING



CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

TRANG TRÍ NỘI THẤT
Với những công trình cần được trang trí nội thất, Yung 
đưa ra định hướng thay đổi cách sắp xếp nội thất, màu

sơn và những yếu tố khác. Yung trực tiếp sắp xếp và décor 
tạo thành 1 bức tranh tổng thể hoàn chỉnh cho công trình

trong một thời gian ngắn

THIẾT KẾ NỘI THẤT
Công trình được thiết kế bởi Yung interior design tạo

nên sự khác biệt với chuyên môn và thẩm mĩ độc đáo. 
Dựa trên yêu cầu và sở thích khách hang, Yung tư vấn ý 
tưởng nội thất, phân bố mặt bằng, ánh sang, lựa chọn
vật liệu, màu sắc cho nội thất và đô trang trí cho toàn

công trình. Yung interior design trình bày ý tưởng và bản
vẽ 3D để chủ đầu tư hiểu chi tiết công trình



04. CÔNG CỤ (TOOLS)

PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN
Timeline

KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Action Plan



CHIA GIAI ĐOẠN

TIMELINE

01 02

0304

Chọn sản phẩm

Cho đi giá trị

Xây dựng niềm tin

Bán sản phẩm



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

WEBSITE

Website là cổng thông tin 

quan trọng cũng như diện

mạo của thương hiệu, do 

đó cần thiết kế đơn giản, 

hiệu quả, đẹp, ấn tượng



WEBSITE



WEBSITE



FANPAGE

Fanpage là nơi tăng sự tương
tác giữa khách hang và doanh
nghiệp trong môi trường
công nghệ số. Đồng thời
fanpage cũng truyền tải
thông điệp mới nhất mà
doanh nghiệp muốn gửi tới
khách hàng của họ



FANPAGE

Mục tiêu xây dựng trên fanpage
+ Tăng lượt follow + like lên
10.000
+ Lượt truy cập 20-30% ( 2000-
3000 )
+ Sản phẩm dịch vụ mô tả bằng
video + hình ảnh
+ Post fanpage 3 bài/ngày: Giải
trí, thời sự, giá trị
+ Post SEO 20 bài



05.NGÂN SÁCH



YUNG INTERIOR DESIGN
“ Vẻ đẹp tới từ chi tiết….”

Đồ án này thực hiện cho 1 doanh nghiệp không có thật, ý 
tưởng được lấy rất nhiều từ đồ án của anh Đàm Văn Tú và
hình ảnh được lấy từ nhà thiết kế nội thất Quách Thái
Công….


