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Các hạng mục triển khai



Facebook Marketing Process

Facebook là Mạng Xã Hội lớn nhất thế giới, giúp doanh 
nghiệp dễ dàng tiếp cận với 1,93 tỉ người dùng ở mọi nơi, mọi 
lứa tuổi, mọi nhu cầu trong cuộc sống.

Facebook Marketing là một quy trình triển khai và liên kết các 
hạng mục Marketing liên quan đến Facebook, với mục tiêu thu 
hút người đọc, chuyển đổi họ đến các kênh truyền thông của 
doanh nghiệp và giao tiếp với doanh nghiệp.

Một số hạng mục quan trọng trong Facebook Marketing:
- Xây dựng Fanpage
- Triển khai Facebook Ads
- Triển khai Facebook Seeding
- Xây dựng Chatbot/CRM

Năm 2021, đã có 200 triệu doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp 
thế giới sử dụng Facebook Marketing, với tổng ngân sách mang 
về 27,2 tỷ đô la doanh thu quảng cáo.



Content cho Fanpage

Mục tiêu

Nội dung trên fanpage là kênh tương tác nhanh nhất với khách hàng hiện nay:

- Xây dựng thương hiệu, thu hút tương tác trên mạng xã hội

- Quảng bá sản phẩm/ dịch vụ giúp tăng khả năng bán hàng thành công

Công việc triển khai

- Lên kế hoạch định hướng nội dung tiếp cận phù hợp với khách hàng mục tiêu của 

thương hiệu

- Lên kế hoạch nội dung theo từng giai đoạn: tháng, tuần

- Triển khai nội dung chi tiết theo ngày

- Triển khai hình ảnh/ clip phù hợp với định hướng của nội dung



Content cho Fanpage

Giữa hàng loạt các thương hiệu đang tự khẳng định chất lượng 

của mình thì việc content có số liệu, dẫn chứng cụ thể sẽ giúp 

khách hàng tin tưởng hơn về sản phẩm/dịch vụ của thương 

hiệu.



Content cho Fanpage

Thể hiện các giá trị của thương hiệu theo nhiều cách 

khác nhau giúp khách hàng ấn tượng, ghi nhớ lâu hơn 

về thương hiệu.

Thông thường các thương hiệu lo ngại về việc trùng 

lặp nội dung khi nhắc nhiều về giá trị mà thương hiệu 

muốn truyền tải trên kênh Facebook, tuy nhiên khách 

hàng mục tiêu không ghi nhớ nhiều như nhãn hàng 

nghĩ bởi bài viết thường trôi rất nhanh, khách hàng có 

ít thời gian để kéo bài viết cũ.



Minigame lần 1 - 24.9

Kết quả sau một ngày chơi minigame: 

● Lượng tiếp cận tăng 715%.

● Lượng tương tác tăng 1936%. 

Tổ chức Mini game



Facebook Ads

Mục tiêu

- Mở rộng tiếp cận các đối tượng tiềm năng mới

- Aware cho khách hàng hiểu được thông điệp truyền tải của Doanh nghiệp 

- Tối ưu hoá chuyển đổi khách hàng trên Facebook thông qua tin nhắn, comment, đăng ký form

Các bước triển khai

- Nhận thông tin về mục tiêu khách hàng (Branding, Engagement, Inbox)

- Check thông tin đưa ra giải pháp phù hợp

- Set up các bước triển khai, thống nhất report, scope làm việc 2 bên về KPI

- Tiến hành chạy demo 5 - 7 ngày khảo sát thị trường với ngân sách 3 -5%

- Ra plan chính thức đẩy ads cho khách hàng

- Report mỗi ngày và gửi báo cáo định kỳ mỗi tuần

- Thống nhất các bước sẽ tối ưu hoá những chỉ số nào và fill vào plan



Facebook Pixel & Remarketing

Mục tiêu

- Theo dõi, đo lường hành vi khách hàng

- Đề xuất chiến dịch phù hợp với từng đối tượng khách hàng đã tương tác với Fanpage

- Tối ưu hóa trải nghiệm nghiệm khách hàng trên Digital khi qua nền tảng Facebook hoặc trên nền tảng FB

Các bước triển khai

- Lên quảng cáo tạo tệp Engagement tương ứng đủ lớn trên tài khoản quảng cáo

- Set up pixel trên website để liên kết remarketing khách hàng từ Website

- Tạo tệp Custom Audience và Lookalike trong tài khoản quảng cáo

- Set up quảng cáo và theo dõi

- Report kết quả quảng cáo hàng tuần cho khách hàng, cập nhật file báo cáo hàng ngày về các chỉ số

- Đề xuất giải pháp tối ưu mỗi tuần



Facebook Seeding

Mục tiêu

- Giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của thương hiệu đến với nhóm khách hàng đang có nhu cầu

- Bán sản phẩm/ dịch vụ của thương hiệu

Công việc triển khai

- Tạo và nuôi profile “ảo” gần với khách hàng mục tiêu 

- Lên kế hoạch đăng bài và comment ở các group liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu



Facebook Seeding

Xây dựng profile gần giống khách hàng mục tiêu giúp khách hàng 

tin tưởng hơn vào sản phẩm/dịch vụ bạn giới thiệu.



Facebook Seeding

Để việc seeding đạt kết quả tốt thì nên cân bằng giữa việc bán hàng và 

nội dung có giá trị bao gồm bài viết, lẫn comment để tạo niềm tin ở tệp 

khách hàng tiềm năng, đang hoặc sẽ có nhu cầu.



Facebook Messenger/Inbox

Mục tiêu

- Tối ưu chuyển đổi khách hàng trên Fanpage thông qua lượt inbox

Các bước triển khai

- Lên nội dung content thu hút bật nút gửi tin nhắn trên bài post

- Kết hợp các công cụ hỗ trợ chat, comment kết nối khách hàng comment đưa về messenger

- Đẩy ads message trên tài khoản quảng cáo

- Báo cáo hiệu quả đổ về messenger qua từng chiến dịch triển khai

- Đề xuất giải pháp tối ưu content, tối ưu lượt trả lời comment, tối ưu đối tượng thúc đẩy khách hàng đổ về 

messenger



Content Website
Mục tiêu

● Brand: Xây dựng Nhận thức về thương hiệu (Brand Awareness)

● Authority: Xây dựng Thẩm Quyền và ảnh hưởng (Authority & Influence)

● Traffic: Mang lại Lưu lượng truy cập cao cho trang web

● Convert, Sale: Tạo ra Lead (Lead Generation) biến khách hàng thành khách hàng thực sự và có được sự ủng hộ từ họ

Công việc triển khai

- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và nghiên cứu từ khoá

- Xem các heading của 10 đối thủ đầu tiên và liệt kê chi tiết

- Brief Heading cho bài viết.

- Brief Meta Title và Meta Description cho bài viết.

- LSI Keywords – Các từ khóa phụ.

- Xây dựng những thông điệp chính muốn truyền tải đến ngược đọc.

- Nguồn tham khảo.

- URL.



Chatbot & Social CRM

Một số tool: Chatfunnel, 
Botcake.io, Hana.ai…

Chăm sóc khách hàng dựa trên kịch bản 
có sẵn thông qua messenger



Đo lường kết quả đạt được



Đo lường hiệu quả Ads

Đo lường và đánh giá được hiệu suất 

hoạt động của quảng cáo một cách 

xuyên suốt (realtime), từ đây, mới có 

thể đưa ra những chiến lược thay đổi, 

điều chỉnh quảng cáo phù hợp, nhằm 

tiết kiệm tối đa phí chí quảng cáo, 

trong khi mang lại doanh thu, lợi 

nhuận nhất với doanh nghiệp.



Các chỉ số quảng cáo quan trọng

1. Lượt tiếp cận quảng cáo Facebook- Fan Reach

2. Lượt hiển thị quảng cáo - Impression

3. Tần suất hiển thị quảng cáo - Frequency

4. Lượt tương tác với bài đăng - Engagement

5. Lượt click - Click

6. Lượt data đổ về - Lead

7. Chi phí hiển thị 1000 người - CPM (Cost-per-mile)

8. People Talking About This (PTAT) - tính viral của nội 

dung

9. Chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo Facebook- CTR



Đo lường hiệu quả Fanpage

Cách đo lường hiệu quả

1. Đo lường mức độ tiếp cận nội dung trên Fanpage

2. Đo lường mức độ Reach Organic tự nhiên của 

Fanpage

3. Đo lường mức độ hấp dẫn của nội dung thông qua 

Reach - Engagement

4. Đo lường mức độ viral của nội dung

5. Đo lường lượng tệp khách hàng (độ tuổi, giới tính, 

khu vực)

6. Đo lường số người xem video (nếu có video)

7. Đo lường khả năng bán hàng trên fanpage



Công cụ đo lường hiệu quả Fanpage

1. Facebook studio sáng tạo

2. Facebook Audience Insights

2. Facebook Page Insights

3. Fanpage Karma

4. Sociograph.io

5. Klear



1. Facebook Audience Insights

Facebook Audience Insights là công cụ miễn phí, 

giúp chúng ta dễ dàng tìm được thông tin, số liệu chi 

tiết qua nền tảng của Facebook.

Audience insights được tích hợp sẵn trong Trình 

Quản Lí Quảng Cáo (Facebook Ads Manager/ Meta 

Ads Manager), giúp các nhà quảng cáo target đúng 

đến khách hàng mục tiêu trong quảng cáo 

Facebook.



2. Facebook Page Insights

Với Page Insight (Thông tin chi tiết Trang), bạn 

biết được thêm các hành động của đối tượng 

của mình và những nội dung phù hợp với họ 

nhất trên Fanpage của bạn.



3. Fanpage Karma

Fanpage Karma là công cụ hỗ trợ phân tích và đánh 

giá bao gồm: Facebook và Instagram. Tuy nhiên, các 

tính năng hữu ích của Fanpage Karma được phát huy 

mạnh mẽ nhất là đối với Facebook. Nó giúp so sánh 

các Fanpage khác nhau và cho về kết quả trực quan 

dưới các dạng biểu đồ



4. Sociograph.io

Công cụ sẽ hiển thị cho bạn tổng số bài viết, số người comment và 

đã like bài đăng của bạn. Ngoài ra công cụ cũng show ra các số 

liệu khác như số lượt like, share và comment trung bình trên mỗi 

bài đăng.

Nếu bạn cần, các dạng bài đăng khác nhau và các bài đăng hàng 

đầu trong các khung thời gian nhất định cũng sẽ được hiển thị.



5. Klear

Công cụ nghiên cứu Klear trước đây là Twtrland. Đây là nền 

tảng giúp nhận diện người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, cho 

ra các bảng phân tích. Với chức năng tìm kiếm những người 

có sức ảnh hưởng theo kỹ năng, lĩnh vực và/hoặc theo vị trí 

của họ



Đo lường hiệu quả Lead

Đo lường hiệu quả lead dựa trên:

● Target đúng tệp đối tượng (Target Audience) hay không?

● Target đúng thông điệp/ chiến dịch truyền tải hay không?

● Tỉ lệ data liên lạc được

● Tỉ lệ chuyển đổi sang đơn hàng (dành cho sản phẩm), sử dụng dịch vụ



Case Study



Khách hàng phản hồi tốt về việc tuyển sinh tại trung tâm.



Khách hàng phản hồi về hiệu quả việc seeding trên các group.

Ý kiến của khách hàng



Thông tin liên hệ
Mail: support@vig-vn.com

SĐT: 098 791 92 62

Link Website: https://vig-vn.com/

Link Fanpage: fb.com/vigdigital.vn 

CẢM ƠN

https://vig-vn.com/
https://www.facebook.com/vigdigital.vn

