
ID Kênh/Loại Danh mục Mô tả công việc Thời gian Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1
Research and 

Planning

Nghiên cứu và lên chiến 

lược

Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ, tình trạng, đối thủ, thị trường và đề ra chiến lược 

Digital Marketing phù hợp
1 tuần lần 1               -                       -                        

2
Xây dựng kế hoạch nội 

dung và từ khoá

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết cho Blog (thư viện) và Facebook. 

Bao gồm cả định hướng nội dung cho bài PR, website, email. 

Nghiên cứu bộ từ khoá chi tiết cho SEO, ORM, Google Adwords Search

1 tuần lần 1               -                       -                        

3 Set Up
Audit Website, thiết lập 

Website giao diện mới

Audit 1 website chính điều chỉnh để thân thiện hơn với Google và tăng tốc độ load 

trang, Thiết kế website phù hợp với sản phẩm công ty .

Thiết kế lại giao diện website thu hút hơn, bổ sung hình ảnh, nội dung, chức năng 

trang chủ website

1 tuần lần 1               1,500,000      1,500,000       

4

Cài đặt hệ thống Tracking 

theo dõi và bám đuổi 

khách hàng

Cài đặt Google Analytics, Google Search Console 1 tuần lần 1               200,000         200,000          

5
Media & 

Content
Viết nội dung giới thiệu

Viết/điều chỉnh nội dung giới thiệu  để trở nên đầy đủ, thân thiện hơn với người 

đọc và Google
1 tuần bài 1               300,000         300,000          

6 Viết bài Thư viện

Viết bài chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm liên quan, đăng tải trên Thư viện của 

website. 

Mỗi bài có độ dài từ 600 - 800 chữ, có 2 - 3 hình (đã chụp, hay lấy từ internet), tối 

ưu hoá theo chuẩn SEO, theo kế hoạch nội dung đã chuẩn bị 

3 tháng Bài 60            150,000         9,000,000       

7 Bài viết bán hàng trên web

Viết bài sản phẩm hoặc dịch vụ về sản phẩm của công ty để tăng tỉ lệ chuyển đổi 

thành khách hàng. 

Mỗi bài có độ dài từ 600 - 800 chữ, có 2 - 3 hình (đã chụp, hay lấy từ internet), tối 

ưu hoá theo chuẩn SEO, theo kế hoạch nội dung đã chuẩn bị 

3 tháng Bài 12            300,000         3,600,000       

8
Chuẩn bị nội dung 

Facebook

Điều chỉnh nội dung các bài viết trên Thư viện thành các post phù hợp để sử dụng 

trên Facebook Fan Page. Định dạng: hình ảnh/album hình + chữ + link (Nội dung 

tổng hợp từ website)

Khách hàng cung cấp hình ảnh và nội dung thực tế nếu có.

3 tháng Bài 90            50,000           4,500,000       

KẾ HOẠCH MARKETING ONLINE NAM LONG DETAIL (3 tháng)
- Duy trì Hiển thị Google tìm kiếm các bài viết hiện tại

- Tăng lượt truy cập website từ tìm kiếm thông tin của Khách hàng tiềm năng

- Tăng khách hàng tiềm năng từ Facebook

- Tăng lượng Khách hàng quan tâm sản phẩm từ web chuyên về xe tại Bình Dương.

- Hỗ trợ Sale và CSKH có cơ hội nhận được thông tin khách hàng khi có nhu cầu sản phẩm và bám đuổi bán hàng.



9
Bài viết bán hàng trên 

Facebook

Viết bài sản phẩm hoặc dịch vụ về sản phẩm của công ty để tăng tỉ lệ chuyển đổi 

thành khách hàng. 

Định dạng: hình ảnh/album hình + chữ + link (Nội dung đầu tư tổng hợp từ khách 

hàng)

Khách hàng cung cấp hình ảnh và nội dung thực tế nếu có.

3 tháng Bài 12            200,000         2,400,000       

10 Video sản phẩm
Đăng các video đã livestream lên Youtube & Cẩm nang & Kỹ năng sử dụng sản 

phẩm.
3 tháng Video 24            -                       -                        

11
Advertising 

(Quảng cáo)

Quảng cáo tăng like fan 

page - Facebook

Chạy quảng cáo tăng like fan page, cho nhóm đối tượng từ 18 - 50 tuổi. Phân bổ tỷ 

lệ paid like: 30% cho 18 - 24, 40% cho 25 - 34, 30% cho 35+. Khu vực HCM và các 

tỉnh lân cận

3 tháng Like 1               -                       -                        

12
Quảng cáo tăng tương tác - 

Facebook

Quảng cáo tăng tương tác cho các nội dung đăng tải lên Fan Page, bao gồm hình 

ảnh/video/link 

Bao gồm luôn việc tăng tương tác cho các link bài PR 

Đối tượng: 18+, BD và các tỉnh lân cận

3 tháng bài 12            -                       -                        

13
Quảng cáo Google tìm 

kiếm. Adwords Search

Công chạy quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google, cho những từ khoá 

phù hợp, Xem danh sách từ khoá.
3 tháng từ khoá 3               -                       -                        

14
Quảng cáo tăng view 

Video Youtube (hiển thị)

Chạy quảng cáo tăng view cho video trên Youtube Nhằm nhận diện thương hiệu, 

nhận biết sản phẩm. Tăng uy tín thương hiệu.
3 tháng View 3               -                       -                        

15 Quảng cáo Remarketing FB
Chạy quảng cáo cho những người đã truy cập và xem website, dẫn về các trang 

dịch vụ và whitepaper phù hợp
3 tháng bài 12            -                       -                        

16 SEO & ORM
Online Reputation 

Management (ORM)

Viết nội dung, đăng bài, đẩy top các link bài (và bài PR, Forum seeding, bài blog, ...) 

lên top Google, cho các từ khoá dài phù hợp. 

100 từ khoá/tháng

Duy trì vị trí của 80% các từ khoá 

3 tháng bài 24            -                       -                        

17 SEO cho website chính SEO cho website cho những từ khoá phù hợp. 3 tháng từ khoá -               -                       -                        

18 Report Gửi báo cáo định kỳ Báo cáo hàng tháng. 3 tháng Gói 1               -                       -                        

21,500,000     TỔNG CỘNG


