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GÓI KHỞI NGHIỆP

QUẢN TRỊ & ÐIỀU PHỐI 
HOẠT ÐỘNG MARKETING

Marketing
director

Quản trị và vận hành phòng marketing

Xây dựng cơ chế KPIs cho hoạt động Marketing theo kế hoạch kinh doanh

Cam kết doanh thu từ quảng cáo (tỉ lệ thấp)

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN 
KÊNH TRUYỀN THÔNG

Digital
Marketing
manager

Thực thi chiến lược truyền thông online (3 tháng)

Set up hạ tầng online ( Fanpage - Zalo OA - 1 sàn TMĐT)

Phát triển kênh quảng cáo (Facebook Ads, Zalo Ads) 

Quản lý và vận hành team digital

XÂY DỰNG & 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Brand
manager

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu

Nghiên cứu và định vị insight khách hàng. 

Định vị giá trị, tính cách thương hiệu và thực thi các chiến dịch phát triển thương hiệu, sản phẩm.

Quản lý và kiểm soát hoạt động marketing về mặt hình ảnh, đảm báo tính nhất quán.

QUẢN TRỊ HẠ TẦNG & 
VẬN HÀNH QUẢNG CÁO

Digital
Marketing
Executive

Triển khai chi tiết kế hoạch hoạt động quảng cáo trên các kênh digital ( Facebook ads
 Tối đa 30tr/tháng. Trên 30tr charge phí 10%)

Tối ưu hoạt động quảng cáo

Báo cáo kết quả data và đề xuất kế hoạch chi phí chạy quảng cáo theo định kỳ tháng

Quản trị trang  (Fanpage, Zalo OA) lên lịch đăng bài đinh kỳ theo kế hoạch.

SÁNG TẠO 
NỘI DUNG & HÌNH ẢNH

PR & EVENT

Content
Social

PR Team

Designer

Lên content carlendar Fanpage theo tháng.

Triển khai chi tiết nội dung, thông diệp sản phẩm đúng insight 
và hành trình khách hàng. Phát triển nội dung Unbrand, Brand

Triển khai các post quảng cáo trên nền tảng Fanpage

Thiết kế post ads

Vận hành booking truyền thông báo chí.

15.000.000/THÁNG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC NHÂN SỰ


