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Xây dựng chiến lược marketing tổng thể.

Thực thi chiến lược truyền thông online ( 12 tháng )

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm thương hiệu.

Triển khai chi tiết kế hoạch hoạt động quảng cáo trên các kênh digital
 (Facebook ads, tối đa 500tr/tháng. Trên 500tr charge phí charge phí 5%)

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

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo brandguideline.

Thiết kế post ads

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.

Viết bài PR báo chí, thông báo cáo chị

Triển khai chi tiết nội dung theo kế hoạch đình tuần, tháng, quý.

Lập kế hoạch nội dung theo list từ khoá mục tiêu.

Quản trị và đăng bài website, tối ưu từ khoá.

Phân tích website, tối ưu UX/UI cho website.

Phân tích đánh giá từ khoá, phân tích đối thủ.

Lên kế hoạch phát triển nội dung SEO.

Tối ưu  SEO OFF PAGE

Tối ưu  SEO ON PAGE

Vận hành booking truyền thông báo chí.

Tổ chức sự kiện event quy mô nhỏ.

Xây dựng mối quan hệ với truyền thông báo đài.

Triển khai các post quảng cáo trên nền tảng Đa kênh

Lên content carlendar Fanpage, Zalo OA, tiktok theo tháng.

Tích hợp hạ tầng online và setup vận hành CRM

Quản trị đa kênh, lên lịch đăng bài đinh kỳ theo kế hoạch.

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

Tối ưu hoạt động quảng cáo

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.

Set up hạ tầng online (Fanpage , Website, Landingpage,  Zalo OA, 1 sàn TMĐT,
 Kênh tiktok doanh nghiệp, Email marketing, Linkedin, Youtube)

Phát triển kênh quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Zalo ads, 
1 sàn TMĐT, Tiktok Ads, Email marketing, Youtube Ads)

Quản lý và vận hành team digital

Xây dựng mô hình Omni channel cho doanh nghiệp

Xây dựng mô hình Marketing automation cho doanh nghiệp

Xây dựng mô hình Marketing in app cho doanh nghiệp

Quản trị và vận hành phòng marketing

Xây dựng quy chế phòng Marketing cho doanh nghiệp

Đào tạo đội ngũ marketing &sales

Theo dõi, đo lường hiệu quả hoạt động Marketing

Khai thác và tối ưu nguồn data thông qua nền tảng CRM

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

Cam kết doanh thu từ quảng cáo (tỉ lệ trung bình)

80.000.000/THÁNG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC NHÂN SỰ

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN 
KÊNH TRUYỀN THÔNG

XÂY DỰNG & 
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