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Doanh nghiệp SMEs

KHÔNG XÂY DỰNG 
Chiến lược nội dung 

Tăng trưởng bền vững kết quả kinh doanh

95%



50%

35%

20%
5%

Không có Marketing chuyên trách

Chỉ có 1-2  nhân viên marketing làm tất cả 

Phòng marketing xây dựng kế hoạch tháng/ quý

Phòng Marketing duyệt kế hoạch hàng năm

19 năm

5200 Khách hàng

1025 Dự án tư vấn chiến lược



Hầu hết chúng ta đều chỉ 
chạy theo doanh số ngắn hạn
Ráo quảng cáo là hết doanh thu



90% 
Doanh nghiệp trong vòng 2 năm sau tư vấn 
đều tăng trưởng quy mô (và/hoặc doanh thu)

từ 2 – 5 lần
(cá biệt có DN tăng gấp 9 lần quy mô)









Xây dựng Nội dung truyền thông

Chiến lược thương hiệu
Bắt đầu từ đâu?



6 BƯỚC
Xây dựng Thương hiệu DN SMEs. 
Thanhs. 2018

4C Analysis

(Ngành, Đối 
thủ, Khách 

hàng, Doanh 
nghiệp

MỤC TIÊU 

Thương hiệu
ĐỊNH VỊ

CHIẾN LƯỢC 
HÌNH ẢNH 

& Nhân cách 
hoá thương 

hiệu

TRUYỀN 
THÔNG

QUẢN TRỊ 
THƯƠNG 

HIỆU 
(Đo lường/ 

đánh giá/ điều 
chỉnh)

Chiến lược hình ảnh và nội dung

- Sáng tạo nội dung hấp dẫn
- Kỹ thuật truyền thông
- Công cụ, phương thức
- MARTECH



BẢN SẮC 
THƯƠNG 
HIỆU LÕI

Sứ mệnh

Triết lý

Hình mẫu 

thương hiệu

Lợi ích và giá trị 

đem lại cho 

Khách hàng

Phong cách 

thương hiệu

Liên tưởng của khách hàng 

Định vị Thương hiệu

MÔ HÌNH BẢN SẮC THƯƠNG HIỆU
Thanhs. 2014

Đặc điểm sản 

phẩm



KHÁCH 
HÀNG LÀ 
TRUNG 

TÂM

Sứ mệnh
Liên tục cải tiến mang đến cho Khách hàng 
trải nghiệm thú vị và hài lòng nhất dựa trên 
nền tảng văn hóa đặt Khách Hàng làm trọng 

tâm và Làm đúng cam kết

Hình mẫu thương hiệu

Người dẫn đầu

Lợi ích và giá trị đem lại cho Khách hàng

Phong cách thương hiệu Liên tưởng của khách hàng – Định vị

✓ Cam kết đặt KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG 

TÂM trong mọi suy nghĩ và hành động

✓ Trải nghiệm Khách hàng thú vị và hài 

lòng nhất

✓ Làm đúng cam kết (Intergrity)

✓ Chuỗi Siêu thị điện thoại và thiết bị di 

động

✓ Kênh bán hàng online hiện đại, thông 

minh, liên tục cập nhật về công nghệ

✓ Hàng chính hãng

✓ 1000 siêu thị, 63 tỉnh thành

Hình ảnh người đàn ông trên 30 tuổi, 

yêu thích công nghệ; tư duy logic mạnh 

mẽ; Máu lửa trong công việc; Tận tâm; 

Trung trực; Làm đúng cam kết và nhận 

trách nhiệm; 

✓ TGDD là chuỗi bán lẻ thiết bị di 

động có thị phần số 1 Việt Nam

✓ Dịch vụ khách hàng khác biệt với chất 

lượng vượt trội

✓ TOP 50 Doanh nghiệp có môi trường 

làm việc tốt nhất Việt Nam

MÔ HÌNH BẢN SẮC THƯƠNG HIỆU

Đặc điểm sản phẩm



TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Không phải là câu chuyện “Nói sao cho thật hấp dẫn”

… 

HÀNH TRÌNH 



Hành trình 
Trải nghiệm khách hàng là

Kế hoạch thực thi 
CHI TIẾT VÀ HƯỚNG MỤC TIÊU



Nhận 
Biết

Cân 
nhắc

Dùng 
thử

Trải 
nghiệm

Mua 
hàng

Tiếp tục 
mua

Trung 
thành

Ủng hộ

Hành động 
của KH

Mong đợi 
của Khách 

hàng

Điểm Chạm 
với thương 

hiệu

5 cấp độ trải 
nghiệm

Mục tiêu 
Thương hiệu

Hoạt động 
marketing

Hoạt động 
Bán hàng

Hành trình Khách hàng  Thanhs. 2018





CONTENT IS NOT KING
ANYMORE!



KHÁCH HÀNG

Đang quá tải và nhiễu loạn
Với Dữ liệu & nội dung 

Do chính các Thương hiệu tạo ra



Lý do thúc đẩy QUÁ TẢI DỮ LIỆU chính là sự bùng 
nổ của digital marketing & network platform!







Tập trung vào 

Phân tích dữ liệu, 
cung cấp thông tin 

Cho các nhu cầu cá biệt 
của người dùng mới là Xu hướng của 2020s





Liệu bạn có trung thành khi

Giúp bạn phân tích

Đâu mới là CHIẾC ÁO SƠ MI hay BỘ THIẾT BỊ BẾP 
thực sự phù hợp với bạn nhất?



SÁCH DUY NHẤT VỀ XÂY 
DỰNG CHIẾN LƯỢC + 

THƯƠNG HIỆU CHO DN 
VIỆT NAM
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