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VAI TRÒ CỦA MOBILE TRONG 

MARKETING 



Mua túi xách đi 

biển cho chuyến đi 

chơi tuần sau

11:15pm

Đi xe bus, nhắn tin 

với bạn 

8:42am

Dùng đèn pin điện 

thoại để tìm bông tai 

đánh rơi

11:09pm

Chờ xe bus, nghe 

những bài nhạc mới 

nhất 

8:30am
Ở văn phòng, mua 

vé xem phim

11:36am

Lên YouTube xem 

các xu hướng thời 

trang mới

7:15pm

Ngủ dậy và kiểm 

tra dự báo thời tiết

6:50am

Xếp hàng mua đồ 

ăn trưa, chơi game 

trên điện thoại

1:33pm

Dùng Google Maps 

để tìm đường đến 

quán cafe

1:13pm

150X
mỗi ngày



MARKETING 360 ĐỘ
VS.

MARKETING 365 

NGÀY



MOBILE - Phương tiện tiếp cận Nhiều Nhất



MOBILE - Phương tiện tiếp cận Chính Xác Nhất



người dùng di động tìm kiếm ý 
tưởng hoặc cách làm khi họ 
đang làm một công việc gì đó

91%

số giờ YouTube video với nội 
dung hướng dẫn người dùng 
cách làm một việc gì đó được 
tải lên YouTube trong năm qua

100M+

KHOẢNH KHẮC 

TÔI-MUỐN-BIẾT

65%

người dùng di động tìm kiếm 
về một điều gì mới mà họ thấy 
trên quảng cáo TV

66%

người dùng di động kiểm tra lại 
thông tin, giá cả sản phẩm khi 
họ đang ở trong cửa hàng bán 
sản phẩm đó

82%

tăng trưởng trong tỉ lệ chuyển 
đổi trên di động trong năm qua

29%

người dùng di động tìm kiếm 
một địa điểm nào đó trong khu 
vực mà họ đang có mặt

82%

Tăng số lượng người tìm kiếm 
các địa điểm, hàng quán gần 
trong khu vực mình đang ở 

2x

người tiêu dùng tìm kiếm 
online thêm thông tin về sản 
phẩm mà họ muốn mua

KHOẢNH KHẮC 

TÔI-MUỐN-ĐẾN
KHOẢNH KHẮC 

TÔI-MUỐN-LÀM

KHOẢNH KHẮC 

TÔI-MUỐN-MUA



MOBILE - Phương tiện tiếp cận Tương Tác Tốt Nhất





Hình ảnh người tham dự hội thảo tay cầm đt khi vẫn

đang việc khác :D





Source: Consumer Barometer

KHOẢNG CÁCH DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH

Tỉ lệ người dùng di động, trừ đi tỉ lệ người dùng máy tính để bàn
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MOBILE - Kháng cự là vô ích

Người dùng ngày càng “phụ thuộc” vào mobile



GIẢI PHÁP MOBILE MARKETING



CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ



Nghiên cứu kĩ số liệu có được từ

google analytics.



Xác định mức tỷ trọng ngân sách

dành cho mobile marketing 



Website có các phiên bản

thân thiện với mobile



Tối ưu phiên bản wap – Nghĩ đến phiên bản app 

Chuẩn bị sẵn các ứng dụng có thể sử dụng cho mobile 

marketing như Email, Ecard, Form data khách hàng



ĐỂ CÓ MỘT CHIẾN DỊCH

MOBILE MARKETING THÀNH 

CÔNG



XÁC ĐỊNH MỤC 
TIÊU

XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

KPI CẦN ĐẠT

XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH

ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ

NGHIÊN CỨU 
THỊ TRƯỜNG & 
XÁC ĐỊNH MỤC 

TIÊU

XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

KPI CẦN ĐẠT

ĐỀ XUẤT KẾ 
HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH

ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ



XÁC ĐỊNH MỤC 
TIÊU

XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

KPI CẦN ĐẠT

XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH

ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ

Personalit

y

Locality

Right now

Interact

Everytime
ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG 

MOBILE



STEP 1: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 

VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

-Thấu hiểu thị trường

-Mục tiêu chiến dịch

-Khách hàng mục tiêu



STEP 2: XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chiến lược mobile marketing khác gì so với những

chiến lược marketing thông thường?



STEP 3: XÁC ĐỊNH KPI 

Mobile và các chiến dịch digital thường xác

định rõ KPI cần đạt được trước khi lên kế

hoạch





VD: Plan với mục tiêu kéo traffic và thu cookies

Tool sử dụng:

• Search

• GDN (Thường và remkt)

• FACEBOOK: Click to website hoặc page post có URL đích

• Ads network

Tối ưu tỷ trọng từ mobile trên 60%



GDN 

PAGE POST:

share link url 

đích



STEP 5: 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 



Bắt đầu chiến dịch mobile marketing bằng social platform



XÁC ĐỊNH MỤC 
TIÊU

XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

KPI CẦN ĐẠT

XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH

ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ

Chức năng near by hướng dẫn người dùng tới Doanh nghiệp



Sử dụng tính năng local awareness “ưu việt” chỉ có với mobile marketing



STEP 6: ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ 

VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH



•Theo dõi tỷ lệ Opt-in, opt-out

•Tỷ lệ phản hồi quảng cáo/tin nhắn

• Download app

• Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng

• Phân tích lượng check-in

•Traffic đến từ mobile với các chiến dịch tích hợp

CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ



•Mobile tương tác nhiều nhất với

người dùng – hơn bất kì thiết bị nào

trên thế giới

•Người dùng ngày càng yêu thích và

phụ thuộc vào mobile nhiều hơn

Chiến dịch mobile marketing 

mang tính trải nghiệm cá nhân

người dùng ngày càng được đón

nhận



CASE STUDY



SELFIE TO SELF V
Samsung Galaxy



- Tải ảnh trực tiếp từ thư viện
trong điện thoại hoặc từ
camera lên website 
- Tùy chỉnh theo hiệu ứng có
sẵn

- Campaign nhân dịp ra mắt sản phẩm Galaxy V
- Lấy ý tưởng từ phong trào chụp ảnh “tự 
sướng” khá phổ biến trong giới trẻ với biểu 
tượng chữ V - cũng là một thành tố quan trọng 
của thương hiệu Galaxy V.

Selfie V App:
Tải ảnh trực tiếp từ thư viện trong điện thoại
hoặc từ camera lên website + chọn hiệu ứng
=> tạo clip cho riêng mình

- Thu hút hơn 4500 video clip tự tạo trong 4 tuần
- Hơn 20 ngàn lượt truy cập vào mobile web
- Hơn 15 triệu lượt hiển thị trên Facebook.



XÁC ĐỊNH MỤC 
TIÊU

XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

KPI CẦN ĐẠT

XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH

ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ



CONDOM 08



CONDOM 08

LAFA – một tổ chức phi lợi nhuận đã quyết định thay đổi suy nghĩ sai lầm này, thay 

thế bằng suy nghĩ: tình dục an toàn và bao cao su là thú vui.

Mục tiêu

Giáo dục về cách sử dụng bao cao su, thay đổi suy nghĩ dùng bao cao su gây cản trở, bất tiện.

Creative Idea

Ứng dụng di động có thể đo được các thông số của sự khoái cảm khi làm "chuyện ấy” 

(The Sex Profile: thời gian, nhịp độ, và âm lượng)

Message

Condom và tình dục an toàn là thú vui



XÁC ĐỊNH MỤC 
TIÊU

XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC

KPI CẦN ĐẠT

XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH

ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ



LAFA thu được:

5900 báo cáo "Sex profile”. 

39% giới trẻ ở Stockholm

khẳng định rằng họ đã có một cái nhìn tốt hơn về bao cao su so với trước đây.



THANK YOU!


