


THÔNG TIN CHUNG 
Minara Consulting là công ty hàng đầu trong lĩnh vực 

tiếp thị số Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay 

- Minara tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hàng trăm thương hiệu,  

  và đồng hành cũng như nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh 

  vì sự phát triển của các doanh nghiệp. 

- Là công ty tư vấn chuyên sâu về truyền thông thương hiệu,  

  và hoạch định chiến lược. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện 

  giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thông qua việc xây dựng  

  thương hiệu mạnh trên các kênh Online 

ĐỐI TÁC 
Đối tác cung cấp: Zalo Ads 

Đối tác quảng cáo:Facebook & Google 

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI 

- Chất lượng sản phẩm vượt trội. 

- Quy trình quản lý chặt chẽ. 

- Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp 
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THÀNH TÍCH 
Vào đầu năm 2018 Minara được vinh dự là đơn vị tài trợ chính cho 

dự án Hệ thống quản lý phần mềm đô thị cho Thành Phú Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương 

 

+ Tạo sự thuận lợi cho người dân thông báo 

tức thời các vi phạm trong lĩnh vực trật tự 

đô thị trên địa bàn cho cơ quan chính quyền. 

+ Hỗ trợ cán bộ và phòng quản lý đô thị 

trong việc nắm bắt, xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm trên địa bàn. 

+ Hỗ trợ cơ quan giám sát và lãnh đạo có thể 

theo dõi, giám sát tình hình vi phạm và xử lý 

trật tự đô thị trên địa bàn. 



HỆ THỐNG  

    DỊCH VỤ 



CRM: PHẦN MỀM QUẢN LÝ 
Nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng. 

Tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả và có hệ thống. 

Quản lý tối đa thông tin của khách hàng nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

Quản Lý Tài Chính 

Lập Báo Cáo 

Thống kê Số Liệu 

Ứng Dụng Điện Tử Quản Lý Tiếp Thị 

Quản Lý Nhân Viên 

Quản Lý Thông  

Tin Khách Hàng 



DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE- BÀI VIẾT 
- Đưa doanh nghiệp của khách hàng đi lên với một hệ thống nền tảng vững chắc là Website. 

- Giải pháp này giúp bạn có một chiến dịch nội dung hoàn hảo và được truyền mạnh mẽ đến công chúng 

 thông qua hình thức tạo được Viral mạnh mẽ. 

Tối ưu và Quản Trị website 

Thiết Kế Website Viết bài giới thiệu  

Doanh nghiệp “Content copywriter” 

SEO 



DỊCH VỤ QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE Ads 

Chiến Lược 

Truyền Thông Số. 
Quảng cáo kỹ thuật số. Truyền thông Tiếp Thị 

Mạng Xã Hội. 
Booking Quảng cáo 

- Know resources 

- Understand goals 

- Market Research 

- Observe competitors 

- Analyse customers 

- Tailor Total Strategy  

- Search Ads: google, coccoc 

- Display Ads: google Display  

network( GDN ), Gmail ads. 

- Social Ads: Facebook, zalo Ads, 

instagram. 

- Video Ads: Youtube 

- Application Ads 

- Wifi Ads 

- Social Marketing Strategy 

- Social Marketing 

communication 

- Influencer Marketing 

- Viral Marketing. 

- Adnetwork Booking 

- PR Article Booking 



LỘ TRÌNH QUẢNG CÁO THEO HÀNH VI KHÁCH HÀNG 

Target Khách hàng mới 

- Chạy Brand Awareness tăng 

tương tác Page. 

- Chạy Carousel và Link tăng 

Traffic về Website. 

- Keywords: thương hiệu, 

nhu cầu, cạnh tranh. 

Engagement 

- Tương tác Fanpage 

- Tìm hiểu thông tin sản phẩm 

- Truy cập Website 

- Tìm hiểu thông tin 

Re- Marketing Automation Campaign 

- Auto Facebook Messenger 

- Auto inpression Facebook Post 

( FB timeline & Display Adnetwork) 

- Search Dynamic 

- Google Shopping Ads 



CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 

Tofu: Top Of Funnel 
- Video hướng dẫn 

- Bài viết chất lượng cao cắt từ Youtube 

- Bài viết chuẩn SEO 

- Xây dựng hình ảnh khách hàng 

- Tối ưu hóa trang/ tạo Backlink 

- Bài Viết Blog 

- Bài viết trên mạng xã hội 

- Bản tin xu hướng ngành 

- Bài viết diễn đàn 

- Xây dựng kênh Youtube 

List: 

-Gia tăng nhận thức 

 về Sản phẩm 

-Gia tăng danh sách 

Re - target 

-Tăng tỷ lệ Click to Web 

-Backlink 

-Traffic theo kênh 

Mục Tiêu: 

Phát triển sự nhận thức và 

tương tác từ khách hàng 

tiềm năng. 



- Phát triển danh sách Email 

- Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi 

- Phát triển danh sách Retager 

- Gia tẳng tỉ lệ mở Email 

- Chuyển đổi khách hàng tiềm 

năng 

Mofu: Middle Of Funnel 
Thiết kế trang Landing page 

Viết nội dung Landing Page 

Nội dung Email nuôi dưỡng khách hàng  

Thiết kế banner 

Thiết kế mồi câu/ Lead Magnet tạo sự kiện 

Mục Tiêu 
Thu thập danh sách Email 

& 

Gia tăng danh sách Re-tager 



List: 

- Chuyển lead => Tiền 

- Tối ưu chuyển đổi tỉ lệ 

- Email tự động/ fash sales 

- Phát triển danh  

sách Re-target 

Mục Tiêu: 

- Bán sản phẩm chính 

- Tăng tỉ lệ chuyển đổi 

Upsell 

BOFU: Bottom Of Funnel 
- Bài viết bán hàng  

  chạy Facebook 

- Xây dựng câu truyện  

   khách hàng thành công 

- Viết Email bán hàng 

- Nội dung Sales Page 

- Quảng cáo bám đuôi 



QUY TRÌNH LÀM VIỆC 
GIẢI PHÁP  

Đưa ra những giải pháp 

sáng tạo, thông mình và 

phù hợp để thực hiện 

yêu cầu của khách hàng 

một cách tốt nhất 

THỰC THI 

Tổ chức thực hiện yêu 

cầu & báo cáo theo lô trình 

phương án đã thống nhất 

 THẤU HIỂU 

Tiến hành tìm hiểu nhu cầu  

khách hàng thông qua 

việc thu thập thông tin, 

khảo sát thị trường và 

trao đổi trược tiếp. 

 KÝ HỢP ĐỒNG 

Sau khi thống nhất,  

hai bên sẽ cùng tiến  

hành ký kết hợp đồng 

BÀN GIAO & HỖ TRỢ 

Sau khi hoàn thành và 

chuyển giao, chúng tôi cam kết 

hỗ trợ và tư vấn các giải phấp 

tốt cho bạn 

Bắt đầu hợp tác cùng Minara ngay tại: www.minara.vn 



TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
Đã bao giờ bạn thực sự mong muốn một chiến lược triển khải Digital tổng thể cho 

doanh nghiệp của mình thay vì cứ tập trung vào những kênh Digital riêng biệt? 

Chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai một chiến lược Digital Marketing tổng thể cho 

Business của mình, từ Website tới SEO, Content, Email...và các dịch vụ Tracking đi kèm. 

Tư vấn phát triển 

Thương hiệu doanh nghiệp 
Tư vấn tối ưu hóa 

& Phát triển doanh nghiệp 
Tư vấn xây dựng 

thương hiệu cá nhân 
Phát triển & xây dựng 

văn hóa Doanh nghiệp 

Tư vấn Digital Marketing 

tổng thể 
Đánh giá và định hướng  

chiến lược Digital Marketing 
Tư vấn truyền thông 

nội bộ 



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

300+ Khách hàng  

                     ......đã tin tưởng 

                                            .... và đồng hành 



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 




