
5 mẹo để thành công trong tiếp thị kỹ thuật số  

Ban đầu Email là phương pháp phổ biến nhất của Tiếp thị  kỹ thuật 

số, nhưng khi các công cụ tìm kiếm phát triển, sự tập trung chuyển 

sang quảng cáo trả phí trên các công cụ tìm kiếm và các trang 

mạng xã hội như Facebook. Loại quảng cáo này được gọi là "quảng 

cáo được nhắm mục tiêu" và các bên được nhắm mục tiêu được 

gọi là nguồn và người nhận. Các nguồn thường nhắm mục tiêu đến 

các đối tượng rất cụ thể. Người nhận có thể được gọi là khách 

hàng đã đăng ký, khách hàng tiềm năng hoặc người ae4 đăng 

ký. Dưới đây là một số mẹo để tiếp thị kỹ thuật số thành công:  

Tiếp thị Nội dung 
Khi nói đến tiếp thị kỹ thuật số, nội dung là trung tâm của quá 

trình. Bằng cách cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích, 

bạn có thể thu hút và giữ chân khách hàng.  Nếu được sử dụng 

đúng cách, tiếp thị nội dung có thể tăng thứ hạng SEO của bạn và 

khiến bạn nổi bật trong số các đối thủ cạnh tranh.  Dưới đây là một 

số mẹo về cách làm cho tiếp thị nội dung hoạt động cho doanh 

nghiệp của bạn. Xuất bản thông tin hữu ích, chia sẻ rộng rãi và sử 

dụng các phương tiện liên quan.  Tạo một câu chuyện hấp dẫn gắn 

liền với thông điệp thương hiệu của bạn.  

Tạo nội dung hấp dẫn là nền tảng của tiếp thị nội dung thành 

công. Ngày nay, Internet cung cấp nhiều cơ hội để mọi người tìm 

hiểu về sản phẩm, dịch vụ và công ty.  Nếu bạn có thể tạo và phân 

phối thông tin hữu ích, bạn đã đi được nửa chặng đường để tiếp 

thị thành công. Trên thực tế, tiếp thị nội dung là một trong những 

cách hiệu quả nhất để làm cho thương hiệu của bạn được biết đến 

và tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, cần phải suy nghĩ và lập kế 

hoạch để làm cho nội dung của bạn thu hút người xem.  Dưới đây 

là một số mẹo để làm cho nội dung của bạn nổi bật giữa đám đông.  

Tiếp thị nội dung xây dựng danh tiếng thương hiệu.  Bằng cách 

cung cấp thông tin hữu ích, khán giả mục tiêu của bạn sẽ bắt đầu 

nghĩ về bạn như một chuyên gia về chủ đề này.  Nếu họ thích 



những gì họ thấy trong nội dung của bạn, họ sẽ tìm kiếm nó. Điều 

này cũng có thể xây dựng lòng trung thành, dẫn đến việc kinh 

doanh lặp lại. Loại tiếp thị này cũng có thể hiệu quả trong việc tạo 

ra khách hàng tiềm năng, nhưng nó có thể tốn kém.  Tiếp thị nội 

dung đòi hỏi sự nhất quán và một mạng lưới nội dung. Để có hiệu 

quả, bạn phải có một dòng nội dung có giá trị ổn định để thu hút 

khách hàng và tạo ra doanh số bán hàng.  

Kết quả là, tiếp thị nội dung thúc đẩy các chuyển đổi có ý nghĩa và 

xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.  Nội dung tốt khiến 

người dùng biết đến thông điệp thương hiệu của bạn và khiến bạn 

trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.  Nó cũng thu hút khách 

hàng tiềm năng và khách hàng tốt hơn.  Bằng cách sử dụng nội 

dung chất lượng, bạn có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi của  mình lên 

30%. Đó là lý do tại sao tiếp thị nội dung là một phần quan trọng 

của tiếp thị kỹ thuật số. Sau đây là một số lợi ích của tiếp thị nội 

dung trong tiếp thị kỹ thuật số.   

Thư điện tử quảng cáo 
Không giống như phương tiện truyền thông xã hội, email vẫn là 

một trong những hình thức tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả nhất.  Nó 

thu hút khách hàng tiềm năng của bạn, cho họ biết về các sản 

phẩm mới và giảm giá, đồng thời giữ cho họ kết nối  với thương 

hiệu của bạn giữa các lần mua hàng.  Tiếp thị qua email đã được 

sử dụng để tiếp cận khách hàng mới trong hơn hai mươi năm và 

thống kê cho thấy 73% người tiêu dùng thích kết nối với thương 

hiệu qua email hơn là phương tiện truyền thông xã hội.  Nhưng 

email marketing hoạt động như thế nào?  Làm thế nào bạn có thể 

biến nó thành một phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị kỹ 

thuật số của mình? 

Trước hết, bạn nên hiểu cách người đăng ký phản hồi email của 

bạn. Điều cần thiết là phải theo dõi tỷ lệ mở,  tỷ lệ nhấp và tỷ lệ 

nhấp của email để tận dụng tối đa chiến dịch của bạn.  Đừng quên 

theo dõi tỷ lệ thoát! Nếu tỷ lệ thoát của bạn cao, điều đó có thể có 



nghĩa là bạn cần gửi nhiều email hơn đến đối tượng nhất định 

hoặc chiến dịch email của bạn không được phân đoạn chính xác. 

Dòng tiêu đề email của bạn truyền tải thông tin cơ bản về thông 

điệp bạn đang gửi cho người đăng ký của mình.  Một dòng tiêu đề 

tốt phản ánh mục đích của thông điệp, cụ thể là thông báo, thu hút 

và khuyến khích người đăng ký của bạn mở chiến dịch. Ví dụ: 

thông báo hội thảo trên web sử dụng dòng chủ đề nhiều thông 

tin. Một độc giả đọc dòng tiêu đề sẽ đưa ra quyết định có tham dự 

hay không. Trong trường hợp này, dòng tiêu đề có thể ngắn tối đa 

50 ký tự, nhưng phải thu hút được cảm xúc của người đọc. 

Một cách sử dụng phổ biến khác của email là cho các yêu cầu 

phản hồi. Các chiến dịch này tương tự như các chiến dịch yêu cầu 

phản hồi, nhưng các nhà tiếp thị thêm một biểu mẫu vào email của 

họ để mọi người đưa ra ý kiến trung thực của họ. Để đổi lấy việc 

cung cấp phản hồi về thương hiệu của bạn, các công ty thường 

giảm giá cho người dùng của họ để đổi lấy việc hoàn thành khảo 

sát. Những chiến dịch như vậy cũng giúp tăng mức độ trung thành 

và giữ chân khách hàng. Và bởi vì người tiêu dùng thường có 

nhiều khả năng đọc email hơn là một bài đăng trên blog hoặc một 

thông cáo báo chí, nên tiếp thị qua email như một phần của tiếp thị 

kỹ thuật số là một lựa chọn tuyệt vời.  

Quảng cáo trả phí trên mạng xã hội  
Quảng cáo trả phí trên phương t iện truyền thông xã hội cho tiếp thị 

kỹ thuật số là một phương pháp phổ biến để tiếp cận khách hàng 

tiềm năng. Chúng có thể rẻ đến 1 đô la và có thể được chạy bằng 

cách sử dụng hệ thống xổ số hoặc mô hình đấu thầu.  Tuy nhiên, 

bởi vì quảng cáo có giới hạn, chúng có thể giúp đảm bảo rằng 

doanh nghiệp của bạn nhận được sự hiển thị tối đa có thể.  Quảng 

cáo trả phí trên phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể được 

sử dụng để tiếp cận các đối tượng nhân khẩu học cụ thể, chẳng 

hạn như những người từ 18-34 tuổi. 

Khi lập kế hoạch cho các chiến dịch xã hội có trả tiền, điều quan 

trọng là phải đặt mục tiêu rõ ràng và theo dõi KPI.  Đặt mục tiêu sẽ 



giúp truyền cảm hứng cho các sáng tạo của quảng cáo và giúp bạn 

tập trung vào mục tiêu của mình. Một trong những yếu tố quan 

trọng nhất của mạng xã hội trả phí 101 là nghiên cứu quảng cáo 

của đối thủ cạnh tranh của bạn.  Thay vì so sánh quảng cáo từ 

Starbucks và Sephora, bạn cũng nên xem xét quảng cáo từ các 

doanh nghiệp địa phương nhỏ. Ví dụ: nếu bạn đang bán CMS dựa 

trên đám mây, thì quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook 

sẽ hiệu quả hơn quảng cáo từ Starbucks.  

Cách tốt nhất để tạo chiến dịch trả tiền hiệu quả trên mạng xã hội 

là đánh giá khán giả của bạn. Một chiến dịch trả tiền có thể cung 

cấp thông tin về chiến lược xã hội không phải trả tiền của bạn.  Tuy 

nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thời điểm tốt nhất để bắt đầu 

chiến dịch có trả tiền là khi bạn đã thiết lập một số người theo dõi 

trên mạng. Để đảm bảo rằng bạn đang nhắm mục tiêu đúng đối 

tượng, bạn cũng nên hiểu các yêu cầu cụ thể của từng mạng.  Sau 

đó, sử dụng quảng cáo xã hội trả tiền một cách khôn ngoan.  

Phương tiện truyền thông xã hội trả phí là một công cụ phổ biến 

cho các nhà tiếp thị đang muốn mở rộng phạm vi tiếp cận và tiếp 

xúc của họ. Phương tiện truyền thông xã hội cho phép các nhà tiếp 

thị nhắm mục tiêu đến các đối tượng cụ thể bằng quảng cáo của 

họ, giúp họ có phạm vi tiếp cận rộng hơn và khả năng hiển thị cao 

hơn. Ngoài việc tiếp cận nhiều hơn, quảng cáo xã hội có trả tiền 

cũng giúp tăng nhận thức về thương hiệu. Ví dụ: khi người tiêu 

dùng nhấp vào một bài đăng được tài trợ, người dùng đó có nhiều 

khả năng sẽ nhìn thấy bài đăng đó hơn một bài đăng chung chung.  

Quảng cáo trả phí trên LinkedIn  
Khi bạn sử dụng quảng cáo trả phí trên LinkedIn để t iếp thị kỹ thuật 

số, bạn có ba lựa chọn. Bạn có thể đặt giá thầu mỗi ngày hoặc giới 

hạn ngân sách hàng ngày. Ngân sách hàng ngày là kinh tế nhất vì 

nó cung cấp đủ dữ liệu để thử nghiệm.  Một tùy chọn khác là InMail 

được tài trợ, gửi thông tin trực tiếp đến hộp thư đến của các khách 

hàng tiềm năng. Chi phí của những quảng cáo này tùy thuộc vào 



mục tiêu của bạn. Bạn có thể quyết định ngân sách hàng ngày bằng 

cách xác định các loại đối tượng bạn muốn tiếp cận.  

LinkedIn cung cấp nhiều tùy chọn để nhắm mục tiêu đối tượng của 

bạn, từ giới tính đến độ tuổi và quy mô công ty đến chức danh 

công việc. Bạn thậm chí có thể nhắm mục tiêu những người theo 

dõi trang của riêng bạn. Chỉ cần đảm bảo tài khoản LinkedIn của 

bạn được liên kết với trang công ty của bạn để có thể thiết lập 

quảng cáo cho đối tượng phù hợp với đối tượng mục tiêu của 

bạn. LinkedIn cho phép bạn nhắm mục tiêu người dùng theo vị trí, 

độ tuổi, trình độ học vấn, v.v.  Có rất nhiều lợi thế khi sử dụng 

quảng cáo trả phí trên LinkedIn cho hoạt động tiếp thị kỹ thuật số. 

LinkedIn cung cấp ba loại quảng cáo.  Quảng cáo trả phí cho nội 

dung được tài trợ trông giống như các bài đăng gốc trên LinkedIn 

và chúng xuất hiện dưới dạng các bài đăng "tăng cường" trên 

nguồn cấp dữ liệu của công ty. Các định dạng khác có sẵn thông 

qua LinkedIn bao gồm các bài đăng điển hình, quảng cáo video, 

quảng cáo tạo khách hàng tiềm năng và quảng cáo băng 

chuyền. Trong số ba tùy chọn, quảng cáo văn bản là loại gần nhất 

với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và hoạt động 

trên mô hình trả cho mỗi lần nhấp chuột quen thuộc.  Chúng được 

làm nổi bật trong thanh bên và bao gồm một khối văn bản thuần 

túy với logo và dòng tiêu đề của công ty.  

LinkedIn có các tùy chọn nhắm mục tiêu phong phú và các chiến 

dịch quảng cáo có thể dao động từ vài trăm đô la một tháng đến 

hàng chục ngàn đô la. LinkedIn cũng cho phép các nhà tiếp thị kinh 

doanh đặt giới hạn ngân sách và tạm dừng chiến dịch bất cứ lúc 

nào. Chi phí phụ thuộc vào quy mô đối tượng, giá thầu và khả 

năng cạnh tranh của đối tượng mục tiêu . Đối với hầu hết các 

doanh nghiệp, LinkedIn là một lựa chọn hiệu quả để tiếp thị kỹ 

thuật số. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này để làm cho công ty của bạn 

được biết đến trực tuyến. 

Quảng cáo trả phí trên Facebook 



Cách hiệu quả nhất để sử dụng quảng cáo trả ph í trên Facebook 

cho chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số của bạn là tập trung vào nhân 

khẩu học của thị trường mục tiêu của bạn.  Bạn cần biết thị trường 

mục tiêu của bạn dựa trên độ tuổi và giới tính là ai.  Sử dụng nhắm 

mục tiêu theo sở thích đặc biệt hiệu quả.  Trong khi Facebook cung 

cấp các danh mục rộng rãi, bạn cũng có thể chọn các sở thích chi 

tiết. Bạn có thể muốn xem xét tiếp thị lại với khách truy cập trang 

web và thiết lập đối tượng giống để tiếp cận đối tượng mới.  

Ví dụ: bạn có thể tạo một quảng cáo hỏi những người theo dõi xem 

công ty của họ mang lại những lợi ích gì và sau đó yêu cầu họ trả 

lời. Điều này khơi mào cho một cuộc trò chuyện về lợi ích của 

nhân viên. Bạn cũng có thể tìm thấy số liệu thống kê có giá trị 

trong các cuộc trò chuyện trên Facebook. Chi phí cho quảng cáo 

Facebook của bạn phụ thuộc vào mục tiêu bạn đặt ra cho chiến 

dịch của mình. Luôn chọn mục tiêu cung cấp giá trị cho đối tượng 

mục tiêu của bạn. Theo dõi hiệu suất của quảng cáo của bạn để 

xác định xem chúng có đang hoạt động hay không. 

Các bản cập nhật của Facebook đã thay đổi cách người dùng tương 

tác với quảng cáo. Facebook ưu tiên các bài đăng từ bạn bè và các 

thương hiệu không được nhấn mạnh.  Bản cập nhật mới buộc các 

thương hiệu phải tập trung vào việc thu hút người dùng thay vì 

khiến họ nhấp vào quảng cáo. Điều này có nghĩa là điều chỉnh 

quảng cáo của họ dựa trên những gì người dùng thích và chia 

sẻ. May mắn thay, Facebook hiện có các phương pháp để đo lường 

xem quảng cáo có hoạt động hay không. Nếu bạn quan tâm đến việc 

sử dụng quảng cáo trả phí trên Facebook để thúc đẩy các chiến dịch 

tiếp thị kỹ thuật số, hãy theo ba mẹo sau đây sẽ giúp bạn. 

Sử dụng đối tượng trông giống nhau là một lựa chọn tuyệt vời nếu 

bạn muốn tiếp cận đối tượng cụ thể hơn.  Các thuật toán của 

Facebook đối sánh dữ liệu của 1-10 phần trăm dân số ở một quốc 

gia nhất định để giúp các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo cho 

các nhóm người dùng tương tự.  Những người này có nhiều khả 

năng chuyển đổi hơn. Facebook cũng sẽ điều chỉnh quảng cáo của 

mình cho phù hợp với đối tượng của bạn nếu họ có cùng chí 



hướng. Nếu bạn đang cố gắng tiếp cận khách hàng, hãy đảm bảo 

rằng họ đang tìm kiếm những gì bạn đang cung cấp.  

 


