
ChatGPT cho tiếp thị doanh nghiệp 

Sử dụng ChatGPT để tiếp thị doanh nghiệp của bạn có thể là cách 

hoàn hảo để đảm bảo bạn có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng 

tuyệt vời mọi lúc. Công cụ này có thể giúp bạn nâng cao quy trình 

làm việc, ảnh hưởng đến việc xác minh nội dung và tạo thông điệp 

tiếp thị phù hợp cho đối tượng mục tiêu của bạn.  

Tạo thông điệp tiếp thị phù hợp cho các đối 

tượng mục tiêu cụ thể 

Việc sử dụng ChatGPT là một công cụ hiệu quả cho các nhà tiếp 

thị và doanh nghiệp để tạo ra các thông điệp tiếp thị được thiết kế 

riêng. Công nghệ này sử dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để 

tạo văn bản giống như con người. Nó cũng có nhiều ứng dụng 

khác nhau và có thể được sử dụng cho thiết kế web, SEO, dịch vụ 

khách hàng, v.v. 

Việc sử dụng công nghệ này đang phát triển và nó có khả  năng có 

tác động đáng kể đến ngành tiếp thị kỹ thuật số trong tương lai. 

Nhiều công ty đã sử dụng AI hội thoại cho các trung tâm cuộc gọi, 

chiến dịch tiếp thị, cơ sở kiến thức và bán hàng của họ. Có rất 

nhiều ứng dụng cho AI đàm thoại, và chỉ còn là vấn đề thời gian 

trước khi nó có tác động lớn hơn đến xã hội.  

Khi sử dụng ChatGPT, điều quan trọng là phải ghi nhớ một số 

điều. Bạn nên đảm bảo rằng nội dung của bạn là duy nhất, được 

nghiên cứu kỹ lưỡng và mang lại giá trị cho người đọc. Nếu không 

cẩn thận, bạn có thể kết thúc với nội dung chất lượng thấp có thể 

ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn.  

Bạn cũng nên cân nhắc rằng đầu ra của bạn sẽ cần sự tiếp xúc 

của con người để làm cho nó hấp dẫn hơn. Một người viết văn bản 

của quảng cáo hoặc tài liệu công khai giỏi hiểu đối tượng mục tiêu 

của bạn và biết cách khai thác cảm xúc để thúc đẩy hành động 

mong muốn của bạn. Họ cũng được biết đến với sự sáng tạo . 



Ngoài các ứng dụng của nó, Chat GPT cũng cung cấp một cách dễ 

dàng để tạo nội dung chất lượng cao. Cho dù bạn muốn tạo các 

bài báo dài hoặc mô tả sản phẩm, Chat GPT có thể giúp bạn đạt 

được mục tiêu của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để tạo trang 

đích cho các trang web thương mại điện tử.  

Sử dụng công nghệ này cũng có thể giúp bạn nghiên cứu từ khóa 

và tạo nội dung được tối ưu hóa. Tạo nội dung  được cá nhân hóa 

có thể có tác động lớn đến quyết định mua hàng của khách hàng 

tiềm năng. Và với việc ngày càng có nhiều người tiêu dùng sử 

dụng chatbot để kết nối với các thương hiệu, có khả năng 

ChatGPT sẽ có thể cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn.  

Tuy nhiên, bất chấp khả năng của nó, một số nhà tiếp thị tin rằng 

ChatGPT được đánh giá quá cao. Nếu bạn đang sử dụng nó một 

cách chính xác, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi tạo nội dung tùy 

chỉnh, chất lượng cao bổ sung cho các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số 

của bạn. Nhưng nếu bạn sử dụng nó không đúng cách, bạn có thể 

thấy mình tạo ra nội dung spam, chất lượng thấp có thể gây tổn hại 

đến danh tiếng trang web của bạn và xếp hạng công cụ tìm kiếm.  

Nâng cao quy trình làm việc 

Quy trình tiếp thị là một công cụ có giá trị trong tiếp thị. Chúng cho 

phép bạn tiêu chuẩn hóa các điểm dữ liệu của mình, cải thiện hiệu 

quả và tạo ra một hệ thống có thể dự đoán và logic. Bằng cách 

thực hiện một quy trình làm việc, bạn có thể tiết kiệm thời gian và 

công sức. 

Có nhiều loại quy trình làm việc khác nhau. Một số là tự động, 

trong khi những người khác yêu cầu bạn điền vào biểu mẫu. Quy 

trình làm việc có thể loại bỏ các tác vụ thủ công không cần thiết và 

giúp bạn hợp lý hóa quy trình hoàn thành dự án. Các quy trình làm 

việc này cũng có thể tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên 

trong nhóm. 

HubSpot cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ cho cả nhóm bán 

hàng và tiếp thị.  



Nó có thể tự động hóa một loạt các nhiệm vụ tiếp thị, bao gồm 

đăng bài trên mạng xã hội, gửi email và thậm chí  quản lý các mối 

quan hệ khách hàng. Và, vì nó được xây dựng bằng trí tuệ nhân 

tạo, công ty của bạn có thể giảm số lượng nhiệm vụ lặp đi lặp lại.  

Một công cụ khác mà bạn có thể muốn xem xét là trò chuyện GPT. 

Công cụ này kết hợp trí tuệ nhân tạo với một công cụ trò chuyện 

để cho phép bạn tương tác với khách hàng một cách nhanh chóng. 

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nó để mở rộng quy mô hoạt động 

dịch vụ khách hàng của mình. 

Sử dụng GPT trò chuyện không chỉ có thể cải thiện độ chính xác 

của các tương tác với khách hàng của bạn mà còn có thể thúc đẩy 

hoạt động kinh doanh tổng thể của bạn. AI cũng có thể giúp bạn 

tăng lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng.  

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách mới để tạo nội dung chất lượng 

cho các nỗ lực tiếp thị của mình, bạn nên cân nhắc sử dụng 

ChatGPT. Máy có thể tạo nội dung dựa trên sở thích và sở thích 

của đối tượng được nhắm mục tiêu của bạn. Sử dụng công cụ này, 

bạn có thể tạo nội dung chất lượng cao cho blog, trang xã hội và 

thậm chí cả bản tin email. Thêm vào đó, nó  hoạt động 24 giờ một 

ngày, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu nhân viên.  

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là GPT trò chuyện không thay 

thế người viết. Một nhà văn con người có nhiều kỹ năng khác 

nhau, bao gồm khả năng suy nghĩ bên ngoài hộp và ý thức tốt về 

tâm lý khách hàng. 

Nếu bạn đang sử dụng quy trình làm việc để giúp thực hiện các dự 

án tiếp thị, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn dành thời gian để kiểm 

tra nó và học hỏi từ nó. Đây là bước đầu tiên để cải tiến liên tục.  

Mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn  

Đối với các nhà tiếp thị, ChatGPT (phát âm là trò chuyện GPT) là 

một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động 

tiếp thị khác nhau.  



Nó có thể tạo ra nội dung chất lượng, phân tích hành vi và sở thích 

của khách hàng, đồng thời giúp các nhà tiếp thị hiểu khách hàng 

của họ. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để xây dựng các 

thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa, thu hút khách hàng thông 

qua phương tiện truyền thông xã hội và hướng dẫn khách hàng 

tiềm năng thông qua kênh mua hàng. 

ChatGPT là một loại chương trình phần mềm nhắn tin văn bản 

được cung cấp bởi xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Không giống như 

chatbot được lập trình sẵn, nó có thể tương tác với khách hàng và 

cung cấp các phản hồi được cá nhân hóa. Do đó, nó giúp giảm thời 

gian chết cho các đại lý dịch vụ khách hàng và giải phóng thời gian 

cho các nhiệm vụ quan trọng hơn. 

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của ChatGPT là khả 

năng viết văn bản giống như con người. Nó có thể làm được điều 

này nhờ một thuật toán học máy có thể đọc và phân tích văn bản 

giống như con người. Kết quả là một phản ứng chính xác hơn. 

Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong ngành tiếp thị kỹ thuật số.  

Bên cạnh việc viết bài và các loại nội dung khác, ChatGPT có thể 

tạo báo cáo tin tức, viết bài luận của sinh viên và thậm chí viết 

truyện cười. Nó cũng có thể hữu ích trong các nhiệm vụ SEO như 

nghiên cứu từ khóa và quản lý nội dung.  

Một tính năng ấn tượng khác là khả năng phân tích lịch sử duyệt 

web trực tuyến của khách hàng. Điều  này cho phép các doanh 

nghiệp nhắm mục tiêu các từ khóa cụ thể và tạo nội dung tiếp thị 

tùy chỉnh. Với tính năng này, một doanh nghiệp có thể cải thiện sự 

hiện diện trực tuyến của mình và tăng tỷ lệ chuyển đổi.  

Nó cũng có thể cung cấp câu trả lời tức thì cho các câu hỏi phổ 

biến của khách hàng. Điều này rất hữu ích trong các tình huống 

khách hàng bối rối hoặc cần ý kiến thứ hai. Nếu khách hàng đặt 

câu hỏi mà trang web của công ty không trả lời rõ ràng, chatbot có  

thể đề xuất nhiều tùy chọn khác nhau và thậm chí thực hiện các 

chỉnh sửa tiếp theo. 



Ngoài việc cung cấp phản hồi tức thì, ChatGPT có thể được sử dụng 

để tạo các thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa phù hợp với khách 

hàng cá nhân. Thông điệp được cá nhân hóa sẽ giúp một doanh 

nghiệp nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, chatbot có thể 

được tích hợp vào cổng dịch vụ khách hàng để giúp cung cấp phản 

hồi nhanh chóng cho những khách hàng có thể có thắc mắc.  

Mặc dù khả năng của AI đàm thoại vẫn còn hạn chế, nhưng nó đã 

gây ấn tượng trong một số ngành công nghiệp. Từ dịch vụ khách 

hàng đến tìm kiếm đến tạo nội dung, công nghệ này có tiềm năng 

tạo ra tác động đáng kể trong tương lai gần.  

Ảnh hưởng đến việc xác minh nội dung  

Nếu bạn là một nhà tiếp thị, bạn có thể sử dụng ChatGPT để xác 

minh nội dung được tạo bởi trang web của bạn. Đây là một loại 

công cụ tiếp thị nội dung được thiết kế để trả lời các câu hỏi phổ 

biến của khách hàng. Bằng cách này, bạn có thể giảm khối lượng 

công việc của nhân viên dịch vụ khách hàng của bạn. Chương 

trình cũng có thể được tích hợp vào một chatbot để cho phép 

khách hàng tương tác với bạn. 

Tuy nhiên, có một số hạn chế khi sử dụng ChatGPT. Đầu tiên, 

chương trình không chính xác như con người khi nói đến những tin 

tức gần đây. Nó cũng có thể có những lỗ hổng trong kiến thức của 

nó. Ví dụ: nó có thể không tạo được bài viết về một chủ đề cụ thể. 

Một vấn đề khác là thực tế là nó không được cập nhật về những 

phát triển mới nhất trong thế giới của các công cụ tìm kiếm.  

ChatGPT là sản phẩm của OpenAI, một công ty đã phát triển một 

bộ công cụ AI bắt chước cuộc trò chuyện của con người. Nó được 

thành lập bởi Sam Altman và đồng sáng lập LinkedIn Reid 

Hoffman, và đã nhận được tài trợ ban đầu từ Elon Musk.  

Là một công cụ tiếp thị nội dung, ChatGPT có thể tạo tóm tắt nội 

dung, tiêu đề và mô tả meta. Bạn cũng có thể sử dụng chương 

trình để tạo ra những người bắt đầu suy nghĩ và thông tin chi tiết 

về phân loại.  



Những điều này có thể hữu ích nếu bạn đang muốn phát triển một 

tiếng nói biên tập nhất quán. 

Tuy nhiên, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có thể lấy nguồn thông 

tin. Nếu kết quả của bạn không đáng tin cậy, thì bạn sẽ phải chỉnh 

sửa hoặc xóa chúng. Ngoài ra, có thể có một số lỗ hổng trong kiến 

thức của nó mà bạn sẽ cần phải lấp đầy.  

Mặc dù bạn có thể sử dụng ChatGPT để giúp xác minh nội dung 

của mình, nhưng nó không phải là sự thay thế cho chuyên môn tiếp 

thị của riêng bạn. Một chiến lược gia nội dung vẫn có thể cung cấp 

hướng dẫn chiến lược, trong khi một cỗ máy có thể thực hiện các 

nhiệm vụ tẻ nhạt, lặp đi lặp lại. Với các công cụ AI như thế này, 

bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và sáng tạo hơn 

trong khi máy móc xử lý những thứ nhàm chán.  

Sử dụng ChatGPT để xác minh nội dung có thể là một cách tốt để 

tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm của bạn. Tuy nhiên, nó có thể 

không phải là cách hiệu quả nhất để làm như vậy. Có nhiều cách 

khác để tạo nội dung, chẳng hạn như viết một bài luận .  


