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Thế giới tiếp thị năng động và luôn thay đổi. Chính vì vậy,

các doanh nghiệp luôn phải cập nhật liên tục để không bị

tụt lại so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng bằng cách nào bạn

có thể chắc rằng mình đang theo kịp thời đại?

Câu trả lời là theo dõi số liệu thống kê, cập nhật xu hướng

Marketing mới nhất và tham khảo các lời khuyên về việc xây

dựng chiến thuật tiếp thị hiệu quả. Đây cũng là các phần nội

dung thuộc Ebook “Xu hướng Digital Marketing 2021” mà

AutoAds muốn gửi tới bạn hôm nay. Hãy cùng khám phá nhé!



01
Báo cáo số liệu về

các chỉ số Digital 

Marketing năm 2020
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1. Thống kê Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
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Tối ưu hóa Tỷ lệ chuyển đổi (CRO)

• Chỉ 17% nhà tiếp thị sử dụng thử nghiệm A/B với landing page để cải thiện tỷ lệ

chuyển đổi. (HubSpot, 2020)

• Năm giây đầu tiên của thời gian tải trang có tác động cao nhất đến tỷ lệ chuyển đổi.

Tỷ lệ chuyển đổi trang web giảm trung bình 4,42% với mỗi giây tải bổ sung. (Portent,

2019)

• Trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Databox, 70% người được hỏi nói rằng

SEO tốt hơn PPC trong việc tạo ra doanh số bán hàng. (Hộp dữ liệu, 2019)

Organic Search

• Khoảng 64% các nhà tiếp thị tích cực đầu tư thời gian vào việc tối ưu hóa công cụ

tìm kiếm (SEO). (HubSpot, 2020)

• Văn bản sẽ luôn là nền tảng của tìm kiếm (HubSpot, 2020)

• Vào năm 2020, các báo cáo SEO sẽ gắn các sáng kiến với kết quả tìm kiếm,

chẳng hạn như chỉ ra tác động của SEO tới các mục tiêu kinh doanh lớn hơn.

(HubSpot, 2020)

• Google sử dụng 810 tính năng SERP duy nhất. Trong số đó, 161 được tìm thấy

trên hơn 0,2% từ khóa. (seoClarity, 2020)

• CTR trung bình từ kết quả hình ảnh trên Google là 0,21%, nhưng điều này thay

đổi khác nhau theo ngành. (seoClarity, 2020)



1. Thống kê Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Local SEO

• 60% người dùng điện thoại thông minh đã liên hệ trực

tiếp với một doanh nghiệp bằng cách sử dụng kết quả

tìm kiếm, chẳng hạn như tùy chọn "Nhấp để gọi". (Think

with Google, 2019)

• 46% người mua hàng được khảo sát xác nhận hàng tồn

kho trực tuyến trước khi đến cửa hàng. (Think with

Google, 2019)

6 | autoads.asia | 093 732 8686

Tìm kiếm bằng giọng nói

• Tính đến năm 2020, 62% người Mỹ cho biết họ đã sử dụng

một số loại công nghệ hỗ trợ giọng nói. (Edison Research,

2020)

• 62% những người ở Hoa Kỳ từ 12 tuổi trở lên sử dụng trợ lý

điều hành bằng giọng nói. (Edison Research, 2020)

• 65% trong số người 25-49 tuổi nói chuyện với các thiết bị hỗ

trợ giọng nói ít nhất một lần mỗi ngày. (PWC, 2018)

• OC&C ước tính rằng 40 tỷ đô la ở Mỹ và 5 tỷ đô la ở Anh sẽ

được chi tiêu thông qua thương mại thoại vào năm 2022.

(OC&C Strategy Consultants, 2017)



1. Thống kê Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Tìm kiếm di động

• Gần 25% công ty đầu tư vào việc tối ưu hóa thiết bị di động như

một chiến thuật SEO hàng đầu. (HubSpot, 2020)

• Lưu lượng truy cập web di động luôn chiếm khoảng một nửa lưu

lượng truy cập web toàn cầu kể từ đầu năm 2017. (Statista, 2020)

• 60% người dùng điện thoại thông minh đã liên hệ trực tiếp với một

doanh nghiệp bằng cách sử dụng kết quả tìm kiếm (ví dụ: tùy

chọn "nhấp để gọi"). (Think with Google, 2019)
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Thương mại điện tử

• Doanh số thương mại điện tử B2C toàn cầu dự kiến sẽ đạt 4,5 nghìn tỷ đô la vào

năm 2021. (Shopify Plus, 2019)

• 51% người mua sắm được khảo sát cho biết họ sử dụng Google để nghiên cứu

giao dịch mua hàng mà họ định thực hiện trực tuyến. (Think with Google, 2019)

• Lưu lượng truy cập tìm kiếm đã tạo ra 65% tổng số phiên thương mại điện tử, 33%

được tạo thông qua tìm kiếm không phải trả tiền và 32% được tạo thông qua tìm

kiếm có trả tiền. (Statista, 2019)



1. Thống kê Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

14.36%
KHÔNG CHẮC

22.07%
KHÔNG

63.57%
CÓ

Nguồn: HubSpot Research, Khảo sát toàn cầu, tháng 11 - 12 năm 2019 8 | autoads.asia | 093 732 8686

Tỷ lệ các công ty được hỏi cho biết họ đang đầu tư rất nhiều vào việc tối ưu hóa các công cụ tìm 

kiếm là 63,57%, gấp ba lần số doanh nghiệp nói rằng họ không dành nhiều thời gian cho việc này.

Công ty của bạn có tích 

cực đầu tư thời gian vào 

việc tối ưu hóa công cụ 

tìm kiếm không?



2. Thống kê Tiếp thị nội dung (Content Marketing)

Blog

• Blog là một trong ba hình thức truyền thông chính

được sử dụng trong các chiến lược nội dung ngày

nay. (HubSpot, 2020)

• Tính đến năm 2019, một cuộc khảo sát với các

blogger cho thấy 32% trong họ luôn kiểm tra kết quả

phân tích các bài đăng trên blog của họ. (Statista,

2020)

• Người dùng WordPress tạo ra khoảng 70 triệu bài

đăng mới và 77 triệu bình luận mới mỗi tháng.

(WordPress, 2020)

• 18% nhà tiếp thị chọn Wordpress làm hệ thống quản

lý nội dung trang web của họ. (HubSpot, 2020)

Blog Chiến lược nội dung

• 70% các nhà tiếp thị đang tích cực đầu tư vào tiếp

thị nội dung. (HubSpot, 2020)

• Lưu lượng truy cập web là một trong hai phép đo

thành công phổ biến nhất cho các chiến lược tiếp

thị nội dung. (HubSpot, 2020)

• Phép đo thành công phổ biến nhất của các chương

trình tiếp thị nội dung là Tổng doanh số. (HubSpot,

2020)

• 24% các nhà tiếp thị có kế hoạch tăng đầu tư vào

tiếp thị nội dung vào năm 2020. (HubSpot, 2020)

• Gần 40% các nhà tiếp thị nói rằng tiếp thị nội dung

là một phần rất quan trọng trong chiến lược tiếp thị

tổng thể của họ. (HubSpot, 2020)
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2. Thống kê Tiếp thị nội dung (Content Marketing)

Video

• Video đã trở thành định dạng được sử dụng phổ

biến nhất trong tiếp thị nội dung, vượt qua blog và

infographics. (HubSpot, 2020)

• Video quảng cáo và kể chuyện thương hiệu là

những loại video phổ biến nhất do các nhà tiếp thị

tạo ra. (HubSpot, 2020)

• 87% nhà tiếp thị video nói rằng video đã tăng lưu

lượng truy cập vào trang web của họ. (Wyzowl,

2020)

• 80% các nhà tiếp thị video cho rằng video đã trực

tiếp làm tăng doanh số bán hàng. (Wyzowl, 2020)
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80% các nhà tiếp thị 

video cho rằng video đã 

trực tiếp làm tăng doanh số 

bán hàng



2. Thống kê Tiếp thị nội dung (Content Marketing)

Nguồn: HubSpot Research, Khảo sát toàn cầu, tháng 11 - 12 năm 2019

Tỷ lệ % các hình thức truyền thông chính được sử 

dụng trong chiến lược nội dung
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3. Thống kê Truyền thông xã hội
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Facebook

• Tính đến quý 1 năm 2020, có 2,6 tỷ người

dùng Facebook hoạt động hàng tháng. Ấn Độ

là quốc gia đứng đầu về quy mô đối tượng

trên Facebook với 280 triệu người dùng.

(Statista, 2020).

• Facebook là kênh phân phối nội dung chính

cho các nhà tiếp thị ngày nay. (HubSpot,

2020)

• Vào tháng 4/2020, hơn 98% tài khoản người

dùng của Facebook trên toàn thế giới đã truy

cập mạng xã hội này thông qua bất kỳ loại

điện thoại di động nào. (Statista, 2020)

LinkedIn

• Tính đến tháng 4/2020, số lượng người dùng

của LinkedIn ở Mỹ đạt 160 triệu, trở thành

quốc gia có nhiều người dùng nhất thế giới.

(Statista, 2020)

• Tính đến tháng 1 năm 2020, LinkedIn có tỷ lệ

tiếp cận đối tượng quảng cáo có địa chỉ là 88%

ở Iceland, trở thành quốc gia có tỷ lệ tiếp cận

lớn nhất cho nền tảng này. (Statista, 2020)

• Vào năm 2019, hơn 87% nhà tiếp thị video

trên LinkedIn đã mô tả nền tảng này là một

kênh tiếp thị video hiệu quả. (Wyzowl, 2020)



3. Thống kê Truyền thông xã hội
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Instagram

• Tính đến tháng 4/2020, 35% người dùng

Instagram trên toàn cầu thuộc độ tuổi 25-34

(Statista, 2020)

• 25% thanh thiếu niên ở Mỹ sử dụng Instagram

nhiều nhất trong số tất cả các mạng xã hội.

(Statista, 2020)

• Vào năm 2019, 35% thanh thiếu niên ở Mỹ đã

xếp hạng Instagram là mạng xã hội quan trọng

nhất của họ. (Statista, 2020)

• Vào năm 2023, Instagram được dự đoán sẽ đạt

120,3 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở

Mỹ, tăng từ 107,2 triệu người dùng vào năm

2019. (Statista, 2020)

Pinterest

• Tính đến quý 1 năm 2020, Pinterest có 367 triệu

người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn thế

giới. (Statista, 2020)

• Số lượng người dùng Pinterest ở Mỹ dự

kiến đạt 90,1 triệu. (Statista, 2020)

• 25% các nhà tiếp thị truyền thông xã hội thuộc

các công ty B2B cho biết họ sử dụng Pinterest

để tiếp thị doanh nghiệp của mình. (Statista,

2019)

• 30% các nhà tiếp thị truyền thông xã hội thuộc

các các công ty B2C cho biết họ sử dụng

Pinterest để tiếp thị doanh nghiệp của mình.

(Statista, 2019)



3. Thống kê Truyền thông xã hội
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Snapchat

• Trong số 1,79 tỷ USD doanh thu toàn cầu của

Snapchat vào năm 2019, 1,07 tỷ USD đến từ

Bắc Mỹ. (Statista, 2020)

• Năm 2019, Snapchat là mạng xã hội quan trọng

nhất đối với 44% thanh thiếu niên Hoa Kỳ.

(Statista, 2020)

• Tính đến quý 1 năm 2020, Snapchat có 229 triệu

người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn cầu,

tăng từ 190 triệu vào quý 1 năm 2019. (Statista,

2020)

• Phần lớn lượt truy cập Snapchat của người dùng

được tạo qua điện thoại di động. (Statista, 2020)

Twitter

• Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày

trên toàn cầu trên Twitter là 166 triệu. (Statista,

2020)

• Twitter là một trong ba kênh xã hội hàng đầu

được các nhà tiếp thị sử dụng với ROI cao

nhất. (Statista, 2020)

• Doanh thu hàng năm của Twitter đạt gần 3,46

tỷ đô la vào năm 2019. Và 87% doanh thu là

thông qua các dịch vụ quảng cáo vào năm

2019. (Statista, 2020)

• 38% nhà tiếp thị video dự định đưa Twitter vào

chiến lược tiếp thị video năm 2020 của họ.

(Wyzowl, 2019)



3. Thống kê Truyền thông xã hội
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Nguồn: HubSpot Research, Khảo sát toàn cầu, tháng 11 - 12 năm 2020

Tỷ lệ % các hình thức truyền thông chính được sử 

dụng trong Truyền thông xã hội



4. Thống kê Tiếp thị Video
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Video sản phẩm

• 83% nhà tiếp thị video nói rằng video đã giúp

họ tạo ra khách hàng tiềm năng. (Wyzowl,

2020)

• 84% người được hỏi nói rằng họ đã bị thuyết

phục mua một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng

cách xem video của thương hiệu đó.

(Wyzowl, 2020)

• 95% các nhà tiếp thị video cho biết họ cảm

thấy rằng sự hiểu biết của khách hàng về sản

phẩm hoặc dịch vụ của họ tăng lên sau khi

xem video của thương hiệu. (Wyzowl, 2020)

• 93% thương hiệu có khách hàng mới nhờ

một video trên mạng xã hội. (Wyzowl, 2020)

Phân tích video

• 92% nhà tiếp thị video cảm thấy mức độ

cạnh tranh đã tăng lên trong năm ngoái.

(Wyzowl, 2020)

• 99% nhà tiếp thị video nói rằng họ sẽ tiếp

tục sử dụng video vào năm 2020

(Wyzowl, 2020)

• 88% nhà tiếp thị video báo cáo rằng video

mang lại cho họ ROI tích cực. (Wyzowl,

2020) 43% nhà tiếp thị video cho biết

video đã làm giảm số lượng cuộc gọi hỗ

trợ mà họ nhận được. (Wyzowl, 2020)



4. Thống kê Tiếp thị Video
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Youtube

• YouTube là nền tảng truyền thông xã hội được các nhà tiếp thị sử dụng nhiều thứ 4, sau

Facebook, Instagram và Twitter. (HubSpot, 2020)

• 88% nhà tiếp thị video nói rằng họ có kế hoạch sử dụng YouTube vào năm 2020 (Wyzowl.

2020)

• Hơn 2 tỷ người dùng đã đăng nhập để truy cập YouTube mỗi tháng và mỗi ngày, người

dùng xem hơn một tỷ giờ video và tạo ra hàng tỷ lượt xem. (YouTube, 2020)

• YouTube, chỉ trên thiết bị di động, tiếp cận nhiều người trong nhóm khán giả 18-34 hơn bất kỳ

mạng truyền hình nào ở Hoa Kỳ . (YouTube, 2020)



5. Thống kê Email Marketing
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Tỷ lệ nhấp

• Cá nhân hóa nội dung gửi tới khách hàng là chiến thuật số một

được các nhà tiếp thị email dùng để để cải thiện hiệu suất

(HubSpot, 2020)

• 35% các nhà tiếp thị chọn gửi 3-5 email mỗi tuần cho khách hàng

của họ. (HubSpot, 2020)

• Email quảng cáo là loại email phổ biến nhất mà các nhà tiếp thị

đang đầu tư vào. (HubSpot, 2020)

• Với mức 30,5% vào năm 2020, email chính phủ thống trị tỷ lệ mở

email trên toàn cầu. (Campaign Monitor, 2020)

30,5% 
Là vạch mức ghi nhận sự thống trị tỷ lệ mở 

email trên toàn cầu của email chính phủ



5. Thống kê Email Marketing
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Sử dụng Email

• Khoảng 80% các nhà tiếp thị đã báo cáo mức độ tương tác

với email đã gia tăng trong 12 tháng qua. (HubSpot, 2020)

• Vào năm 2019, số lượng người dùng email toàn cầu lên tới

3,9 tỷ người, và sẽ tăng lên 4,48 tỷ người dùng vào năm

2024. (Statista, 2020)

• Đối với doanh nghiệp nhỏ, tiếp thị email là phương tiện hiệu

quả thứ hai để xây dựng nhận thức thương hiệu và có lợi tức

cao nhất. (Campaign Monitor, 2019)

Email di động

• Email thân thiện với thiết bị di động là chiến thuật được các nhà tiếp

thị email sử dụng nhiều thứ hai để cải thiện hiệu suất của họ.

(HubSpot, 2020)

• 40% người tiêu dùng nói rằng họ có ít nhất 50 email chưa đọc trong

hộp thư đến. (Sinch, 2020)

• Trong số tất cả các email được mở trên thiết bị di động, 66% được

đọc trong hơn 8 giây. (Litmus, 2019)



6. Thống kê Thu Lead
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Tự động hóa tiếp thị

• Trong số những người đang tự động hóa tiếp thị, 23%

đang tự động hóa việc phân phối nội dung của họ.

(HubSpot, 2020)

• 20% nhà tiếp thị đang sử dụng các chiến dịch tiếp thị

qua email tự động. (HubSpot, 2020)

• Chiến dịch tự động hóa email là một trong ba chiến

thuật hàng đầu được các nhà tiếp thị sử dụng để cải

thiện hiệu suất.

• 68% doanh nghiệp sử dụng tự động hóa theo một

cách nào đó. (HubSpot, 2020)

20% nhà tiếp thị đang sử dụng các chiến dịch tiếp thị qua email tự động



6. Thống kê Thu Lead
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Phân tích tiếp thị

• Hơn 75% các nhà tiếp thị báo cáo về cách mà

các chiến dịch của họ đang ảnh hưởng trực tiếp

đến doanh thu. (HubSpot, 2020)

• 52% nhà tiếp thị hiện đang sử dụng báo cáo

phân bổ. (HubSpot, 2020)

• 91% các nhà tiếp thị "hơi tự tin" hoặc "rất tự

tin" rằng họ đang đầu tư vào các dự án mang lại

doanh thu cho họ. (HubSpot, 2020)

• 15% nhà tiếp thị đo lường sự thành công của

các chương trình nội dung bằng cách xem số

khách hàng tiềm năng thu về. (HubSpot, 2020)

Marketing mục tiêu (Demand Generation)

• Vị trí đặt quảng cáo và nhắm mục tiêu theo đối tượng là

những cách hàng đầu mà các nhà quảng cáo sử dụng để

thúc đẩy nhiều nhu cầu hơn. (HubSpot, 2020)

• Ưu tiên hàng đầu của các nhà tiếp thị là tạo ra khách hàng

tiềm năng. (HubSpot, 2020)

• 49% công ty báo cáo rằng mục tiêu chính của họ là tăng khả

năng thu hút khách hàng. (Ascend2, 2020)



7. Thống kê Quảng cáo
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Chặn quảng cáo

• Tỷ lệ chặn quảng cáo trung bình trên toàn cầu vào đầu năm 2018 được ước tính là 27%. (Statista, 2019)

• Trên toàn cầu, việc chặn quảng cáo tiêu tốn của các nhà quảng cáo hàng tỷ đô la và thiệt hại đang tăng 

lên hàng năm. (Statista, 2019)

• Năm 2017, thị trường quảng cáo hiển thị hình ảnh trị giá khoảng 100 tỷ đô la trên toàn cầu, nhưng 

khoảng 40% trong số đó đã bị mất vì tính năng chặn quảng cáo. (Statista, 2018)
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7. Thống kê Quảng cáo

Quảng cáo hiển thị

• Trên các kênh xã hội, bài đăng hình ảnh là loại nội dung được sử dụng nhiều nhất để tăng

mức độ tương tác của khán giả. (HubSpot, 2020)

• 68% các nhà tiếp thị nói rằng quảng cáo trả tiền là "rất quan trọng" hoặc "cực kỳ

quan trọng" đối với chiến lược tiếp thị tổng thể của họ. (HubSpot, 2020)

• Vị trí đặt quảng cáo và nhắm mục tiêu theo đối tượng là những chiến thuật tối ưu hóa hàng

đầu được các nhà quảng cáo sử dụng ngày nay. (HubSpot, 2020)

• 33% nhà tiếp thị sử dụng quảng cáo trả tiền để tăng nhận thức về thương hiệu của họ.

(HubSpot, 2020)

Quảng cáo điện thoại

• Bằng cách sử dụng Google Ads cho quảng cáo trên điện thoại di động, Williams

Sonoma ghi nhận doanh số bán hàng trên thiết bị di động tăng 70%. (Google,

2020)

• Quảng cáo trên thiết bị di động đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua

nhưng dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 9,9% vào cuối năm 2022. (Statista, 2019)

• Chi tiêu cho quảng cáo trên thiết bị di động dự kiến sẽ vượt qua 280 tỷ đô la vào

năm 2022. (Statista, 2019)
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7. Thống kê Quảng cáo

Quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC)

• Giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình trong ngành pháp lý là 6,46 đô la và

CPC của từ khóa đắt nhất của ngành pháp lý là 1090 đô la. (HubSpot qua

Ahrefs và WordStream, 2020)

• Giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình trong ngành tiếp thị là 3,33 đô la và

CPC của từ khóa đắt nhất của ngành tiếp thị là 165 đô la. (HubSpot qua

Ahrefs và WordStream, 2020)

• Giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình trong ngành y tế là 2,62 đô la và CPC

từ khóa đắt nhất của ngành y tế là 90 đô la. (HubSpot qua Ahrefs và

WordStream, 2020)

Quảng cáo Video

• Chi tiêu cho quảng cáo video dự kiến sẽ cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm

từ năm 2020 đến năm 2024 là 4,9%. (Statista, 2020)

• Trong số các đại lý và nhà tiếp thị của Hoa Kỳ, ngành bán lẻ đã chi tiêu số tiền

trung bình lớn nhất cho quảng cáo video kỹ thuật số và di động năm 2019.

(Statista, 2019)

• Các loại video được tạo phổ biến nhất là video giải thích (72%), video thuyết

trình (49%), video chứng thực (48%), video bán hàng (42%) và quảng cáo

video (42%). (Wyzowl, 2019)
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8. Thống kê Công nghệ Tiếp thị

Ứng dụng nhắn tin

• Số lượng người dùng ứng dụng nhắn tin trên

toàn thế giới dự kiến sẽ đạt 2,48 tỷ người vào

năm 2021. (Statista, 2020)

• Tính đến tháng 4 năm 2020, WhatsApp là ứng

dụng nhắn tin hàng đầu về lượng người dùng

hoạt động hàng tháng trên toàn cầu. (Statista,

2020)

• Facebook và WeChat là ứng dụng nhắn tin phổ

biến thứ hai và thứ ba (tương ứng) trên toàn cầu

tính đến tháng 4 năm 2020. (Statista, 2020)

• Facebook Messenger có số người dùng hoạt

động hàng tháng ở Hoa Kỳ nhiều hơn 116% so

với ứng dụng nhắn tin phổ biến thứ hai,

Snapchat. (Statista, 2019)

Di động

• Tính đến tháng 2 năm 2020, Google Chrome là

xếp đầu trong thị trường trình duyệt internet di

động. (Statista, 2020)

• Tính đến tháng 4 năm 2020, gần 4,57 tỷ người

đang sử dụng Internet, chiếm 59% dân số toàn

cầu. (Statista, 2020)

• 58% người dùng điện thoại thông minh cảm

thấy thích các công ty có các trang web hoặc

ứng dụng dành cho thiết bị di động ghi nhớ

người truy cập là ai và hành vi trong quá khứ

của họ. (Think with Google, 2019)

• Tính đến năm 2020, có 3,5 tỷ người dùng điện

thoại thông minh trên toàn thế giới. (Statista,

2020)

• 75% người dùng điện thoại thông minh mong

đợi nhận được thông tin tức thì trong khi sử

dụng điện thoại thông minh của họ. (Think with

Google, 2019)
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8. Thống kê Công nghệ Tiếp thị

Trí tuệ nhân tạo (AI)

• Vào năm 2020, thị trường phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 154% so với

cùng kỳ năm ngoái. (Statista, 2020)

• 37% tổ chức đã triển khai AI dưới một số hình thức. (Gartner, 2019)

• Chatbots được hỗ trợ bởi AI được dự đoán sẽ xử lý 85% dịch vụ khách hàng vào năm 2020 (Doanh nghiệp đổi

mới, 2019)
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9. Thống kê Bán hàng

CRM

• CRM là một trong ba công cụ và công nghệ hàng đầu để tạo ra các

tương tác với khách hàng được cá nhân hóa nhằm thúc đẩy lòng

trung thành và ROI tiếp thị tốt hơn. (Salesforce, 2017)

• Những người hoạt động hiệu quả cao cảm thấy hạnh phúc hơn với

mức độ hợp tác giữa nhóm tiếp thị của họ và các bộ phận khác và

họ cũng có khả năng sử dụng các công cụ CRM cao hơn gấp ba

lần so với những người hoạt động kém hiệu quả. (Salesforce, 2017)

• Các công cụ bán hàng phổ biến nhất bao gồm CRM, tìm kiếm tiềm

năng xã hội, dịch vụ dữ liệu và danh sách, tương tác qua email,

điện thoại và nhịp bán hàng. (Salesforce, 2017)

Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)

• Khoảng một phần ba (31,8%) các tổ chức có chiến lược nội

dung đã đạt được tỷ lệ thắng cao hơn 27,1% và đạt được hạn

ngạch cao hơn 18,1% so với những tổ chức không có chiến

lược nội dung. (CSO Insights, 2020)

• 23% nhân viên bán hàng cho biết điều họ cần nhất từ đội ngũ

tiếp thị là "khách hàng tiềm năng chất lượng hơn". (InsideView,

2018)

• 54% các nhà tiếp thị B2B nói rằng họ cảm thấy "được trao

quyền để cộng tác" với đội bán hàng của họ. (Salesforce, 2018)
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9. Thống kê Bán hàng

Bán hàng

• 24% nhà tiếp thị sử dụng quảng cáo trả tiền để tác động đến doanh số

bán hàng trực tiếp. (HubSpot, 2020)

• Những nhân viên bán hàng hoạt động hiệu quả nhất tin rằng họ nhận

được khách hàng tiềm năng tốt hơn từ hoạt động tiếp thị. Hầu như tất cả

(94%) những người hoạt động hàng đầu được khảo sát đều gọi những

khách hàng tiềm năng mà họ nhận được là “xuất sắc” hoặc “tốt”.

(LinkedIn, 2020)

• Trong năm 2018, doanh số bán lẻ bán trực tiếp là khoảng 35,4 tỷ ở Mỹ

(Statista, 2019)

Bán hàng trên mạng xã hội

• Các kênh trả phí có ROI cao nhất là quảng cáo trên

Facebook và Google Tìm kiếm. (HubSpot, 2020)

• 78% nhân viên bán hàng tham gia bán hàng qua mạng xã

hội đang bán chạy hơn các đồng nghiệp của họ. (LinkedIn,

2020)

• Các nhà lãnh đạo bán hàng trên mạng xã hội có khả năng

đạt được hạn ngạch cao hơn 51%. (LinkedIn, 2020)

• Những người bán hàng tích cực trên mạng xã hội báo cáo

cơ hội bán hàng nhiều hơn 45%. (LinkedIn, 2020)
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1. Tầm quan trọng của cá nhân hóa

Theo báo cáo của Salesforce vào năm 2018, có tới 72% số khách hàng cho biết họ mong muốn các cuộc hội thoại với 

doanh nghiệp được cá nhân hóa, tức là trở nên “sát” với nhu cầu và sở thích của họ. Thậm chí, không ít người còn sẵn 

sàng chuyển sang nhà cung cấp khác nếu họ cảm thấy yêu cầu này của mình không được đáp ứng.

72% số khách 

hàng mong 

muốn các 

cuộc hội thoại 

với doanh 

nghiệp được 

cá nhân hóa
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1. Tầm quan trọng của cá nhân hóa

Bạn cảm thấy hành vi này của họ thật khó hiểu? Câu trả lời là không hề. Khách hàng có quyền làm như vậy, vì họ

có rất nhiều sự lựa chọn. Bán cùng một mặt hàng với mức giá như nhau, điều tạo ra sự khác biệt chính là sự thấu

hiểu tinh tế, từ đó dẫn tới những cuộc hội thoại được cá nhân hóa của bạn. Chiến lược này cực kì hiệu quả trong

việc nghiên cứu sâu hơn về thị trường mục tiêu và tạo ra từ khách hàng tiềm năng cho tới khách hàng trung thành.

Chiến lược marketing B2B trong năm 2020 chủ yếu dựa trên nguyên tắc này. Nếu bạn chưa biết cách tạo ra

được những cuộc hội thoại cũng như nội dung cá nhân hóa thì cũng không cần lo lắng vì hiện nay có rất nhiều

công nghệ có thể hỗ trợ bạn làm điều đó, điển hình là OnCustomer.
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2. Tiếp thị Video “lên ngôi”

Các nhà tiếp thị thuộc các doanh nghiệp B2B nhận ra rằng Tiếp thị Video hiện đang thúc đẩy được nhiều lượt tương tác nhất. Theo

nghiên cứu của Social Media Today, 72% khách hàng thích tìm hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua video và 81% doanh

nghiệp sử dụng video trong chiến lược tiếp thị của họ. Bên cạnh đó, có tới 1,5 tỷ người dùng dành 1 tỷ giờ xem video mỗi ngày.

Những con số biết nói trên đủ để khiến 75%

nhà tiếp thị B2B tuyên bố đã, đang và sẽ tiếp

tục đầu tư vào Tiếp thị video. Trong số đó,

66,7% nói rằng hình thức marketing này giúp

họ thu về khách hàng tiềm năng và 47,92% thì

nói rằng nó thúc đẩy doanh thu. Trong bối cảnh

thế giới ngày càng “xa cách” do cách ly, không

phương pháp nào giúp “thu hẹp” khoảng cách

giữa thương hiệu với người dùng trên khắp mọi

nơi hiệu quả bằng tiếp thị video.
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3. Tập trung vào Nhận thức thương hiệu

Theo 31,25% nhà tiếp thị được khảo sát, năm 2020 là năm để xây dựng nhận thức về thương hiệu. Các nhà tiếp thị B2B

theo truyền thống hiện tại đang tụt hậu so với các đối tác B2C khi nói đến việc xây dựng thương hiệu và kết nối với khách

hàng. Điều quan trọng cần nhớ là các doanh nghiệp B2B thực sự cần phải tiếp thị cho chính những người làm việc tại các

công ty này - và những người đó mong đợi trải nghiệm thương hiệu tương tự như những gì họ nhận được từ phía B2C.

Vào năm 2019, các thương hiệu đã tập trung

hơn vào việc tạo ra khách hàng tiềm năng - và

điều đó tất nhiên vẫn tiếp tục được chú trọng

trong năm nay và cả những năm sắp tới. Các

nhà tiếp thị B2B cũng dần nhận ra rằng trải

nghiệm của một thương hiệu ở cả phần đầu và

phần cuối của “chiếc phễu” hành trình khách

hàng đều quan trọng như nhau.
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4. Content Marketing là phương tiện thiết yếu để kiếm khách hàng tiềm năng

Ngày nay, thông điệp được truyền tải tới mọi người theo nhiều cách khác nhau, một trong những hình thức marketing phổ biến nhất

hiện nay có thể kể đến Tiếp thị Video. Theo báo cáo của State of Inbound, có tới 70% khách hàng B2B xem video trước khi quyết

định nên mua hàng hay không.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nội dung

dạng chữ không còn được chú trọng. Ngược

lại, hình thức marketing này đang được cho là

phương thức hiệu quả nhất cho các nhà tiếp thị

B2B năm 2020 bởi công chúng đang ngày

càng hứng thú với những nội dung được phân

tích sâu về một chủ đề nào đó. Theo nghiên

cứu Content Marketing Institute, hiện đang có

91% nhà tiếp thị sử dụng Content Marketing để

tiếp cận khách hàng.
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5. Mạng xã hội là kênh thu lead thành công nhất

Ngay cả với sự gia tăng giám sát xung quanh tiếp thị trên mạng xã hội và bảo mật dữ liệu, phương tiện

truyền thông xã hội đang mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp B2B: hơn 80% các nhà tiếp thị chỉ ra

rằng phương tiện truyền thông xã hội là kênh dẫn đầu thành công nhất của họ (tăng từ 63% năm

ngoái), với bộ ba Facebook, Twitter và LinkedIn là những nguồn hàng đầu. Hiện tại, CPC và CPM thấp

hơn bình thường trên Facebook, trong khi tỷ lệ chuyển đổi thực sự đang tăng. Vẫn còn phải xem

những công ty nào sẽ tận dụng thị trường của người mua và định vị mình một cách hiệu quả nhất có

thể trong thời gian còn lại của năm 2020.
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6. Chatbot

Đại dịch Covid-19 bùng nổ khiến các doanh nghiệp nói chung và công ty

B2B nói riêng phải để tâm hơn đến cách thức trò chuyện với khách hàng

của mình, đó là lý do vì sao trong năm 2020, người ta ghi nhận sự phát

triển mạnh mẽ của Chatbot trong tiếp thị B2B.

Theo báo cáo từ nền tảng B2B Drift

and Heinz Marketing vào tháng 7/2020

với sự tham gia của 538 chuyên gia

marketing, biểu đồ tăng trưởng của

Chatbot qua các năm đạt tới 92%,

trong khi đó, các loại hình giao tiếp

khác như live chat và social media đều

có mức tăng khá khiêm tốn.



37 | autoads.asia | 093 732 8686

7. “Nhạy cảm” với hoàn cảnh hiện tại nếu muốn kiếm và giữ khách hàng

Đại dịch Covid-19 tuy rằng khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, nhưng cũng là một cơ hội tốt để gây ấn tượng với

khách hàng, bằng cách cho họ thấy sự ứng biến nhanh nhạy và khéo léo của mình trong bối cảnh nền kinh tế rơi vào

khủng hoảng. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết: 65% người được hỏi nói rằng mức độ phản ứng của

thương hiệu với dịch Covid có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ, điều này đủ để cho thấy đây là một chiến

lược đúng đắn tại thời điểm hiện tại.

Cụ thể, các doanh nghiệp B2B hiện nay đang tập trung vào việc làm tăng sức hút và hảo cảm của thương hiệu nơi

khách hàng, chẳng hạn như tuân theo những quy định về phòng chống dịch, tổ chức những chương trình hỗ trợ mùa

Covid,... Trước mắt, đây vẫn là mục tiêu thương hiệu cốt lõi năm 2020 và cả năm 2021 sắp tới.
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1. Tăng tìm kiếm giọng nói (Voice Search)

Số lượng tìm kiếm bằng giọng nói tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, nguyên nhân chủ yếu là bởi với voice search, người

dùng có thể tìm kiếm những từ khóa dài và cụ thể dễ dàng hơn so với việc phải gõ chúng ra. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đến năm

2021, 70% lượt tìm kiếm sẽ được thực hiện bởi giọng nói.

Tất nhiên, đây không phải là điều khó đoán.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, tìm kiếm

giọng nói của Google Home, Amazon Alexa và

gần đây nhất là Siri của Apple (Xuất hiện từ

năm 2011) đã trở thành một tính năng cố định

tương đối phổ biến kể từ ít nhất là năm 2017.

Trong năm qua, Covid-19 cũng góp phần làm

cho người tiêu dùng thoải mái hơn khi đặt hàng

và cung cấp thông tin qua tìm kiếm bằng giọng

nói.
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1. Tăng tìm kiếm giọng nói (Voice Search)

Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng xây dựng hồ sơ tìm kiếm bằng giọng nói

hoạt động trên thiết bị di động và thiết bị tại nhà, các nhà tiếp thị kỹ thuật số

sẽ nhận thấy giá trị gia tăng khi tìm hiểu về các tìm kiếm và mua hàng trước

đây. Việc tạo chiến lược Tối ưu hóa Tìm kiếm giọng nói bằng cách tùy chỉnh

dựa trên các hành vi và sở thích của người tiêu dùng sau Covid cần thiết hơn

bao giờ hết. Một vài cách hiệu quả có thể kể tới: sử dụng ngôn ngữ có âm

thanh tự nhiên, hình thành các truy vấn thành các cụm từ câu hỏi, nhắm mục

tiêu các từ khóa đuôi dài, có một trang web thân thiện với thiết bị di động,...
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2. Cá nhân hóa nhiều hơn nữa

Một nghiên cứu cho thấy mặc dù có khá nhiều lo ngại về quyền riêng tư của người

tiêu dùng, 72% người mua sắm sẽ chỉ tham gia vào hoạt động tiếp thị được cá nhân

hóa. Người mua hàng tránh xa và hủy đăng ký các chiến dịch email gây chú ý hàng

loạt và chọn các trang web phù hợp hơn thay vì là những trang chung chung. Vào

năm 2021, các marketers sẽ phải tùy chỉnh giao tiếp và trải nghiệm của khách hàng

dựa trên sở thích, mối quan tâm và hành vi của họ.

Persado là một công nghệ thú vị cho phép sử dụng nó để làm tăng sự kết nối và mức độ

liên quan cho những nội dung nhạt nhẽo. Với một từ điển mạnh mẽ bao gồm các sắc thái

ngôn ngữ và tâm lý tình cảm, phần mềm này sẽ đưa ra những thông điệp tốt nhất đã được

cá nhân hóa dựa trên tông giọng thương hiệu mà bạn cung cấp. Trong một nghiên cứu điển

hình, Air Canada đã sử dụng Persado để kiểm tra bản sao tiếp thị của mình, phát hiện ra

rằng giọng điệu “lo lắng” cho phép công ty tăng mức độ tương tác lên 3%, trong khi ngôn

ngữ phản ánh “an toàn” và “độc quyền” dẫn đến việc giảm mức độ tương tác.
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2. Cá nhân hóa nhiều hơn nữa

Bên cạnh đó, các thương hiệu cũng cần tận dụng các công cụ như chatbot, nền tảng phát video trực tiếp và các kênh

xã hội để xây dựng sự kết nối với người tiêu dùng đồng thời cho họ thấy khía cạnh con người của thương hiệu. Họ

cũng nên thực hiện việc lắng nghe trên mạng xã hội để tạo ra một nguồn sự thật duy nhất - tích hợp nhiều nguồn dữ

liệu khách hàng khác nhau - và sau đó sử dụng thông tin để tối ưu hóa hành trình của người tiêu dùng.
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3. Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng

rãi trong các chiến lược marketing hiện đại: chatbot,

deep learning,... Theo thống kê, 57% các nhà tiếp thị

ngày nay đã áp dụng AI vào các quy trình của họ, và

mức tăng trưởng dự kiến trong 2021 là 53%. Người

ta dụng nó để cải thiện thông tin liên lạc, phân tích dữ

liệu có sẵn, theo dõi hoạt động và dự đoán các mẫu

hành vi của khách hàng, do đó giúp giảm bớt công

việc thủ công. AI còn khiến việc đọc vị khách hàng trở

nên dễ dàng hơn, từ đó làm tăng sự hài lòng của họ.

57%
các nhà tiếp thị ngày nay đã áp dụng AI 

vào các quy trình của họ
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3. Trí tuệ nhân tạo

Với sự phát triển phần mềm tiên tiến, AI đã trở nên dễ tiếp cận hơn với các doanh nghiệp, khiến bản thân nó trở thành

một công cụ rất có giá trị cho các nhà tiếp thị. Nó cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng bằng cách đưa ra

các đề xuất liên quan theo khẩu vị và sở thích. Nó giúp phát triển thương hiệu bằng cách đáp ứng mong đợi của khách

hàng.

Nhưng tiềm năng của AI vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhiều chuyên gia nhận định rằng nó sẽ còn được hiện thực hóa hơn

nữa vào năm 2021.
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4. Micro-influencer

Micro-influencer là những người có tầm ảnh hưởng nhỏ, lượng

fans của họ tuy thấp nhưng độ tương tác lại cao. Nhờ vậy, mỗi

khi họ quảng bá sản phẩm thì sẽ dễ dàng kết nối với người dùng

hơn, tăng hiệu quả quảng cáo. Hơn nữa, chi phí bỏ ra cho hình

thức Marketing này “mềm” hơn rất nhiều so với Influencer

Marketing. Cụ thể, những influencer có 30 000 follower trở xuống

thường có lượng tương tác trung bình lớn hơn 60% so các

macro – influencer, trong khi chi phí lại rẻ hơn từ 6 đến 7 lần.

Bên cạnh đó, Micro-Influencer còn có ưu điểm vượt trội

là nhắm vào 1 tệp khách hàng nhất định. Bởi những

người này thường có phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn,

chính bởi vậy mà nhóm khách hàng cũng thu hẹp lại.

Đây cũng được coi là một ưu thế đáng kể.
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5. Quảng cáo Video

60%
khách hàng xem video sản phẩm trước khi mua hàng

Bạn không thể bỏ qua việc có tới 60% khách hàng nói rằng xem

video sản phẩm trước khi mua hàng sẽ giúp họ hình dung rõ ràng

hơn về sản phẩm, từ đó tin tưởng hơn khi mua hàng. Khi nói đến

xu hướng marketing năm 2021, quảng cáo video là chiến lược

“xương sống” của các nhà tiếp thị, đặc biệt là những video có nội

dung ngắn gọn, hấp dẫn và được thiết kế ở dạng dọc (Vertical

video) để phù hợp với giao diện di động. Theo nghiên cứu của

eMarketer, chi tiêu cho quảng cáo video sẽ lên tới con số khổng lồ

là 14,89 tỷ đô la vào năm 2021.
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5. Quảng cáo Video

Các nhà phát triển ứng dụng hiện đang cập nhật các tính năng lên

một cấp độ cao hơn và dựa vào đó để tạo ra những khách hàng

trung thành và giảm sự thay đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Một vài ví dụ có thể kể đến là Instagram và LinkedIn. Các công ty

ứng dụng tự quảng bá các tính năng như vậy để thu hút người

dùng sử dụng nó, khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các

nhà tiếp thị để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Ngoài việc mang tính thông tin và hấp dẫn, video còn truyền tải lượng

lớn thông tin trong thời gian ngắn. Do đó, quảng cáo video giúp giải

thích sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn bất kỳ định dạng quảng cáo nào

khác, do đó mang lại giá trị lớn hơn.
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6. Content tương tác với khách hàng

So với những quảng cáo thông tin đơn thuần, khách hàng càng ưa

thích những nội dung vừa hấp dẫn vừa có thể tương tác được, ví

dụ như livestream chia sẻ, bán hàng, đánh giá, câu đố, trò chơi,

cuộc thăm dò ý kiến, video tương tác, khảo sát và đặc biệt, tổ chức

các cuộc thi là một cách hiệu quả giúp tăng phạm vi tiếp cận và khả

năng hiển thị của bạn theo cấp số nhân với chi phí rẻ.

Tận dụng tốt content tương tác, bạn sẽ thúc đẩy các hành

động tương tác với bài viết như react, chia sẻ hay thảo

luận, giải đáp nhanh chóng thắc mắc của khách, góp phần

làm tăng nhận diện thương hiệu và uy tín của nhãn hàng.
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1. Triển khai AI trong chiến lược Marketing

Nếu bạn vẫn chưa nhận ra, năm 2020 chính là năm mà AI bắt đầu thống trị lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Trước khi xảy

ra Covid-19, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được thực hiện để phát triển các công cụ tiếp thị dựa trên AI và khi dịch bệnh

bùng nổ thì quá trình này còn phát triển nhanh hơn nữa.

Phạm vi dữ liệu cần phân tích lớn tới mức

vượt qua khả năng của con người, đó là lý

do vì sao người ta bắt đầu tìm đến AI như

một công cụ cho phép phát hiện các mẫu

hành vi của khách hàng và mẫu tìm kiếm

một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính

xác. Cụ thể, nó sử dụng dữ liệu từ các nền

tảng truyền thông xã hội và các bài đăng

trên blog để giúp các doanh nghiệp hiểu

cách khách hàng tìm thấy sản phẩm và dịch

vụ của họ.
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1. Triển khai AI trong chiến lược Marketing

Một ví dụ thú vị về AI trong thực tế là chatbot.

Mastercard gần đây đã phát triển một bot nhắn tin

cho Facebook có thể sử dụng phần mềm xử lý ngôn

ngữ tự nhiên để dự đoán những gì khách hàng

muốn và phản hồi như thể đó là một người thật.

Tiếp thị bằng AI cũng đã được phát triển để cá nhân hóa các

email. Các công cụ AI có thể giúp bạn tách biệt khách truy cập

và khách hàng dựa trên nhân khẩu học và hành vi của họ. Điều

này giúp bạn gửi nội dung tiếp thị phù hợp đến đúng người,

mang lại cho bạn cơ hội chuyển đổi tốt hơn.
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2. Đừng quên Tiếp thị bằng nội dung văn bản

Cho dù nội dung video đã rất xuất sắc, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục tập trung sản xuất nội dung bằng văn bản, bởi

đây vẫn là cách số một để thu hút khán giả đến trang web của bạn. Bạn thấy đấy, khi người dùng tìm kiếm sản phẩm

và dịch vụ trực tuyến, họ tìm kiếm thông qua các từ khóa. Blog, bài báo và sách điện tử cung cấp cho bạn những

cách hoàn hảo để tối ưu hóa nội dung cho các cụm từ được tìm kiếm.

Năm ngoái, Google đã giới thiệu các bản cập nhật

quan trọng cho thuật toán tìm kiếm của mình. Bản cập

nhật bao gồm hệ thống BERT mới, được thiết kế để

giúp Google hiểu cách mọi người sử dụng ngôn ngữ tự

nhiên trong các truy vấn tìm kiếm của họ. Gã khổng lồ

về công cụ tìm kiếm này còn khuyên các doanh nghiệp

nên đảm bảo rằng trang web của họ có tốc độ tải trang

nhanh, liên kết hữu ích và nội dung được viết tốt nếu

họ muốn xếp hạng cao hơn.
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3. Tập trung xây dựng mạng lưới cộng đồng

Các tập đoàn lớn với túi tiền khổng lồ

luôn là những người hưởng lợi thực sự

bởi họ có thể bỏ ra một khoản ngân sách

lớn cho quảng cáo trên mạng xã hội

(Facebook, Instagram, Twitter,...) để thu

hút người xem. Thế nhưng, mô hình trả

tiền để có lượt xem này không phù hợp

với các doanh nghiệp nhỏ và mới.

Một giải pháp được đưa ra cho họ là xây dựng một cộng đồng cho riêng mình nhờ các tính năng tạo nhóm trên mạng xã hội. Tại đó,

những câu hỏi, thắc mắc và cả những khiếu nại do thành viên nhóm đặt ra sẽ được giải đáp nhanh chóng hơn rất nhiều lần so với

việc gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc gửi mail. Đây là một chiến thuật tốt nếu bạn muốn kết nối với người dùng, đồng

thời tăng nhận thức và giá trị doanh nghiệp.
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4. Thông điệp kỹ thuật số dựa trên giá trị

..........................

Digital message

..........................

Sau một mùa chính trị đầy biến động, thông điệp dựa trên giá trị có

thể đóng một vai trò lớn hơn trong việc ảnh hưởng đến quyết định

của người tiêu dùng vào năm 2021 vì có nhiều khả năng là người

tiêu dùng sẽ mua hàng từ các thương hiệu phù hợp với giá trị cá

nhân của họ.

Các phương thức truyền thông từ việc nhấn mạnh

đến sức khỏe và an toàn, các sáng kiến “xanh”

thân thiện với môi trường hoặc thậm chí là thông

điệp thương mại điện tử như “đón ở lề đường”

hoặc “mua trực tuyến, nhận tại cửa hàng” có thể

thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
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5. Ưu tiên chức năng di động

Ngày nay, các thương hiệu phải cung cấp trải nghiệm di động mượt mà tại chỗ và trên các kênh tiếp thị kỹ thuật số để

đáp ứng nhu cầu của hơn 280 triệu người dùng điện thoại thông minh dự kiến vào năm 2021.

Doanh số thương mại điện tử trên thiết bị di động dự kiến sẽ chiếm 54% tổng doanh

số bán hàng trực tuyến và người mua hàng sẽ mong đợi một trải nghiệm thanh toán

liền mạch. Các tùy chọn nhận hàng theo lần nhấp và thu cùng nhiều phương thức

thanh toán khác nhau như thanh toán trực tuyến và thanh toán di động không chạm

dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm 2021.

Các công cụ tìm kiếm như Google, Bing cũng liên tục cập nhật các thuật toán của

họ, vì thế nên việc làm cho các trang web trở nên nhanh nhạy trên thiết bị di động

là điều cần thiết. Tìm kiếm không phải trả tiền cần được cải thiện thông qua Tối ưu

hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO). Điều này bao gồm việc mô tả sản phẩm chuẩn xác

và chi tiết, giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng cũng như thứ hạng SEO.
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6. Tùy chọn ứng dụng di động

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà giãn cách xã hội khiến người tiêu dùng tận dụng các ứng dụng di động

chất lượng để mua sắm, mua hàng và tương tác với doanh nghiệp trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Việc sử dụng

những ứng dụng này đã tăng 20% vào năm 2020 và dự kiến sẽ còn tăng nữa trong năm tới.

Thông qua ứng dụng, các doanh nghiệp

có thể giảm chi phí bằng cách dự đoán

chính xác hơn doanh số bán hàng từ các

đơn đặt hàng nâng cao và vẫn cung cấp

được trải nghiệm liền mạch. Vì thế mà

người dùng thường mua nhiều loại sản

phẩm hơn, đặc biệt là khi các ứng dụng

có cả phần thưởng dành cho khách hàng

thân thiết, thông tin sản phẩm và thông

báo đẩy khi người dùng ở gần.
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TẠM KẾT

Thông qua Ebook, AutoAds hy vọng rằng bạn đã có cái nhìn

tổng quan về tình hình Tiếp thị số trong năm 2020 đầy biến động

vừa qua. Tài liệu được nghiên cứu và tổng hợp bởi Novaon

AutoAds, đối tác cao cấp của Google tại Đông Nam Á với 14

năm trong lĩnh vực Digital Marketing. Chúng tôi cung cấp các

giải pháp giúp doanh nghiệp tăng tối đa chuyển đổi trên website.

• Dịch vụ Quảng cáo Google Ads

• Sản phẩm AdTech (Chặn click ảo AI)

• Sản phẩm MarTech (MaxLead, MaxPush…)

Novaon AutoAds

Hotline: (+84) 937 32 8686 Website: http://autoads.asia/ Email: mktautoads@novaon.asia

Trụ sở chính: Tòa nhà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Số 6 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tòa nhà MB AMC, số 538 đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP HCM

Novaon 
AutoAds

Tối đa 

chuyển đổi

Tăng trải 

nghiệm KH

Tối ưu 

Google Ads

Tối ưu 

ngân sách

>> Tìm hiểu bộ giải pháp tối đa chuyển đổi
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