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Marketing Automation

Tự động hoá tiếp thị là hợp lý hóa các hoạt động tiếp thị và 
bán hàng bằng cách thay thế các quy trình thủ công liên tục, 
lặp đi lặp lại bằng các giải pháp tự động. Tự động hoá tiếp thị 
giúp những công việc lặp đi lặp lại có thể được xử lý nhanh 
chóng hơn, giảm thiểu sai sót và tăng trải nghiệm khách hàng.

Với tự động hóa tiếp thị, các doanh nghiệp có thể gửi đến các 
nhóm khách hàng mục tiêu bằng các tin nhắn tự động trên 
email, website, mạng xã hội và tin nhắn sms. 

Các bộ phận Marketing và bán hàng sử dụng Marketing Auto-
mation để tự động hóa các chiến dịch tiếp thị trực tuyến và 
các hoạt động bán hàng nhằm tăng doanh thu và tối đa hóa 
hiệu quả Marketing. Khi tự động hóa được sử dụng hiệu quả 
để xử lý các công việc lặp đi lặp lại, nhân viên có thể tự do giải 
quyết các vấn đề cấp cao hơn và giảm thiểu rủi ro lỗi trong 
quá trình vận hành riêng lẻ, thủ công.

Marketing Automation giúp doanh nghiệp tạo và nuôi dưỡng 
khách hàng tiềm năng (lead), cũng như đo lường ROI tổng thể 
trên các chiến dịch.
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Marketing Automation gắn liền với khá nhiều keywords.
Vì thế với mỗi Marketers lại có các ấn tượng khác nhau 
với nó.

Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng chiếm tỷ trọng cao 
nhất. Tuy nhiên, phải kể đến lựa chọn Email Marketing - 
một trong những keywords phổ biến nhất gắn liền với 
khái niệm Marketing Automation. Lý do cũng dễ nhận 
ra là thực tế cũng có khá nhiều doanh nghiệp đã lựa 
chọn việc tự động hóa chăm sóc và nuôi dưỡng leads 
thông qua Email. Thêm nữa, các nền tảng nổi tiếng như 
Mailchimp, ActiveCampaign là các nền tảng Marketing 
Automation nhưng thực chất chỉ tập trung vào email 
marketing.

Các lựa chọn tiếp đến là Tạo khách hàng tiềm năng và 
quản lý chiến dịch.

Nhắc đến Marketing Automation, 
bạn nghĩ đến?
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Các Marketers sẽ bị thu hút bởi tính tự động, không mất nhiều thời gian cài 
đặt. Đây cũng là sự khác biệt lớn của Marketing Automation, thể hiện rõ cho 
khả năng tiết kiệm thời gian và cơ hội tăng hiệu quả hoạt động Marketing.

Lý do theo sau đó là Khả năng kết nối được đến đa kênh Marketing như 
Email, pop-up banner hay livechat. Song hành với sự tự động hóa là việc 
giảm thiểu dần chi phí marketing, đây là một trong các giá trị thuyết phục 
Marketer trong việc ứng dụng (50.9%).

Giá trị của Marketing Automation là 
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50.9%

61.5%

54.7%

40.4%

39.1%

Chi phí thấp, có khả năng tăng 
hiệu quả thu lead

Tính tự động cao, không mất nhiều 
thời gian cài đặt

Đa dạng các kênh marketing để linh 
hoạt phối hợp

Phân loại các tệp data dễ dàng

Thiết kế được nhiều rule automation 
linh hoạt



Leads là bài toán mà các team Marketing luôn phải đi tìm câu trả lời 
tốt hơn mỗi ngày. Vì thế, cũng không quá bất ngờ khi tự động hóa 
Marketing sẽ được tin tưởng để ứng dụng trong việc Tăng khả năng 
thu leads tự động và có quy trình nuôi dưỡng leads rõ ràng (59.6%)

Thêm nữa, Marketers cũng kỳ vọng rằng công việc sẽ đơn giản hơn 
khi việc setup các kênh đầu ra được diễn ra cùng một lúc, vì vậy có 
đến 52.8% lựa chọn kỳ vọng vào khả năng ‘tự động hóa’

Marketers kỳ vọng Marketing Automation 
đem lại hiệu quả nhất trong việc ...
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Tăng leads và nuôi dưỡng leads có quy 
trình rõ ràng, hệ thống

Liên kết các kênh marketing với nhau, 
đồng bộ và thống nhất

Tự động hóa đa phần các hoạt động 
marketing

Tiết kiệm thời gian và chi phí

59.6%

46.6%

52.8%

44.7%



Dễ dàng nhận thấy với bất cứ giải pháp nào khi ứng dụng vào sẽ phải đem lại hiệu 
quả, đặc biệt với Marketing Automation - sự tự động hóa này sẽ tạo ra những 
thay đổi đáng kể trong hoạt động của team Marketing.

Bên cạnh tăng hiệu quả, sự tự động hóa sẽ được kỳ vọng sẽ giúp Marketers linh 
hoạt hơn trong việc liên tục test, điều chỉnh và phối hợp đa kênh với nhau (47.2%), 
trong đó, các kênh như email, banner, live chat, form liên hệ … phải được liên kết 
và phối hợp nhịp nhàng để tạo ra các hành trình tiếp cận khách hàng phù hợp và 
hiệu quả.

… và sau khi ứng dụng, Marketing 
Automation sẽ
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Tăng hiệu quả hoạt động Marketing

Cài đặt linh hoạt, tạo & test được nhiều 
journey khác nhau

Các kênh phối hợp nhịp nhàng, hệ thống 
ổn định

Cắt giảm dần chi phí Marketing

73.3%

47.2%

47.2%

41%



Thực tế, các Marketers đều đã hoặc đang cân nhắc về một số các nền tảng 
cung cấp Marketing Automation. Tuy nhiên, bạn thử tìm kiếm mà xem, đa phần 
đều là các công cụ nước ngoài. Đó là lý do mà có đến 45.3% người khảo sát 
cho rằng đó là rào cản bởi chi phí sẽ không hề thấp.

Ngoài ra, Marketing Automation là sự phối hợp của nhiều kênh với nhau, nên 
nỗi lo các kênh hiện có của team không thể đồng bộ với nhau cũng là điều dễ 
hiểu. 

Các lý do tiếp theo được lựa chọn là việc chưa tin tưởng thực sự vào khả năng 
đem lại hiệu quả, và giới hạn về nguồn lực nhân sự để triển khai ứng dụng. 

Tuy nhiên, rào cản trong việc ứng dụng 
Marketing Automation là gì?
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Chi phí khá cao, đa phần là sản phẩm quốc tế

Hệ thống không đồng bộ, không kết nối được các 
kênh mong muốn

Giới hạn nguồn lực triển khai

Chưa thực sự tin vào lợi ích: Giảm chi phí, tăng 
hiệu quả như thế nào?

45.3%

45.3%

34.8%

42.2%



Nhu cầu tự động hóa hoạt động Marketing khá đa dạng. Nó không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm thời 
gian hay đi theo xu hướng áp dụng công nghệ tự động hóa vào hoạt động của team Marketing.

Tự động hóa sẽ phù hợp khi team bạn đang sử dụng liên tục các kênh đầu ra để thu hút và nuôi 
dưỡng leads, nhưng các kênh đang rời rạc với nhau trong việc set up và rủi ro không đồng nhất ở 
đầu ra. Vì thế áp dụng Marketing Automation ngay lúc này có thể là phương án hữu ích nhất.

Quản lý chiến dịch Marketing hiệu quả hơn hay muốn có cơ hội chủ động cài đặt và thử nghiệm 
nhiều phương án cũng là lúc bạn nên thử nghiệm Marketing Automation. Bởi chỉ khi nào bạn nắm 
rõ được hoạt động tại một nơi, liên kết được nhiều kênh đầu ra thì bạn mới có bức tranh tổng quan 
về việc mình đang làm để đánh giá và điều chỉnh tốt hơn.

Khi nào Marketing sẽ cần đến 
Marketing Automation?
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Đang sử dụng đa kênh Marketing và muốn liên 
kết lại một cách thống nhất

Tự động hóa một cách tổng thể hoạt động Marketing 
để tiết kiệm thời gian

Quản lý chiến dịch hiệu quả hơn, đo lường được hiệu 
quả từng kênh marketing

Ứng dụng công nghệ vào marketing, đơn giản hóa 
công việc cho nhân viên

51.9%

58.1%

48.1%

43.1%

33.1% Chủ động thiết kế, liên tục test, đánh giá và cải thiện 
các chiến dịch trên cùng 1 nền tảng



Cùng thử xem khi tự động hóa hoạt động Marketing ở nhiều kênh, không chỉ dừng lại 
ở Email, bạn sẽ có thể làm được gì nhiều hơn và hiệu quả của team sẽ cải thiện thế 
nào?

OnMarketer gửi tặng bạn cơ hội trải nghiệm nền tảng Marketing Automation hàng 
đầu.

Nếu bạn muốn trải nghiệm
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Có đến 83,4% (người tham gia khảo sát) chưa ứng dụng 
Marketing Automation và 83,2% muốn được trải nghiệm thử.

TRẢI NGHIỆM NGAYhttps://autoads.asia/vi/dang-ky?utm_source=Ebook&utm_medi-
um=OnMarketer&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=Bao_cao_marketing_automation



OnMarketer là nền tảng tự động hóa Marketing đa 
kênh, được phát triển bởi tập đoàn NOVAON.

Sứ mệnh của OnMarketer là giúp doanh nghiệp 
tracking hành vi, xác định các điểm chạm quan 
trọng trên hành trình khách hàng để đưa ra các 
thông điệp liên quan, được truyền tải trên các kênh 
phù hợp. Từ đó, thúc đẩy tỷ lệ quan tâm của khách 
hàng, đồng thời giảm tỷ lệ thoát trang, giảm tỷ lệ 
bỏ quên giỏ hàng, dẫn đến cơ hội tăng khả năng 
thu leads và tăng trưởng doanh thu. Đặc biệt, mọi 
hành trình tự động hóa đều được thao tác trên một 
giao diện, cho phép người dùng kéo thả, ‘mix & 
match’ đa kênh marketing một cách trực quan và 
dễ dàng nhất.

Nền tảng Omnichannel 
Marketing Automation

ONMARKETER Lợi thế của OnMarketer 
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Kết nối đa kênh Marketing phổ biến nhất 
để thu hút & nuôi dưỡng leads: Pop-up 
banner, form liên hệ, Email, Live chat, Zalo 
ZNS, Facebook fanpage, webpush,... 

Nền tảng ‘Make in Vietnam’ với chi phí hợp 
lý và đội ngũ nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ 
khách hàng

Áp dụng công nghệ Machine learning và 
Big data để liên tục tối ưu hiệu quả

Đơn giản và dễ dàng cài đặt 
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