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Theo một báo cáo của Marketing at Work, trung bình các doanh nghiệp đánh mất khoảng 10-25% khách 
hàng, tương đương với một lượng lớn doanh thu “bốc hơi” hàng năm. 

Một trong những sai lầm nghiêm trọng gây nên thực trạng này là sự tách biệt giữa Marketing và Sale hoặc sự 
phối hợp không nhịp nhàng giữa hai bộ phận này. 

Bài toán được đặt ra lúc này là “Làm thế nào để tối ưu hiệu quả Marketing - Sale” để có nhiều khách hàng chất 
lượng, đem về nhiều doanh thu mà lại tiết kiệm ngân sách. Muốn giải được bài toán này, buộc các doanh 
nghiệp phải trả lời được các câu hỏi:

Với mục tiêu tối ưu tất cả các bước trong quá trình chuyển đổi khách hàng từ Marketing và Sales, doanh 
nghiệp cũng liên tục gặp các vấn đề sau:

• Lượt truy cập vào website rất thấp.
• Ngân sách quảng cáo nhiều nhưng không đem lại kết quả.
• Chất lượng chuyển đổi khách hàng không cao.
• Website có nhiều lượt truy cập, nhưng không thể chuyển đổi thành đơn hàng.
• Khách hàng bỏ giữa chừng, không hoàn tất thanh toán.
• Bỏ sót khách hàng, không giải quyết kịp các vấn đề mà khách hàng gặp phải.
• Marketing và Sale gặp các vấn đề xung đột trong quy trình vận hành.

Để giải quyết tất cả các vấn đề trên, mô hình Vòng tròn tối ưu hiệu quả Marketing Sale được đưa ra, với mục 
tiêu tăng mức độ phối hợp ăn ý giữa Marketing Sale, mang về doanh thu ổn định.

Làm thế nào 
để tăng lượt 
truy cập?

Làm thế nào để 
chuyển đổi từ 
truy cập thành 
đơn hàng?Làm thế nào để 

chuyển đổi từ 
đơn hàng thành 
khách mua hàng?

Làm thế nào để tận dụng 
dữ liệu khách hàng tiềm 
năng để tối ưu chất lượng 
khách hàng mới?



Mô hình Vòng tròn tối ưu 
hiệu quả Marketing Sale là gì?
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Vòng tròn tối ưu hiệu quả Marketing Sale là mô hình gồm 4 bước kết nối với nhau, tạo nên một vòng tròn vận 
hành Marketing Sale “khép kín”.  

Khác với các mô hình truyền thống trước đây, mô hình Vòng tròn tối ưu tận dụng tối đa vai trò và hiệu suất 
hoạt động của Marketing và Sale theo 2 chiều. Đồng thời giải quyết được tất cả các vấn đề gây cản trở quá 
trình đem về doanh thu. 

Mô hình Vòng tròn tối ưu Marketing Sale kết nối toàn bộ các bước trong hành trình khách hàng. Với 4 bước 
tối ưu nhịp nhàng, mô hình Vòng tròn tối ưu đưa ra lời giải toàn diện cho 4 câu hỏi mà các doanh nghiệp gặp 
phải: 

• Tăng tối đa lượt truy cập vào website.
• Tối đa chuyển đổi truy cập thành đơn hàng.
• Chuyển đổi đơn hàng thành khách mua hàng.
• Tận dụng dữ liệu khách mua hàng để tối ưu lại chất lượng khách hàng.

Từng bước sẽ giải quyết tất cả những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Mô hình cũ

Tối ưu 1 chiều

Vòng tròn tối ưu hiệu quả
Marketing Sales

Marketing tìm đối tượng có nhu cầu.
Sale tiếp nhận và chuyển thành khách hàng. 
Quản lý phân tán, rơi rụng khách hàng, 
không nâng cao được hiểu quả của sale.

•
•

Tối ưu 2 chiều
Marketing tìm đối tượng có nhu cầu.
Sale tiếp nhận và chuyển thành khách hàng. Quá 
trình này được kiểm soát thông qua một công cụ 
thống nhất, không rời rạc, phân tán.
Marketing lấy dữ liệu có giá trị để tối ưu quá trình 
tìm đối tượng có nhu cầu.

•
•

•

• Lượt truy cập vào website rất thấp.
• Ngân sách quảng cáo nhiều nhưng 
không hiệu quả.

Tăng truy cập
• Website có nhiều lượt truy cập, 
nhưng không thể chuyển đổi thành 
đơn hàng.

Đơn hàng

• Chất lượng chuyển đổi khách hàng không cao.
• Tối ưu quảng cáo hiệu quả.

Dữ liệu khách hàng
tiềm năng • Khách hàng bỏ giữa chừng, không hoàn tất 

thanh toán.
• Bỏ sót khách hàng, không giải quyết kịp các 
vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Khách mua hàng

Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản trị, 
tối ưu hiệu quả toàn bộ hệ thống bán hàng từ Marketing - Sale.
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Tại sao cần phải áp dụng 
Vòng tròn tối ưu hiệu quả 

Marketing Sale trong 
quy trình kinh doanh?

Và đó chính là cách Vòng tròn tối Marketing Sale hoạt động với mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận:

• Tiết kiệm ngân sách.
• Tăng trưởng doanh thu bền vững.
•  Không bỏ sót khách hàng.
• Tăng chất lượng click vào website.
• Đảm bảo quy trình kinh doanh ổn định.

Với mô hình Vòng tròn, từng bước được tối ưu doanh thu hiệu quả. Từ đó tác động lên bức tranh doanh 
thu tổng thể của cả doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ cần tăng 1% của một chỉ số trong công thức trên, thì doanh thu chắc chắn sẽ tăng 
thêm rất nhiều:

Doanh thu

Số click

Số đơn hàng

Tại vòng tròn tối ưu, bạn sẽ thấy:

• Số click Được tối ưu trong bước 1 và bước 4
• Số đơn hàng Được tối ưu trong bước 2
• Số khách mua hàng Được tối ưu trong bước 3

Để thấy được mức độ ảnh hưởng lớn của mô 
hình Vòng tròn tối ưu lên hiệu quả doanh thu, 
hãy làm một phép toán đơn giản. Bạn có công 
thức tính doanh thu cho một chiến dịch 
quảng cáo như sau:

Số click

1.000

1.300

10%

13%

50%

65%

500.000đ

500.000đ

25.000.000đ

54.925.000đ

Tăng 30%Tăng 30% Tăng 30% Tăng 120%

Tỉ lệ đăng ký / Số click Tỉ lệ mua / Số đăng ký Giá trị 1 đơn hàng Doanh thu

Số click

Số đơn hàngSố khách mua hàng

Giá một sản phẩm



7 | www.autoads.asia

Các bước cần thực hiện trong 
một mô hình Vòng tròn tối ưu 

hiệu quả Marketing Sale

Làm thế nào để tận dụng 
dữ liệu khách hàng
cho quá trình tối ưu 

quảng cáo?

Đó là nhiệm vụ của các công cụ và phương pháp bạn cần phải thêm vào 
trong mô hình Vòng tròn tối ưu của mình. 

Làm thế nào để 
chuyển đổi lượt 
truy cập thành 

đơn hàng?

Làm thế nào để 
chuyển đổi đơn hàng 

thành khách mua hàng?

Làm thế nào để 
tăng lượt truy cập 

cho website?



Tăng lượt truy cập
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SEO

Email Marketing

Quy trình SEO website cơ bản

SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) là quá trình sử dụng các phương pháp, kỹ thuật để nhằm nâng cao thứ 
hạng của website trên các công cụ tìm kiếm (Google, Bing,...),

Hơn 4 nghìn tỷ email được gửi mỗi năm và con số này vẫn đang có xu hướng tăng lên. Vì vậy, 
Email Marketing là một nguồn thu tra�c lớn mà bạn cần phải tận dụng.

SEO là một cách hiệu quả để tăng lượt truy cập cho website. Nếu bạn có nhiều thời gian, và 
nhân sự có chuyên môn cao thì SEO là lựa chọn tốt. Nhưng với các dự án cần kết quả nhanh thì 
SEO lại không phải là sự lựa chọn tối ưu.

• Phân tích và Audit website.
• Nghiên cứu từ khóa.
• Lên chiến lược sản xuất và tối ưu content.
• Tối ưu SEO Onpage.
• Tối ưu SEO O�page.
• Đo lường, đánh giá và cải thiện kết quả.

Các bước để xây dựng một chiến dịch Email Marketing hiệu quả:
• Bước 1: Xây dựng một danh sách email chất lượng.
• Bước 2: Tạo nội dung email thu hút, giá trị và đúng nhu cầu của người dùng.
• Bước 3: Phân tích và đo lường hiệu quả Email Marketing.

Ưu - Nhược điểm
Ưu điểm:
• Tăng lượt truy cập tự nhiên.
• Không mất phí.
• Tăng thứ hạng web trên trang kết quả tìm kiếm.

Nhược điểm:
• Cần một khoảng thời gian lâu mới thấy kết quả.
• Phải hiểu rõ các kỹ thuật, thuật toán chuyên sâu của 
Google.

Ưu - Nhược điểm
Ưu điểm:
• Tiết kiệm chi phí.
• Kênh giao tiếp tin tưởng với người dùng.
• Xây dựng mối quan hệ lâu dài với người dùng.

Nhược điểm:
• Email có thể rơi vào Spam.
• Cần một thời gian dài mới thấy kết quả.
• Có thể gây phiền phức cho khách hàng nếu 
tần suất quá dày.
• Có thể rơi vào “blacklist” nếu bị khách hàng 
phàn nàn quá nhiều.
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Email Marketing là một cách hiệu quả để tăng lượng tra�c về website. Tuy nhiên, để thực hiện 
các chiến dịch Email Marketing hiệu quả, cần phải đảm bảo chất lượng danh sách đầu vào và 
những nội dung giá trị gửi đến khách hàng. Tránh việc phản tác dụng và gây ảnh hưởng xấu lên 

hình ảnh thương hiệu.

Seeding Marketing là một cách hiệu quả giúp tăng tra�c về website, nhưng cũng đòi hỏi nhiều 
kỹ năng và sự khéo léo mà không phải ai cũng làm hiệu quả được.

Seeding Marketing

Xây dựng Fanpage

Seeding Marketing hiểu đơn giản là hoạt động là hoạt động tạo các cuộc nói chuyện, comment xung quanh 
nội dung mà bạn muốn “phát tán” trong cộng đồng. Với sự phát triển và bùng nổ của Mạng xã hội, seeding 
đang là một hoạt động không thể thiếu trong các chiến lược Digital Marketing.

Mạng xã hội đang có một kho người dùng khổng lồ cần bạn khai thác triệt để. Biến một Fanpage trở thành 
một nơi trung gian để kéo nhiều lượt truy cập về website là điều cần thiết phải làm. 

Xây dựng cộng đồng

Group là một cộng đồng trên Mạng xã hội. Nơi bạn có thể tiếp cận và tương tác với các đối tượng khách 
hàng tiềm năng của mình thông qua các nội dung thu hút và hấp dẫn.

Với các bài viết có nội dung hấp dẫn, hình ảnh thu hút, bạn có thể điều hướng người dùng về website bằng 
cách chia sẻ trên fanpage. Tuy nhiên, đừng cố gắng giật tít với nội dung khác hoàn toàn với những gì trên 
website. Điều này có thể khiến người dùng không có thiện cảm và những lần sau đó sẽ không truy cập vào 
trang của bạn nữa. 

Các bước để xây dựng một chiến dịch Email Marketing hiệu quả:
• Bước 1: Xác định đối tượng mục tiêu
• Bước 2: Lựa chọn những nơi seeding phù hợp (group, forum,...) + đăng ký tài khoản/tham gia group
• Bước 3: Tạo những nội dung, thông điệp phù hợp
• Bước 4: Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu quả của các nội dung seeding. 

Các cách tăng tra�c cho fanpage:
• Chia sẻ các bài viết có nội dung chất lượng trên website.
• Sử dụng chatbot để gửi các bài viết, thông tin hữu ích. 
• Ghim bài nổi bật lên đầu trang.
• Tạo nội dung hấp dẫn để người dùng chia sẻ trong mạng lưới cá nhân của họ. 
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Làm thế nào để biến Group thành một thỏi nam châm kéo tra�c
về website?

Quảng cáo Facebook:

• Chia sẻ bài viết có giá trị trong cộng đồng của bạn.
• Chia sẻ bài trong các cộng đồng khác.
• Ghim bài viết trong group.
• Tạo các chương trình thúc đẩy các thành viên chia sẻ bài viết. 

Để người dùng chia sẻ nhiều. Nội dung của bạn phải “chất” và có ý nghĩa, vận dụng được với đối tượng khách 
hàng mà bạn hướng tới. Với các bài viết có giá trị cao, bạn có thể chia sẻ với các group khác để tăng nhận 
thức thương hiệu và mở rộng thêm lượng truy cập vào website.

Đây là cách kéo tra�c về website trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Số lượng nhiều hay ít tùy thuộc và 
ngân sách và khả năng tối ưu hiệu quả quảng cáo. Hiện nay có nhiều nền tảng quảng cáo mới xuất hiện: Zalo, 
Instagram, TikTok,... Nhưng 2 “gã khổng lồ”  Facebook Ads và Google Ads vẫn là 2 nền tảng quảng cáo chiếm 
được sự quan tâm lớn của người dùng và những người chạy quảng cáo.

Là hình thức quảng cáo bị động, tức là bạn hiển 
thị mẫu quảng cáo tới những đối tượng tiềm 
năng, nếu khách hàng hứng thú với quảng cáo 
họ sẽ click truy cập website.

Vấn đề:
• Chi phí quảng cáo Facebook ngày càng cao.
• Facebook tính phí theo lượt hiển thị, nên chỉ 
cần khách hàng thấy quảng cáo là bị tính phí.

Quảng cáo Google:
Có nhiều hình thức quảng cáo để bạn lựa chọn. 
Trong đó Google tìm kiếm và Google Shopping 
là hình thức quảng cáo chủ động. Khách hàng 
chủ động tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Google chỉ tính phí khi khách hàng click vào mẫu 
quảng cáo để truy cập website, hạn chế mất chi 
phí cho những khách hàng không tiềm năng.

Sử dụng các nền tảng quảng cáo

Tỷ lệ chốt đơn hàng thấp do khách hàng
chưa có nhu cầu.

Vì thế tỉ lệ chốt đơn hàng thường cao 
hơn. Chi phí quảng cáo/đơn hàng rẻ hơn.

Một số cách tối ưu quảng cáo:

• Tối ưu nội dung mẫu quảng cáo
Một mẫu quảng cáo Facebook bao gồm: text, hình ảnh, link đích. Những nội dung hấp dẫn sẽ thu hút, có 
giá trị được người dùng và được Facebook ưu tiên hơn. 

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tạo ra những nội dung chất lượng:
- Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ để tìm ra những nội dung độc đáo.
- Tìm kiếm các cách thể hiện nội dung khác nhau để thu hút người dùng (video, slide ảnh, infographic,...)
- Nội dung đơn giản, dễ hiểu khiến người dùng có thể liên tưởng ngay khi đọc.
- Tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của người dùng. Cho họ thấy giá trị của sản phẩm.
- Sử dụng ngôn ngữ của người dùng để nói lên vấn đề của họ. Không nên dùng từ ngữ quá chuyên môn, 
khó hiểu.

Quảng cáo Facebook



11 | www.autoads.asia

• Chạy thử nghiệm A/B
Bạn không thể đảm bảo chắc chắn một nội dung quảng cáo nào sẽ hiệu quả. Vì vậy, việc chạy thử 
nghiệm A/B là cần thiết.
Các yếu tố bạn có thể phân tách để tiến hành thử nghiệm A/B:
- Content mẫu quảng cáo (nội dung, hình ảnh, landing page, video,...).
- Nhắm mục tiêu (vị trí, độ tuổi, giới tính, nhóm sở thích/hành vi, thiết bị,...).

• Thiết lập lịch chạy quảng cáo
Khoảng thời gian chạy quảng cáo là một phần vô cùng quan trọng trong chiến lược tối ưu hiệu quả 
quảng cáo Facebook. Nó quyết định số lượng like, comment, share và cơ hội bán được hàng mà mẫu 
quảng cáo của bạn có thể nhận được. 
Hãy chọn những khung giờ có lượng tương tác lớn, giúp quảng cáo tiếp cận được với nhiều người. Bạn 
có thể tham khảo các khung giờ “vàng” dưới đây.
               • 6h30 - 8h30
               • 11h30 - 13h00
               • 18h00 - 20h30
Tuy nhiên, mỗi sản phẩm có đối tượng khách hàng khác nhau, kéo theo thời gian tương tác của từng loại 
sản phẩm sẽ khác nhau. Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết về đối tượng khách hàng tiềm năng của mình, 
bạn có thể lựa chọn những khung thời gian phù hợp.

• Tối ưu nội dung mẫu quảng cáo
Để quảng cáo Google Ads chạy hiệu quả, bạn cần phải thiết lập tùy chọn ngân sách và đặt giá thầu 
phù hợp.
Google cung cấp một số chiến lược giá thầu phù hợp với từng mục tiêu của chiến dịch. Trước khi chọn 
chiến lược giá thầu, bạn nên hiểu rõ về 5 loại mục tiêu cơ bản được Google đưa ra.

Sau khi đã tìm hiểu và xác định mục tiêu cho các chiến dịch quảng cáo, bước tiếp theo hãy tìm hiểu từng 
cách đặt giá thầu, và tại sao nên chọn chiến lược đó cho chiến dịch của bạn.

Quảng cáo Google

Chọn Chiến lược đặt giá thầu Google Ads thông minh.
Mục tiêu 1: Thúc đẩy hành động trực tiếp của khách hàng trên trang web.

Mục tiêu 2: Tạo lưu lượng truy cập vào trang web

Mục tiêu 3: Thương hiệu được nhiều người biết đến.

Đặt giá thầu mỗi lượt xem (CPV) hoặc đặt giá thầu mỗi 1000 lượt hiển thị (CPM). 
Mục tiêu 4: Tăng lượt xem, hoặc tương tác với video quảng cáo.

Chọn Chiến lược đặt giá thầu Google Ads cho mỗi lượt xem.
Mục tiêu 5: Tăng mức độ cân nhắc đến sản phẩm hoặc thương hiệu.

Để thông điệp tiếp cận được với nhiều người, chọn chiến lược đặt giá 
thầu Google Ads cho mỗi 1000 lượt hiển thị (vCPM).

Chọn chiến lược đặt giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) để tối ưu tối đa 
hiệu quả quảng cáo Google Ads.
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Tìm hiểu công cụ Chặn 90% click ảo - Tiết kiệm 50% ngân sách

Các cách tối ưu danh sách từ khóa trong quảng cáo Google Ads:
- Cập nhật danh sách từ khóa mới bằng các công cụ tìm từ khóa.
- Thêm từ khóa phủ định để cải thiện tỷ lệ nhấp.
- Sử dụng các loại đối sánh từ khóa để kiểm soát đối tượng nhìn thấy quảng cáo.
- Loại bỏ từ khóa không hiệu quả.
- Kiểm tra và điều chỉnh lại những từ khóa có giá CPC cao nhất.
- Thêm các từ khóa thương hiệu.
- Thêm từ khóa tên sản phẩm, dịch vụ.

Click ảo khiến các doanh nghiệp mất khoảng 60 tỷ USD mỗi năm. Đây là con số rất đáng lo ngại. Trong thực 
tế, với các phương thức hoạt động ngày càng phức tạp hơn, số lượng click ảo vẫn tăng khoảng 25%. Các 
doanh nghiệp có thể bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để tìm cách tối ưu, nâng cao hiệu quả các chiến dịch 
PPC, nhưng click ảo vẫn sẽ âm thầm phá hoại những cố gắng, nỗ lực của bạn. 

Chặn click ảo bằng các phương pháp thủ công là điều khó khăn với những 
người chưa nắm vững kiến thức Google Ads. Để tìm ra nguồn gây nên click ảo 
cũng mất nhiều thời gian, nhân sự. Chặn click ảo để không gây ảnh hưởng đến 
chất lượng các chiến dịch quảng cáo. Vì vậy, sử dụng công cụ Chặn click ảo là 
bắt buộc.

• Tối ưu ngân sách bằng chặn click ảo

Mất khoảng 60 tỷ USD mỗi năm
Số lượng click ảo 
tăng 25% mỗi năm

• Tối ưu bộ từ khóa

4 cách xây dựng bộ từ khóa trong Google Adshttps://bit.ly/3gnP7o1

https://bit.ly/3d55Ha9



Chuyển đổi lượt truy cập 
thành đơn hàng
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Tối ưu landing page

Ngân sách được đổ cho các chiến dịch quảng cáo với mục đích tăng lượng truy cập vào landing page và cuối 
cùng là tăng tỷ lệ chuyển đổi. Một landing page tốt có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 27.4%, con số này còn có 
thể lớn hơn nhiều với nhiều trường hợp đặc biệt. Walma� Canada đã tăng 20% chuyển đổi sau khi thiết kế lại 
giao diện landing page phù hợp với thiết bị di động.

Các cách để tối ưu landing page hiệu quả:
• Đưa ra những lời đề nghị rõ ràng, hấp dẫn
• Sử dụng màu tương phản
• Thử các tiêu đề khác nhau
• Đưa những thông tin quan trọng lên đầu
• Xây dựng niềm tin với người dùng

Bổ sung các thông tin Testimonial

Testimonial được hiểu là lời nhận xét của khách hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ. Theo nghiên cứu, 
91% khách hàng đọc các nhận xét online khi tìm kiếm sản phẩm. 84% người mua hàng tin tưởng những lời 
nhận xét mang tính cá nhân. 

Tuy nhiên, có những nhận xét tốt và không tốt. Với những trường hợp không hài lòng với sản phẩm, hãy tìm 
hiểu lý do tại sao và giải quyết vấn đề của họ.

Những lưu ý khi bổ sung các thông tin testimonial:
• Phân nhóm khách hàng dựa vào các kết quả nhận xét của họ.
• Tiếp cận với các khách hàng hài lòng nhất trước. Nhận xét của họ sẽ có độ lan tỏa ngay lập tức.
• Xác định các khách hàng không hài lòng trước khi để họ nhận xét.
• Đảm bảo các lời nhận xét mang tính công bằng, chủ quan về sản phẩm.

Gửi email marketing cho 
khách hàng chưa chuyển đổi

Theo một nghiên cứu của Business Insider, 63% ngân sách bị mất do khách hàng không hoàn thành quá trình 
mua hàng có thể được phục hồi bằng cách gửi email marketing. Khi khách hàng rời đi mà không có hoạt động 
chuyển đổi nào, các luồng email được gửi đi để gợi nhắc đến thông tin mà họ đang xem lúc trước. 
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Không chỉ giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi, gửi email cho những người chưa mua hàng trên website là cách nuôi 
dưỡng, chăm sóc để không bỏ sót khách hàng tiềm năng.

Hiện nay, số kênh liên hệ, giao tiếp ngày càng nhiều lên: Facebook Messenger, Zalo, LiveChat,... Các đơn vị 
kinh doanh cũng phải liên tục cập nhật các công cụ liên hệ để tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận và giao tiếp với 
người mua hàng.

Bạn sẽ thấy sự khác biệt khi vào một website mà không có nút liên hệ, và một website có đầy đủ các kênh liên 
hệ để người dùng lựa chọn. Khi sự lựa chọn của khách hàng được mở rộng, cơ hội chốt đơn hàng cũng cao 
hơn. Theo số liệu thống kê từ hơn 10.000 website, tỷ lệ chuyển đổi tăng 30% khi website được cài nhiều hơn 
1 nút liên hệ (con số thông thường là từ 3 đến 5 nút). 

Số nút có thể giảm đi, nhưng chắc chắn nên có khoảng từ 3 nút trở lên để người dùng có thể lựa chọn kênh 
liên hệ phù hợp.

Một số nội dung có thể tạo trong luồng email gửi cho khách hàng:
• Nhắc nhở về sản phẩm họ đã xem trước đó.
• Thuyết phục khách hàng cân nhắc lại về sản phẩm họ đã bỏ qua.
• Đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mại.
• Đưa ra các ưu đãi có nội dung chỉ dành riêng cho họ.

Một website đa kênh liên hệ với khách hàng sẽ gồm các nút:
• Facebook Messenger.
• Zalo.
• LiveChat.
• Cuộc gọi.
• Bản đồ.
• Tải tài liệu.
• WhatsApp.
• Form liên hệ.

Đa dạng hình thức liên hệ website

Tìm hiểu Công cụ đa kênh liên hệ website - Tăng 30% đơn hànghttps://bit.ly/2M08k1b
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Chuyển đổi đơn hàng 
thành khách mua hàng

Mục tiêu cuối cùng của quá trình bán hàng là về doanh thu, là lúc khách hàng chuyển tiền. Đơn hàng chỉ là 
một giai đoạn trung gian để tiến tới mục tiêu cuối cùng. 

Bạn có thể đánh mất doanh thu ngay trong quá trình chuyển đổi từ đơn hàng thành “tiền” với nhiều lý do:

• Bỏ sót đơn hàng.
• Thông tin khách hàng phân tán.
• Khách hàng phải chờ lâu mới được chăm sóc.
• Xử lý đơn hàng chậm, không nhanh.
• Không xử lý kịp thời các vấn đề khách hàng gặp phải.

Vì vậy, hiệu quả chốt từ đơn hàng đặt mua đến số đơn khách hàng hoàn tất thanh toán không cao. Nhiều đơn 
vị sử dụng Google Sheet thủ công để quản lý dữ liệu khách hàng, nhưng đều gặp phải vấn đề trên.

Trong bước chuyển đổi này, một giải pháp duy nhất có thể “xử lý” tất cả các vấn đề trên là “CRM - Công cụ 
quản lý quá trình Marketing Sale”

CRM tăng 74% khả năng tiếp cận dữ liệu khách hàng, tăng 64% chất lượng quản lý mối quan hệ khách hàng. 
Đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến Marketing và Sale:

• Dữ liệu khách hàng sắp xếp tập trung, không phân tán.
• Kịp thời xử lý các vấn đề khách hàng gặp phải.
• Tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán.
• Kết nối các bộ phận tốt hơn.
• Tăng lượng khách hàng thân thiết.
• Tăng hiệu suất năng lực bán hàng.

Dựa vào hệ thống CRM, cả Marketing và Sale đều theo dõi được quá trình tìm kiếm và chuyển đổi khách hàng. 
Từ đó biết được chất lượng đơn hàng thu về và tỷ lệ chuyển đổi từ đơn hàng thành doanh thu.
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Tối ưu dữ liệu từ
khách hàng đã có

Chi phí tạo ra một lượt mua hàng mới bao giờ cũng nhiều hơn các lượt mua hàng được tạo từ khách hàng cũ. 
Nhưng nếu bạn tận dụng dữ liệu chuyển đổi đã có để giảm chi phí tiếp cận với khách hàng mới, thì chắc chắn 
bạn sẽ tiết kiệm được một khoản ngân sách lớn, mà vẫn tăng được doanh thu.

Bạn làm được những gì với dữ liệu chuyển đổi đã có:

• Tiếp tục chăm sóc sau bán để thực hiện các chương trình khuyến mãi, upsales.
• Có thêm nhiều lượt giới thiệu mua hàng từ nhóm khách hàng này.
• Tạo thêm nhiều lượt mua hàng.

Nếu chỉ như vậy thì bạn đã bỏ qua một vai trò quan trọng của dữ liệu chuyển đổi khách hàng mà bạn có thể 
tận dụng cho các chiến dịch quảng cáo của mình. Đó là “Nhập dữ liệu chuyển đổi khách hàng lên Google 
Ads để máy học Google tối ưu và tìm kiếm đúng đối tượng khách hàng tiềm năng”.

Công nghệ máy học hiểu đơn giản là chúng ta cung cấp cho Google những dữ liệu về khách hàng để Google 
phân tích, đánh giá và tự rút ra quy tắc. Sau đó dùng những quy tắc này để tối ưu các chiến dịch quảng cáo 
tiếp theo. 

Vì dữ liệu này được phân tích từ chính những khách hàng đã có hành động chuyển đổi nên chất lượng của 
những truy cập đầu vào sẽ chất lượng và đúng khách hàng tiềm năng hơn.

Đây là điểm đặc biệt và nổi bật của Vòng tròn tối ưu Marketing Sales so với các mô hình tối ưu khác.



Hướng dẫn cách triển khai
mô hình Vòng tròn tối ưu
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Có rất nhiều cách để tối ưu từng bước trong vòng tròn Tối ưu Marketing Sales, nhưng các cách bạn sử dụng 
phải liên kết và phối hợp với nhau trong suốt quá trình vận hành. Sự "lắp ráp" rời rạc của các công cụ tối ưu 
trong từng phần sẽ khiến bạn mất thời gian, ngân sách để khắc phục lỗi sai.

Dưới đây là gợi ý một chu trình triển khai hoàn chỉnh cho cả một Vòng tròn tối ưu hiệu quả Marketing Sales mà 
bạn nên áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

Tư
 vấ

n tố
i ưu MaxLead

CRM

M
áy học Google

Tăng Traffic

Tối ưu
dữ liệu

Đơn hàng

Khách
mua hàng



Tăng lượt truy cập
vào website
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Chuyên gia tư vấn tối ưu 
hiệu quả quảng cáo Google Ads

Google đưa ra các tiêu chí quan trọng để tối ưu hiệu quả quảng cáo một cách tốt nhất. Để đáp ứng hết các 
tiêu chí này, bạn cần sự tư vấn nâng cao từ các chuyên gia của AutoAds - Đối tác cao cấp của Google tại 
Đông Nam Á. 

Với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, giúp hơn 35.000 doanh nghiệp tối ưu 45.000.000 
lượt click và 4.000.000 lượt chuyển đổi mỗi tháng, AutoAds thấu hiểu insight khách hàng và đưa ra các 
hành động tối ưu tốt nhất cho các chiến dịch quảng cáo Google Ads.

Được các chuyên gia trực tiếp tối ưu các mẫu quảng cáo chắc chắn sẽ là lợi thế giúp bạn có một bước đà 
tốt để tăng tốc doanh thu. Để được các chuyên gia tư vấn, bạn chỉ cần đăng ký ngay gói Tối ưu hiệu quả 
Marketing Sales của AutoAds.

Theo các tiêu chí quan trọng nhất của Google, 
các chuyên gia của AutoAds sẽ

Review lại tài khoản 
và các chiến dịch 

quảng cáo hiện tại

Đánh giá tình trạng và 
chỉ ra những sai lầm 

mà bạn gặp phải

Đưa ra những gợi ý 
tối ưu để tăng 

hiệu quả quảng cáo

Đăng ký nhận tư vấnhttps://bit.ly/2ZFPbti



Chuyển đổi lượt truy cập
thành đơn hàng
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MaxLead - Đa kênh liên hệ website
Tăng 30% chuyển đổi

Một website đa kênh liên hệ với khách hàng sẽ gồm các nút:
• Đa kênh liên hệ website: LiveChat, Zalo, Facebook Messenger, WhatsApp, Cuộc gọi, Form liên 
hệ, Bản đồ, Tải tài liệu.
• Cài đặt đo lường chuyển đổi Google Ads.
• Nút Tin khuyến mãi đưa các thông điệp đến người dùng một cách tự nhiên, không gây phiền 
phức.
• Pop-up Banner hiển thị linh hoạt, thu hút, hấp dẫn người dùng.
• Hệ thống trigger thông minh giúp thu hút nhiều khách hàng tương tác hơn.
• Đẩy toàn bộ thông tin những khách hàng đã tương tác lên Google Ads để Google dễ dàng tìm 
những nhóm tương tự.

Tại sao bạn nên sử dụng MaxLead
• Tăng 30% tỷ lệ chuyển đổi lượt truy cập thành đơn hàng.
• Phân tích chính xác hiệu quả thu lead.
• Quản lý khách hàng tập trung, báo cáo đa chiều trên 1 giao diện duy nhất.
• Giao diện các nút đa dạng, thu hút sự chú ý của người truy cập.
• Không cần biết kỹ thuật, cài đặt đơn giản, dễ dàng trong 5 phút.

Cách cài đặt MaxLead cho website của bạn
Bước 1: Truy cập vào đường link

Bước 2: Đăng ký tài khoản dùng thử

h�ps://autoads.asia/vi/cong-cu/maxlead/
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Nhận tư vấn MaxLead - Đa kênh liên hệ - Tăng 30% chuyển đổi

Bước 3: Điền thông tin website muốn cài đặt MaxLead

Bước 6: Gắn mã nhúng vào website và bắt đầu trải nghiệm MaxLead

Bước 4: Liên kết MaxLead với 
tài khoản Google Ads để cài 
đặt theo dõi chuyển đổi trên 
Google Ads tự động

Bước 5: Thiết lập nhanh các 
nút đa kênh liên hệ

Đăng ký nhận tư vấnhttps://bit.ly/2ZFPbti



Chuyển đổi đơn hàng 
thành khách mua hàng
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CRM OnSales - quản trị data khách hàng
Kết nối mối quan hệ Marketing Sales

• Dữ liệu khách hàng phân tán, rời rạc.
• Bỏ sót và không kịp giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải - Marketing và Sale 
phối hợp không ăn ý.
• Marketing và Sale phối hợp không ăn ý.
• Quy trình kinh doanh không tốt, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi khách hàng không cao.

CRM OnSales giải quyết các thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi đơn hàng 
thành khách mua hàng, đem về doanh thu.

• Đo lường tỷ lệ chuyển đổi khách hàng theo từng bước, từng cấp độ.
• Phân tích hiệu quả từng nhân viên sale, từng nguồn data.
• Tăng tỷ lệ khách mua hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
• Marketing và Sale phối hợp nhịp nhàng, ăn ý hơn.
• Định hướng và quản trị chu trình bán hàng.

Hệ thống CRM OnSales hiện đại giúp giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải

Cách triển khai hệ thống CRM OnSales cho doanh nghiệp của bạn
Đăng ký ngay gói "Tối ưu hiệu quả Marketing Sales" để được tư vấn triển khai hệ thống CRM OnSales 
hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn nhé!

Bạn sẽ tận dụng được nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng đã có để tiếp tục tối ưu cho các chiến dịch 
quảng cáo. Từ đó, giảm ngân sách và tăng tỷ lệ chuyển đổi cho các chiến dịch sau này. 

Quản trị chu trình
bán hàng

Quản trị
hiệu suất và
hoạt động
của Sale

Quản trị dữ liệu
khách hàng

Nền tảng OnSales quản trị khách hàng, giúp tăng 
trưởng doanh thu thông qua các công đoạn

Đăng ký ngayhttps://bit.ly/2ZFPbti



Tối ưu dữ liệu 
khách hàng tiềm năng
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• Tự động tải các dữ liệu khách hàng tiềm năng đã có lên Google Ads.
• Máy học Google phân tích, đánh giá những dữ liệu này.
• Tìm ra những khách hàng tiềm năng có đặc điểm tương tự để tối ưu cho các chiến dịch quảng cáo.

Nhập dữ liệu chuyển đổi
lên Google Ads để tối ưu

Sử dụng công cụ tự động tải dữ liệu lên Google Ads. Từ những dữ liệu đó, máy học Google sẽ phân tích, 
đánh giá và tự động tối ưu hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo tiếp theo. Đây là cách tối ưu dữ liệu khách 
hàng tốt nhất. 

Trong gói giải pháp “Vòng tròn tối ưu hiệu quả Marketing Sales” của AutoAds, công cụ MaxLead - tối đa 
chuyển đổi sẽ giúp bạn:

Bạn sẽ tận dụng được nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng đã có để tiếp tục tối ưu cho các chiến dịch 
quảng cáo. Từ đó, giảm ngân sách và tăng tỷ lệ chuyển đổi cho các chiến dịch sau này. 

Cài đặt MaxLead ngayhttps://bit.ly/2M08k1b



Vòng tròn Tối ưu hiệu quả
Marketing Sales
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C
hu

yê
n gia tư vấn

MaxLead

CRM

Tối ưu dữ liệu

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

Tăng Traffic

Tối ưu
dữ liệu

Đơn hàng

Khách
mua hàng

Tối ưu Google Ads theo các 
tiêu chí quan trọng nhất

Đa kênh liên hệ - 
Tăng 30% chuyển đổi

MaxLead chuyển dữ liệu 
khách hàng tiềm năng cho 

máy học Google

Quản trị quá trình kinh doanh - 
Tăng cường năng lực bán hàng

Chương trình khuyến mãi KHỦNG NHẤT trong năm
TẶNG 7 TRIỆU gồm Chuyên gia tư vấn + Bộ công cụ tối ưu

https://bit.ly/2ZFPbti



35,000
Khách hàng tin dùng

45,000,000
Nhấp chuột/tháng

4,000,000
Chuyển đổi/tháng

Được ra mắt bởi
Novaon AutoAds - Đối tác 

cao cấp của Google tại 
Đông Nam Á

14 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực

Digital Marketing

NỀN TẢNG QUẢN LÝ QUẢNG CÁO 
LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á


