BÁO GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI
DANH MỤC
Mô hình Marketing tối ưu

Tư vấn cơ bản
Xây dựng mô hình MKT tối ưu cho sp/dv

GÓI 1
(3 triệu)

GÓI 2
(6 triệu)

GÓI 3
(9 triệu)

GÓI 4
(15 triệu)

GÓI 5
(20 triệu)

GÓI 6
(30 triệu)

Cơ bản

Cơ bản

Chuyên sâu
01 SP

Chuyên sâu
02 SP

Chuyên sâu
03 SP

Chuyên sâu
06 SP

MARKETING NỀN TẢNG
Sản phẩm

Tư vấn, phân tích sản phẩm

01 SP

02 SP

06 SP

Giá

Nghiên cứu, phân tích giá

01 SP

02 SP

06 SP

Khách hàng mục tiêu

Chân dung khách hàng dựa trên sản
phẩm/dịch vụ

01 SP/D.Vụ

02 SP/D.Vụ

03 SP/D.Vụ

04 SP/D.Vụ

06 SP

v

v

v

v

v

01 page/group

02 page/group

03 page/group

05 page/group

05 bài/tuần

07 bài/tuần

10 bài/tuần

10 bài/tuần

12 bài/tuần

06 bài/tháng

07 bài/tháng

8 bài/tháng

10 bài/tháng

12 bài/tháng

01 kênh

02 kênh

03 kênh

04 kênh

MARKETING TRÊN KÊNH TƯƠNG TÁC ONLINE

FB seeding

Seeding thông thường (like, share,
comment)
Xây dựng hệ thống seeding (page/group
hỗ trợ)

FB Page

Viết bài, chăm sóc page

Website

Viết bài, post bài

Youtube&các kênh media
khác

Hỗ trợ xây dựng nội dung

SEO

05 bài/tuần

Phân tích từ khóa SEO

Phân tích từ khóa Phân tích từ khóa Phân tích từ khóa Phân tích từ khóa Phân tích từ khóa

SEO từ khóa
MARKETING OFFLINE
QUẢNG CÁO
Quảng cáo Google (ngân
sách KH)
Quảng cáo Facebook (ngân
sách KH)

Chạy chiến dịch quảng cáo, ngân sách
KH
Chạy chiến dịch quảng cáo, ngân sách
KH

01 chiến dịch

01 chiến dịch

01 chiến dịch

02 chiến dịch

03 chiến dịch

06 chiến dịch

01 chiến dịch

01 chiến dịch

03 chiến dịch

03 chiến dịch

04 chiến dịch

06 chiến dịch

01 chương trình

02 chương trình

03 chương trình

04 chương trình

06 chương trình

02 SP/Dịch vụ

03 SP/Dịch vụ

<10 SP/Dịch vụ

v

v

v

XÚC TIẾN BÁN
Lên chương trình xúc tiến
bán
Tư vấn phương pháp bán
hàng online
Tư vấn phương pháp tối ưu
hóa kênh bán

v

BỘ TƯ LIỆU MARKETING

v

Ấn phẩm truyền thông

01 bộ (<10 trang) 01 bộ (<15 trang) 01 bộ (<20 trang)

Hồ sơ công ty
Chụp ảnh tư liệu

01 buổi

Sản xuất video
Thiết kế hình ảnh

v

v

01 bộ (<25 trang) 01 bộ (<30 trang)

v

v

v

v

01 buổi

03 buổi

04 buổi

05 buổi

01 video

02 video

03 video

04 video

3 thiết kế

5 thiết kế

10 thiết kế

15 thiết kế

20 thiết kế

30 thiết kế

v

v

v

v

v

v

Sản xuất video giới thiệu sản
phẩm/dịch vụ
Phân tích đo lường hiệu quả
XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG
Ghi chú: Dịch vụ SEO sẽ tính theo từ khóa cụ thể và có báo giá chi tiết sau khi khảo sát mức cạnh tranh trên thị trường
Đơn vị chưa có website sẽ triển khai web theo định hướng marketing (Chi phí thiết kế website tính ngoài không bao gồm trong các gói marketing) và được hỗ trợ miễn phí tư vấn xây dựng web bài bản và khoa học

