
  

Hội thảo marketing Tec club

Dành cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ



  

Bán hàng 



  

Hay đấu tranh sinh tồn



  

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

● Ít người
● Linh hoạt
● Đánh nhanh thắng nhanh

● Tham vọng lớn
● Vốn hạn chế
● Kiêm nhiệm
● Khó khăn
● Lực bất tòng tâm



  

Luật thiên nhiên và điều mong muốn



  

Làm thế nào để bán được hàng

● Xác định khách hàng
● Tiếp cận khách hàng
● Thuyết phục khách hàng
● Chốt khách hàng
● Bán hàng
● Thu tiền...



  

Các hình thức tiếp thị cơ bản

● Truyền thống (Tiếp thị Đóng)
● Mass-media
● Sự kiện, hội thảo, quảng cáo, PR

● Tiếp thị Mở
● Không giới hạn đối tượng
● Không giới hạn thời gian
● Không giới hạn không gian
● Không giới hạn khoảng cách



  

ROI của tiếp thị

● Đầu tư vào tiếp thị bao nhiêu?
● Sau bao lâu có kết quả?
● Kết quả so với đầu tư là bao nhiêu?
● Kết quả kéo dài bao lâu?
● Có phải đầu tư lại không? Bao nhiêu?
● …

● Càng nhỏ càng khó đo đạc ROI



  

SME chọn hình thức tiếp thị nào?

● Rẻ tiền
● Hiệu quả cao
● Lâu dài
● Ít phải tái đầu tư



  

Tiếp thị mở (Open marketing)

● Tiếp thị số
● Mạng xã hội
● Doanh nghiệp 2.0
● Hợp tác cùng phát triển



  

Mặt phải và mặt trái của tiếp thị Mở

Tích cực
● Nhanh chóng
● Rẻ tiền
● Hiệu quả cao
● Luồn lách tốt
● Tiếp thị du kích
● Xây dựng thương hiệu 

nhanh và rẻ

Tiêu cực
● Khó kiểm soát
● Mang tính cá nhân
● Có thể phá hỏng thương 

hiệu
● Được lúc này mất lúc 

khác...



  

Tiếp thị bằng mối quan hệ 
(relationship marketing)

● Quan hệ tiếp nối
● Các mối quan hệ nhân rộng (mạng xã hội)
● Tin tưởng người quen
● Tin tưởng vào minh chứng sống

● Bảo hành bảo dưỡng
● Khách hàng thường xuyên... CRM, ERP



  

Tiếp thị du kích (Guerilla marketing)

● Kiếm cớ
● Tạo cớ
● Lợi dụng
● Luồn kẽ hở
● Tạo ấn tượng bất ngờ



  

Cảm ơn và chúc các bạn thành đạt
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