Hình ảnh
Video

Tin tức, quảng cáo

Text link

Video viral, livestream
CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG TRÊN PAGE
Minigame

Nội dung tương tác

Sự kiện
Chọn lọc Những GROUP TIỀM NĂNG
Livestream tư vấn CSKH
SỬ DỤNG GROUP CỘNG ĐỒNG

Nội dung trải nghiệm

Tương tác (like,cmt,..) trên các bài viết, trò chuyện với khách hàng
Xuất hiện chia sẻ giá trị, tương tác thu hút sự chú ý

Album Feedback

Chia sẻ bài viết có giá trị phù hợp với thành viên nhóm
Live Video có sẵn
Livestream trực tiếp

Thêm thành viên từ danh sách bạn bè

Sử dụng livestream
thu hút, tương tác
CÁCH XÂY DỰNG NHÓM

Liên kết Page với Nhóm

Tổ chức MINIGAME

Đặt link nhóm trên các website, youtube, diễn đàn, quảng cáo,...
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG RIÊNG

Tag bạn bè vào
Chia sẽ bài viết

Bán hàng, giới thiệu sản phẩm

GROUP

Kêu Gọi hành động

MỤC ĐÍCH

Đăng bài chia sẽ chất
lượng, viral nội dung

Checkin

Duy trì tương tác CSKH
Xây dựng thương hiệu bền vững

Cần SEEDING trước tạo hiệu ứng đám đông
Tổ chức Minigame, sự kiện, Offline
Nỗi lo sợ

Các Nội dung gây chú ý

Chia sẻ tài liệu,
livestream trên nhóm

Câu đố

NỘI DUNG XÂY DỰNG NHÓM
Kêu gọi, khích lệ thành viên chia sẻ,
tương tác trên các bài viết

Hài hước, funny

Tặng quà cho thành viên tích cực

Tăng Like Page, tăng tương tác
Tiếp cận được nhiều
Khách hàng hơn

MỤC TIÊU

FANPAGE

Tăng nhận diện thương hiệu

CÁCH THU HÚT KHÁCH HÀNG

PLAN MARKETING
FACEBOOK

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Hình ảnh avatar chuẩn mực, đẹp
tạo sự chuyên nghiệp
Thông tin cá nhân rõ ràng, chi tiết

Tăng chuyển đổi mua hàng

Kết bạn với
KH tiềm năng

Target theo tệp tùy chỉnh (SĐT, Email)
Cách target
Target mặc định của Facebook

Cách tiếp cận KH

Đặt tâm trở thành
CHUYÊN GIA trong lĩnh vực

Chạy Video, quảng bá, thương hiệu, Viral dễ dàng
Lọc Phần trăm người xem
Video để chạy Look a Like

Lượt Xem

Sử dụng công thức 80/20 , 80% nội dung đăng là kiến thức, 20% là bán hàng

CHẠY ADS

Kênh marketing 0đ

FB CÁ NHÂN

Tăng traffic về web

Tạo sự gần gũi với khách hàng

Click To Web
Lý do cần xây dựng Profile

Remarketing lại cho KH đã vào web

Tăng độ uy tín

CÁCH CHẠY
Hỗ trợ chốt
sales, chống cướp khách

Chia sẽ các kiến thức cho giá trị miễn phí,
tạo dựng sự tin tưởng

Tạo doanh thu và CSKH
Tin nhắn

Xây dựng được Phễu Khách hàng chatbot page

Chạy like, CMT , Share
Tương tác

Nội dung bán hàng

giới thiệu sản phẩm,
dịch vụ, thương hiệu

Nội dung tương tác

ảnh, video viral, kêu
gọi hành động

Chiến lược nội dung

Seeding tạo hiệu ứng đám đông, tăng chuyển đổi mua hàng

Nội dung cung cấp thông tin
Tên page

Nội dung cá nhân

Thông tin mô tả
Địa điểm, rating

Tối ưu Fanpage

Link web, group
Hình ảnh

SEO Fanpage lên TOP
Sử Dụng các PAGE Vệ tinh
Tăng nhận biết thương hiệu

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan
điểm, tài liệu miễn phí,...
Cảm xúc, checkin ăn
uống, cafe, du lịch,...

