
Chiến lược truyền 
thông tối ưu hiệu quả 

cho PKTT



Xây dựng chiến lược tiếp cận đa kênh

Đăng ký và sử dụng PKTT



Các hạng mục truyền thông để tiếp cận khách hàng

1. Gói sáng tạo nội dung
2. Quảng cáo trên báo chí
3. Tăng nhận diện thương hiệu
4. Facebook Boost Post
5. Est Lead
6. Production
7. PR
8. Social Media
9. Gửi thông báo trên app eDoctor



Gói sáng tạo nội dung

- Xây dựng ý tưởng và kế hoạch triển khai cho 
chiến dịch nhiều nền tảng.
- Thực hiện sáng tạo nội dung và giám sát tiến 
trình thực hiện nội dung.



Quảng cáo trên báo chí

Đặt quảng cáo trên các trang báo hàng đầu Việt Nam: Vnexpress, Dân Trí, Sức 
khoẻ đời sống, Kenh14, SaoStar.



Tăng nhận diện thương hiệu (Brand Awareness)

- Quảng cáo hiển thị trước, trong hoặc sau khi người dùng 
xem 1 video trên Youtube.

- Quảng cáo hiển thị trên Facebook News Feed, Video Feeds, 
Marketplace, Stories, In-Stream Videos, Instant Articles.



Facebook Boost Post
Quảng cáo hiển thị trên Facebook News Feed, Video Feeds, In-Stream Videos, Instant Articles và Audience Network



Est Lead
- Quảng cáo hiển thị trên Facebook News Feed, Marketplace, Video Feeds, Right 

Column, Messenger Inbox, Stories, In-Stream Videos, Search Results, Instant Articles 
và Audience Network

- Quảng cáo hiển thị trên mạng hiển thị Google Display Network



Production

Cho phép tận dụng các bài viết/chuyên mục đúng chủ đề, phù hợp với sản phẩm quảng cáo 

của doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu.



PR - Bài viết quảng cáo

Bài do KH cung cấp nội dung, eDoctor 
biên tập + 20% phí sản xuất nội dung 
nếu bài viết của KH không phù hợp với 
các tiêu chuẩn bài viết của eDoctor



PR - Bài viết chuyên gia
Bài do eDoctor sản xuất nội dung theo 

phong cách của website và theo định 

hướng KHÁCH HÀNG đề xuất.



PR - Hiển thị Banner

Cho phép tận dụng các bài viết/chuyên mục đúng chủ đề, phù hợp với sản phẩm quảng cáo 

của doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu.



Social Media

Xây dựng nội dung chia sẻ trên mạng xã hội: Post, Video, Infographic,...



Gửi thông báo trên App eDoctor

Sử dụng APP của eDoctor để push 

thông báo khuyến mãi, thông tin của 

Phòng tư vấn VC đến phân khúc 

khách hàng đang quan tâm đến dịch 

vụ của phòng tư vấn.



Cảm ơn bạn vì đã theo dõi!
Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý đối tác vui lòng liên hệ:

Mr. Phong - CMO eDoctor
SĐT: 0932 689 993
Email: phongtt@edoctor.vn

Ms. Minh Duyên - Senior Project Operation
SĐT: 0379 044 410
Email: duyennt@edoctor.vn


