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BỨC TRANH TRUYỀN THÔNG 
- QUẢNG CÁO QUÝ II/2022
Thương hiệu lấy đà để tạo ra những cú bật lớn
Quý II/2022 là thời điểm bức màn mùa lễ
hội được vén để chuyển giao sang một
khung cảnh sôi động hơn. Sau mùa lễ
hội, người tiêu dùng dần “quay trở lại” với
trạng thái bình thường. Vì cũng là thời
điểm sát với đầu năm mới nên họ mang
trong mình tâm lý tràn đầy hy vọng cùng
vị thế chủ động. Song song với người tiêu
dùng, đây cũng là lúc các thương hiệu
cần bứt tốc dữ dội.

LỜI NGỎ

Trong hàng loạt các chiến dịch cùng một
lúc được tung ra, việc chen chân vào tâm
trí khách hàng rất khó khăn. Tuy nhiên,
nhiều thương hiệu lại có cách giải bài toán
này hiệu quả. Novaon Digital đề cập tới
những chiến dịch truyền thông hay của
quý I/2022 trong phần đầu tài liệu.

Phần II, Novaon Digital sẽ cung cấp những
cập nhật, xu hướng của các nền tảng
quảng cáo thịnh hành. Đừng bỏ lỡ nếu bạn
đang coi quảng cáo số là một mảnh ghép
lớn trong chiến lược của thương hiệu!

Đây là thời điểm các nhãn hàng sẽ đưa ra
những chiến dịch truyền thông & quảng
cáo hấp dẫn để lôi kéo sự chú ý của người
tiêu dùng.



3

XU HƯỚNG
TRUYỀN THÔNG
MỘT SỐ CAMPAIGN NỔI BẬT

CHIẾN DỊCH “ĐỎ” LAN TOẢ SẮC TẾT
J&T EXPRESS

HƯỞNG ỨNG VALENTINE “BLUE IS THE COLOR 
OF LOVE” VỚI TIFFANY & CO
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NGÀY 8/3, TÔN VINH LÀN DA THỰC CỦA PHỤ NỮ 
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NIKE TOÀN CẦU “CHI BẠO” CHO OOH HOÀNH 
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truyền thông nổi bật

trong quý I năm 2022

THƯƠNG 
HIỆU



I
Xu hướng 

truyền thông
Một số campaign nổi bật

Thời gian quý I/2022, với sự đổ bộ của ngày lễ lớn
trong năm như Tết Âm lịch, các nhãn hàng liên tục
cho ra mắt các chiến dịch truyền thông độc đáo.
Trong hàng loạt các chiến dịch cùng một lúc được
tung ra, bài toán chen chân vào tâm trí khách hàng
rất khó khăn. Những cái tên chúng tôi chỉ ra sau đây
đã thành công để lại dấu ấn trên cuộc đua
campaign. Từ đó hé lộ các xu hướng truyền thông
năm 2022 đang được các nhãn hàng để mắt đến.

“
4



1. Tết “Đỏ” - Chiến dịch mở màn Tết 2022 thể hiện sự 
am hiểu văn hoá và đối tượng mục tiêu

Ý tưởng
Chiến dịch "Đỏ" với thông điệp truyền thông đậm chất Tết “J&T đến, Đỏ
đến” của J&T Express đã thể hiện sự am hiểu thị trường bản địa, xuất sắc
mở màn Tết 2022. Đối với người Việt Nam, màu đỏ tượng trưng cho sự
thịnh vượng, quyền lực và giàu có, đặc biệt chỉ sự may mắn trong tiền
bạc. Với cộng đồng người bán - tệp khách hàng của J&T, thì “vận đỏ”
báo hiệu việc kinh doanh tốt đẹp. Tết “Đỏ” xuất hiện với thông điệp dễ
dàng được số đông đối tượng mục tiêu đón nhận.

Xu hướng
Sử dụng rapper influencer JustaTee: Chiến dịch của J&T “chọn mặt gửi
vàng” rapper, nhạc sĩ, ca sĩ JustaTee làm đại sứ thương hiệu. JustaTee với
hình ảnh sôi nổi, sáng tạo, chuyên nghiệp là một hình ảnh lý tưởng đại
diện cho tinh thần và phong cách gần gũi, năng động của J&T Express.

Brand sponsor trong MV ca nhạc "O-Đờ-Hỏi-Đỏ": Hình ảnh linh vật Mèo
thần tài cùng đại sứ thương hiệu JustaTee xuất hiện trong MV ca nhạc là
điểm nhấn thú vị của chiến dịch. MV ca nhạc có tính lan tỏa, khơi gợi sự
thích thú và đã “xốc” lại tinh thần của người tiêu dùng online trong những
ngày giãn cách xã hội.

Social Media Marketing: Hướng đến nhóm đối tượng khách hàng
merchant, J&T tập trung triển khai chiến dịch trên nền tảng mạng xã hội
Facebook.

TikTok Dance Challenge: Chiến dịch kêu gọi người dùng TikTok cover lại
vũ đạo “Meow meow” trên nền nhạc "O-Đờ-Hỏi-Đỏ" tạo nên sân chơi vui
tươi, nhấn mạnh tính trẻ trung, năng động của thương hiệu.

Chiến dịch “Đỏ” với thông điệp
“J&T đến, Đỏ đến”

MV ca nhạc "O-Đờ-Hỏi-Đỏ" kết
hợp với Justa Tee
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2. “Blue is the Color of Love” - Cách Tiffany & Co. tôn 
vinh màu xanh thương hiệu và thông điệp tình yêu 
nhân dịp Valentine
Ý tưởng
Vào dịp lễ tình nhân 2022, Tiffany & Co. đã tung ra chiến dịch “Blue is
the Color of Love” hợp tác với nghệ sĩ người Mỹ Curtis Kulig cùng
với câu khẩu hiệu “Love Me”. Thông thường, những tông màu ngọt
ngào như gam hồng, đỏ hay tím thường gợi nhớ đến tình yêu
nhưng Tiffany & Co. muốn thuyết phục công chúng rằng màu xanh
mới là màu của tình yêu, và ngụ ý ở đây cũng chính là màu sắc nhận
diện của hãng. Chiến dịch đã tôn vinh giá trị nghệ thuật đậm bản
sắc New York, đồng thời tôn vinh sức mạnh của lời nói, câu chữ và
tình yêu.

Xu hướng
Bộ sưu tập độc quyền kết hợp với nghệ sĩ: tác phẩm của Curtis
Kulig dành cho Tiffany & Co. được sử dụng kết hợp với các BST trang
sức của thương hiệu như Tiffany HardWear, Tiffany Knot và Tiffany T.

Quảng cáo OOH: Các artwork với thông điệp "Love me" chủ chốt
của chiến dịch được bố trí khắp nơi trong thành phố. Những bức
tường sơn graffiti của Curtis Kulig với khẩu hiệu “Love Me” trở thành
địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ New York. Nhận thấy sự
đồng điệu về mặt tinh thần nghệ thuật, Tiffany & Co. tiếp tục hợp tác
cùng Curits Kulig tạo nên các khẩu hiệu của chiến dịch, như lời mời
gọi ngọt ngào khi phối hợp với những câu chơi chữ khác như “Dare
Me” (Hãy thử thách tôi), “Hold Me” (Hãy ôm tôi) hoặc “Kiss Me” (Hãy
hôn tôi). Tất cả đều được viết với font chữ Tiffany Blue độc quyền của
hãng.

Chiến dịch Valentine 2022 của Tiffany 
& Co. bắt tay cùng Curtis Kulig

Bộ sưu tập độc quyền của Tiffany & Co. 
kết hợp với nghệ sĩ
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3. Dove tôn vinh vẻ đẹp thực của làm da phụ nữ qua sự 
chân thật của thiết kế bánh xà phòng

Ý tưởng
Chiến dịch #RealSoaps (bánh xà phòng đích thực) đã xuất hiện và
truyền tải thông điệp ý nghĩa dựa trên platform “Vẻ đẹp thật sự”
được Dove sử dụng trong gần 20 năm. Thay cho bề mặt láng mịn
không tì vết, 4 sản phẩm xà phòng tắm mới của Dove xuất hiện
với nhiều khuyết điểm, tượng trưng cho những điều “chưa hoàn
hảo” trên làn da người phụ nữ. Qua tính chân thật của thiết kế
bánh xà phòng, chiến dịch #RealSoaps của Dove tôn vinh vẻ đẹp
thực sự của làn da phụ nữ, cổ vũ họ hãy tự tin vào bản thân và
cảm nhận được sự kết nối với sản phẩm chăm sóc cơ thể đến từ
thương hiệu.

Xu hướng
Video ra mắt sản phẩm mới: Dove khắc họa thiết kế bánh xà
phòng mới với sự xuất hiện của người phụ nữ trong video chiến
dịch. Đây là một cách làm không quá mới nhưng hiệu quả với
mục tiêu và cách thể hiện của chiến dịch. Âm nhạc kết hợp với
hình ảnh là một trong những cách thể hiện “chạm” vô cùng tốt.

Print ads thu hút: Tương tự như video ra mắt sản phẩm, bộ print
ads của Dove cũng sử dụng tông màu đen trắng, kết hợp hình
ảnh làn da thực của người phụ nữ cùng hình ảnh 4 bánh xà
phòng mới - dòng sản phẩm khác biệt với các quy chuẩn trên thị
trường tượng trưng cho làn da “không hoàn hảo”, cổ vũ sự tự tin
của phụ nữ.

Thiết kế bề mặt đặc biệt của
bánh xà phòng Dove

Print ads đẩy cảm xúc của người
xem lên cao trào
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4. Nike toàn cầu “chi bạo” cho 3D out-of-home hoành 
tráng kỷ niệm ngày ra đời của sản phẩm Air Max 1

Ý tưởng
Câu chuyện xoay quanh việc cuối những năm 90, hãng giày Nike
đối mặt với một vấn đề lớn xoay quanh công nghệ Airbags: Túi
khí đặt giữa đế giày quá to dẫn tới nứt đế và dần làm phá hỏng
đế. Nhà thiết kế Tinker Hatfield đã khắc phục điều này bằng
cách thiết kế để lộ phần túi khí ra ngoài. Air Max 1 đã ra đời như
thế.

Air Max vốn là thiết kế phủ sóng rộng trên mặt trận thể thao trên
toàn thế giới và là mảnh ghép quan trọng nhất của nền văn
hóa “sát mặt đất”. Để kỉ niệm câu chuyện thú vị này, Nike quyết
định tổ chức sự kiện thường niên Air Max Day, đồng hành cùng
cộng đồng sneaker trên toàn thế giới.

Xu hướng
Tạo ra dịp riêng có ý nghĩa với thương hiệu: Để ghi nhớ ngày
Air Max 1 ra đời, Nike đã lấy 26/03 hàng năm làm ngày Air Max
(Air Max Day). Mỗi năm là một hoạt động được Nike thực hiện để
nhìn lại hành trình phát triển của dòng Air Max.

Triển lãm ảo OOH - Billboard chuyển động 3D: Nike đã tái hiện
lại đôi giày huyền thoại Air Max 1 trên tấm billboard chuyển động
3D, cũng là chiến dịch OOH 3D đầu tiên của thương hiệu. Tấm
billboard có kích thước bằng 3 tầng của tòa nhà, được chiếu trên
màn hình LED 4K với những chuyển động đủ chân thực để
khiến người qua đường choáng ngợp.

Kỷ niệm sự ra đời của đôi Air Max 1 - The
story of Air Max

Triển lãm ảo OOH - Billboard chuyển
động 3D
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1. Tiếp cận khách hàng tiềm năng 
với quảng cáo thích ứng

Hình ảnh quảng cáo thích ứng

Điểm nổi bật
Kể từ ngày 30/06/2022, Google Search sẽ chính thức bỏ
định dạng văn bản mở rộng - Quảng cáo thích ứng là
định dạng quảng cáo duy nhất

● Tập trung tối ưu vào một số chỉ số chính
● Độ mạnh của quảng cáo tập trung cải thiện

thành “Tốt” và “Rất tốt”
● Biến thể quảng cáo để test giữa các mẫu

quảng cáo
Lưu ý:
● Sau thời gian thử nghiệm Google đã xác định

quảng cáo thích ứng giúp thuật toán Google
cải thiện được tỉ lệ nhấp

● Không thể tạo được quảng cáo văn bản mở rộng
● Các mẫu quảng cáo văn bản mở rộng vẫn sẽ

hoạt động tuy nhiên không thể chỉnh sửa
● Chuẩn hóa tối ưu theo quảng cáo thích ứng để

tối ưu một cách tốt nhất

Cơ hội:
Quảng cáo tìm kiếm thích ứng đem đến cho doanh nghiệp lợi ích vượt trội như:
● Linh hoạt điều chỉnh phù hợp với chiều rộng màn hình của các thiết bị điện tử để có thêm nhiều

không gian lan tỏa thông điệp đến khách hàng tiềm năng.
● Hiển thị nhiều kiểu kết hợp sao cho phù hợp nhất với đối tượng mà doanh nghiệp đang nhắm đến,

với vị trí của họ, với nơi mà khách hàng thường ghé thăm khi online, hơn hết, giúp tiếp cận nhiều
khách hàng tiềm năng hơn.

● Quảng cáo tìm kiếm thích ứng thu hút thêm nhiều lượt nhấp và lượt chuyển đổi nhờ sự phù hợp
với nhiều từ khóa/cụm từ khóa tìm kiếm hơn.
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2. Youtube Extension

Hình ảnh Youtube Extension

Điểm nổi bật
● Người dùng vừa xem video bên cạnh sẽ thể hiện các

tiện ích về từng sản phẩm, giá để thúc đẩy click về
website xem sản phẩm mua hàng

● Sử dụng Data Feed trên Google Merchant Center để
hiển thị

● Trung bình, những nhà quảng cáo đã thêm nguồn
cấp dữ liệu sản phẩm vào chiến dịch thúc đẩy hành
động trong quảng cáo dạng video có số lượt chuyển
đổi tăng thêm hơn 60% với chi phí thấp hơn.

● Chỉ hiển thị được trên thiết bị di động ở chế độ dọc
● Tối thiểu 4 hình ảnh sản phẩm có thể xuất hiện bên

dưới quảng cáo dạng video.

Lưu ý:
● Đã áp dụng tại thị trường Việt Nam với nhiều ngành

nghề khác nhau.
● Đồng bộ feed vs Google Merchant Center nên có thể

chạy động bộ hóa với Shopping Ads và Dynamics
● Chỉ áp dụng được trên Youtube Instream

Cơ hội:
● Doanh nghiệp không chỉ có 1 kênh làm branding mà

còn mang lại hiệu quả theo xu hướng chuyển đổi
● Thúc đẩy doanh thu trên E-commerce.
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3. Cải tiến Google Search

Điểm nổi bật
Để gia tăng hiệu quả của Google Search, Google liên tục
update tính năng mới:
● Cải tiến thêm tiện ích hình ảnh để gia tăng mức

độ visual sinh động
● Thêm tính năng thu thập form trực tiếp trên

Google và đổ thông tin về tài khoản Adwords
Lưu ý
● Hiện đã áp dụng tại thị trường Việt Nam
● Tiện ích Form áp dụng cho Search mặc định, còn

vs Youtube, GDN… mỗi 1 vị trí sẽ có 1 yêu cầu hiển
thị nhất định

● Website cần có chính sách về quyền riêng tư
● Có thể hỏi về Tên, email, số điện thoại, thành phố,

quốc gia, chức danh…
Cơ hội
● Các thương hiệu có cơ hội sáng tạo hình ảnh dịch

vụ/ sản phẩm ấn tượng nhằm thu hút được tệp
khách hàng tiềm năng đang có nhu cầu tìm
kiếm.

● Tạo thuận lợi trong việc thu thập thông tin khách
hàng và chăm sóc hiệu quả cho doanh nghiệp.
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4. Tạo thử nghiệm mới
Điểm nổi bật
● Google cải tiến khuyến khích người dùng tạo các

phiên bản thử nghiệm mới để tìm ra hướng hiệu
quả trước khi áp dụng chính để tối ưu ngân sách và
thời gian

● Hiện nay người dùng có thể dùng tính năng thử
nghiệm tùy chỉnh để lấy thông tin từ chiến dịch
gốc và tiến hành thử nghiệm (ngân sách, link đích,
ad format, bidding…) nếu theo dõi thấy hiệu quả chỉ
cần bấm áp dụng sẽ áp sang chiến dịch thực tế

● Đồng bộ hóa nếu chiến dịch gốc có bất cứ thay đổi gì
sẽ được đồng bộ hóa sang chiến dịch thử nghiệm
(thêm từ khóa, link đích, banner…)

● Phù hợp vs các chiến dịch Performance cần cải thiện
hiệu suất liên tục.

Cơ hội
● Các doanh nghiệp có chiến lược sử dụng ngân sách

một cách hiệu quả trong kế hoạch triển khai
Marketing của mình

● Có thông tin đánh giá chất lượng hiệu quả quảng
cáo chính xác, đầy đủ, có hệ thống
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1. TikTok Instant Page (Trang tức thì) 
Điểm mới:
Instant Page là định dạng quảng cáo đầu tiên xuất hiện
dưới dạng trang đích với tốc độ load nhanh hơn 11 lần so
với trang đích trên mobile thông thường. Định dạng này
cho phép công chúng nhận tin nhấp vào, lướt xem
thêm thông tin về sản phẩm và thương hiệu trên trang
đích mà không phải thoát ra khỏi ứng dụng TikTok. Tính
năng này hoàn toàn là đối thủ với tính năng điều hướng từ
Sticker của Instagram được ra mắt trong thời gian gần đây.

Cơ hội:
TikTok Instant Page phù hợp với các mục tiêu quảng cáo
đa dạng, từ giới thiệu cửa hàng trực tuyến (online
store), thông tin sản phẩm - dịch vụ, chương trình khuyến
mãi đến gia tăng lượt đăng ký, thu thập thông tin khách
hàng tiềm năng.

Các loại nhắm mục tiêu QC:
● Buying Type: Auction, Reach & Frequency
● Advertising Objective: Traffic, Conversions, Reach,

Video Views
● Split Test: Not Supported
● Promotion Type: Website (Traffic and Conversions

Objective only)
● Placement: TikTok
● Ad Format: Non-Spark Ads, Spark Ads
● Cards: Display Card, Gift Code Card

16



2. Chính thức ra mắt TikTok Shop 
ở Việt Nam 

Điểm nổi bật
TikTok Shop chính thức ra mắt ở thị trường Việt Nam -
thương hiệu có thể tạo Shop và đăng sản phẩm lên
bán trực tiếp trên nền tảng TikTok.

Cơ hội
● Các thương hiệu tiên phong tạo TikTok shop

trong giai đoạn này sẽ có lợi thế trong việc thu
hút các khách hàng

● Thương hiệu có thể bán hàng qua Livestream,
video quảng cáo, dẫn link về page một cách
tiện lợi, nhanh chóng

● Kết hợp giữa organic format và quảng cáo linh
hoạt, hiệu quả

● Quản lý TikTok Shop thông qua trình quản lý

17



3. Nhắm chọn đối tượng mục tiêu 
theo Hashtag (#)
Điểm mới:
● Nhắm mục tiêu hashtag là một loại nhắm mục

tiêu hành vi bằng cách nắm bắt được hành vi
sự thật cơ bản của người dùng. Với tính năng
này, bạn có thể nhắm mục tiêu người dùng đã
xem video TikTok với một số hashtag nhất định.

● Các Hashtag (#) đủ tiêu chuẩn để xuất hiện
trong danh sách Hashtag (#) mà nhà quảng cáo
có thể chọn sẽ được làm mới mỗi ngày.

Các loại nhắm mục tiêu quảng cáo:
Ứng dụng cho tất cả các mục tiêu chiến dịch thuộc
nền tảng Quảng cáo Đấu thầu (Auction ads), ngoại trừ
mục tiêu Catalog Sales.

Hai tiêu chuẩn chính để Hashtag (#) được chọn vào
danh sách Hashtag Interactions:
Mức độ phổ biến của Hashtag (#) trong vòng 7 ngày
gần nhất (đánh giá dựa trên tổng lượt xem video).
Các video thuộc Hashtag (#) đều đã vượt qua quy trình
kiểm duyệt nội dung của TikTok.

18



4. Liên kết nội dung sáng tạo - SPARK ADS

Điểm nổi bật

SPARK ADS là một dạng mới của quảng cáo TikTok In Feed
giúp nhãn hàng có thể chuyển hóa video đang thịnh hành của
các TikToker thành video quảng cáo trực tiếp cho sản phẩm.
Bằng cách này, nhãn hàng có thể xác định được nội dung tự
nhiên nào được các TikToker đăng tải phù hợp với chiến dịch
của mình.

Tính năng giúp các thương hiệu có liên kết với
Creator/Influencer liên kết với nhau trong các chiến dịch và sử
dụng nội dung hiệu quả.
Hình thức này có thể kết hợp với các mục tiêu chạy quảng cáo
traffic, video, reach… Tương tự như hình thức Branded Content
của Facebook.
Hiện đã có thể chạy video tối đa 10 phút so vs trước đây các video
ngắn 3 - 5 phút —> Tiktok đang mở thêm thời gian cho các nhà
sáng tạo nội dung

Tài khoản 
quảng cáo 
xin whitelist 
của TikTok

Account
Whitelist-

ing

Được đồng ý 
tạo mã cho 
mỗi video 
quảng cáo

Creator 
đồng ý 
lấy code

Thêm video 
vào thư viện 
chạy quảng 
cáo add từ 

mã code 
Creator

Add mã 
code

Sử dụng 
video để 
tạo chiến 

dịch

Tạo chiến 
dịch
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1. FACEBOOK REELS

90%

2.1H

75%

Người dùng Việt Nam sẵn sàng thực
hiện hành động với thương hiệu khi
xem video trên Facebook.

Thời gian tối thiểu để người dùng Việt
Nam xem video < 3 phút.

Người dùng xem video vào khoảng
thời gian từ 20h-22h.

Vào tháng 2/2022 tính năng Reels đã được mở trên
150 quốc gia. Nhãn hàng có thể tận dụng tính năng
này để sáng tạo nội dung, tăng khả năng tiếp cận
khách hàng tự nhiên.
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2. Quảng cáo bài đăng trong group  
Điểm nổi bật
Hiện Facebook đã mở rộng cho phép việc chạy quảng
cáo Group cộng đồng

Với các Fanpage có quyền admin và đăng bài trong 1
group có thể chạy quảng cáo bài đăng đó. Điều này
giúp bài đăng có độ phủ tự nhiên giúp thu hút tương
tác và lượt tham gia nhóm.

Cơ hội:
Các nhãn hàng có thể tận dụng cơ hội này để quảng bá
và gia tăng lượt tham gia nhóm. Mở rộng các chiến dịch
kết hợp giữa Seeding + Influencer + Branded Content

22



3. Instagram thêm phụ đề tự động 

Điểm nổi bật
Vào tháng 3/2022 Instagram đã ra mắt tính năng tạo phụ đề
tự động cho các video.

Cơ hội
● Thương hiệu dễ dàng tiếp cận với nhiều tệp đối tượng

khách hàng khác nhau
● Truyền tải nội dung rõ ràng hơn
● Tăng mức độ tương tác và thảo luận trên các nền tảng
● Thương hiệu tận dụng tính năng này để theo kịp xu

hướng tăng khả năng tiếp cận khách hàng và thu hút
nhanh chóng .
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4. Instagram đóng IGTV, 
chuyển trọng tâm sang Reels

Điểm nổi bật
Vào tháng 2/2022 Instagram đã đóng quảng cáo trong
luồng và ứng dụng IGTV độc lập.

Instagram đóng ứng dụng IGTV và chuyển trọng tâm
sang cải thiện Reels, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với
TikTok.

Cơ hội
● Các thương hiệu có thể sáng tạo nội dung và tạo

UGCs trên nền tảng Instagram reels
● Thương hiệu tập trung thu hút người dùng trên

Reel
● Dễ dàng triển khai các định dạng quảng cáo có

thể hiển thị trên reel như catalog sale.
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1. Zalo ra mắt tính năng quy tắc tự động
Điểm nổi bật

Zalo Ads ra mắt tính năng mới hỗ trợ nhà quảng
cáo quản lý quảng cáo tự động, dễ dàng và
nhanh chóng.

● Bật quảng cáo

● Dừng quảng cáo

● Tăng giá đấu thầu

● Giảm giá đấu thầu

Cơ hội

● Tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả chạy
chiến dịch Digital Marketing

● Kiểm soát và điều chỉnh được chi phí để
có phương án tốt nhất

26



1. Zalo ra mắt tính năng thử nghiệm “Gọi thoại”

[ZALO OFFICIAL ACCOUNT] CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI -
GỌI THOẠI TƯƠNG TÁC HAI CHIỀU MIỄN PHÍ

Tính năng “Gọi thoại” đã được nâng cấp cho phép chủ động
gọi từ 2 chiều: người dùng và OA - Doanh nghiệp được xác
thực (tick vàng). Đây là tính năng cho phép OA dễ dàng thiết
lập một kênh liên lạc để quản lý và kiểm soát các cuộc gọi đến
với người dùng Zalo, tính năng này hoàn toàn miễn phí

Hướng dẫn: Tại đây

Cơ hội

● Giao tiếp hiệu quả với khách hàng, đối tác
● Thương hiệu quản lý và kiểm soát cuộc gọi đến

để nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.
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Dịch vụ Khác
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1. Quảng cáo OTT

Là quảng cáo iTVC trên nền tảng app OTT TV
của các nhà đài, nhà mạng: VTVGo, Viettel
TV/TV360, FPT Play, MyTV, HTVC, VTVcab ON,
THVLi,... trên đa thiết bị: Smart TV/Connected TV
và Mobile app, với khả năng tiếp cận gần 30
triệu người dùng hàng tháng

- Target:
Age, gender, location, time slot, content group,
frequency….

- Ngành hàng phù hợp:
FMCG, Ô Tô, Bất Động Sản, Dược…

- Cách tính phí: CPM
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2. Quảng cáo In-image banner

Là hình thức quảng cáo trong banner trên các
bài báo được thể hiện 1 cách đa dạng, đặc biệt
kết hợp banner, iTVC hoặc carousel…

- Target:
Dựa trên danh sách từ khóa của khách hàng,
hiển thị trên nội dung độc quyền/theo xu hướng,
sự kiện nổi bật…
Ví dụ:
Theo nhóm danh mục nội dung:
● Business & Industrial
● Computers & Electronics
● Finance
● Food & Drink
● Games
● Health
● Hobbies & Leisure

- Ngành hàng phù hợp:
FMCG, F&B, Ô Tô, Bất Động Sản, Dược, Giáo dục,
Thời trang,…

- Cách tính phí: CPM, CPC, CPV

Ký hiệu Định dạng Các chỉ số Demo Mô tả

Định dạng phục vụ mục tiêu nhận diện 

thương hiệu như: Ra mắt sản phẩm, 

khuyến mãi, truyền thông TVC nhãn 

hàng

PC Mobile

IB
In-image 

banner
CTR 0.30% Bobby Bobby

Định dạng banner có độ 

phủ rộng nhất, có thể hiển 

thị trên các trang báo lớn

IBT

In-image 

with 

animated 

takeover

CTR 0.50% Dove BMW

Banner takeover phủ toàn 

bộ hình ảnh trong 6 giây để 

làm nổi bật các chương 

trình khuyến mãi hoặc ra 

mắt sản phẩm mới

IBVT

In-image 

with 6 sec 

video 

takeover

CTR 0.50% 7Up Honda

Lan tỏa thông điệp của 

nhãn hàng bằng bumper 

video 6s

IBV

In-image 

with in-read 

video

CTR 0.50% Ajinomoto

Ajinomoto

Oppo

Baemin

Combo: banner trong hình 

ảnh và video khổ lớn dưới 

banner

Video tự động phát
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https://demo.adbro.team/inimage/bobbypants/demo/12/
https://demo.adbro.team/inimage/bobbypants/demo/mobile/2/
https://demo.adbro.team/inimage/dove/demo/1/
https://demo.adbro.team/inimage/bmw/demo/mobile/7/
https://demo.adbro.team/inimage/7up/demo/4/
https://demo.adbro.team/inimage/honda/demo/mobile/2/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/3/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/mobile/1/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/mobile/1/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/mobile/1/


Quảng cáo In-image banner
Ký hiệu Định dạng Các chỉ số Demo Mô tả

Định dạng phục vụ mục tiêu 

nhận diện thương hiệu như: 

Ra mắt sản phẩm, khuyến 

mãi, truyền thông TVC nhãn 

hàng

PC Mobile

IB In-image banner CTR 0.30% Bobby Bobby
Định dạng banner có độ phủ rộng nhất, có thể hiển thị 

trên các trang báo lớn

IBT
In-image with animated 

takeover
CTR 0.50% Dove BMW

Banner takeover phủ toàn bộ hình ảnh trong 6 giây để 

làm nổi bật các chương trình khuyến mãi hoặc ra mắt sản 

phẩm mới

IBVT
In-image with 6 sec 

video takeover
CTR 0.50% 7Up Honda Lan tỏa thông điệp của nhãn hàng bằng bumper video 6s

IBV
In-image with in-read 

video
CTR 0.50% Ajinomoto

Ajinomoto

Oppo

Baemin

Combo: banner trong hình ảnh và video khổ lớn dưới 

banner

Video tự động phát

Định dạng phục vụ mục tiêu 

hiệu suất như: Tăng lưu lượng 

truy cập, tiếp cận người dùng

IBC In-image with carousel CTR 0.70%
Grab

C2 Life

Grab

Dettol

Revive

Combo: banner trong hình ảnh và thẻ carousel nằm bên 

dưới để nhấn mạnh những đặc điểm cốt lõi của sản 

phẩm.

Carousel có thể là hình ảnh tĩnh hoặc hình ảnh động (gif)

IBI
In-image banner with 

interactive elements
CTR 0.20% Khóa học đầu tư

Wall's

Sensodyne
Banner tương tác

IBC+T
In-image with carousel 

and animated takeover
CTR 0.80% Mondelez Vascara

Định dạng IBC kết hợp với takeover phủ toàn bộ hình ảnh 

trong 6 giây để tạo sự chú ý và cân nhắc từ người dùng

IBC+V
In-image with carousel 
and in-read video CTR 0.80%

-
BMW
Oppo

Định dạng IBC kết hợp với video khổ lớn dưới banner
Video tự động phát
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https://demo.adbro.team/inimage/bobbypants/demo/12/
https://demo.adbro.team/inimage/bobbypants/demo/mobile/2/
https://demo.adbro.team/inimage/dove/demo/1/
https://demo.adbro.team/inimage/bmw/demo/mobile/7/
https://demo.adbro.team/inimage/7up/demo/4/
https://demo.adbro.team/inimage/honda/demo/mobile/2/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/3/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/mobile/1/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/mobile/1/
https://demo.adbro.team/inimage/ajinomoto/demo/mobile/1/
http://demo.adbro.team/inimage/grab/demo/4/
http://demo.adbro.team/inimage/grab/demo/4/
http://demo.adbro.team/inimage/grab/demo/mobile/1/
http://demo.adbro.team/inimage/grab/demo/mobile/1/
http://demo.adbro.team/inimage/grab/demo/mobile/1/
https://cdn.adbro.me/inimage/khoahocdautu/demo/1/
https://demo.adbro.team/inimage/walls/demo/mobile/1/
https://demo.adbro.team/inimage/walls/demo/mobile/1/
https://demo.adbro.team/inimage/mondelez/demo/3/
https://cdn.adbro.me/inimage/vascara/demo/mobile/6/
https://demo.adbro.team/inimage/bmw/demo/mobile/11/
https://demo.adbro.team/inimage/bmw/demo/mobile/11/


3.  Quảng cáo Innovative Ad Network

Là hình thức quảng cáo banner giúp truyền
tải thông điệp 1 cách sáng tạo như Spin Full,
Infinity Footer Full, Windmill Footer Full,
Pump Full, Scratcher Full….

- Target:
Giới tính, độ tuổi, địa lý, tag nội dung có liên
quan (VD: du lịch, giải trí, ẩm thực, mua sắm…)

- Ngành hàng phù hợp:
FMCG, F&B, Ô Tô, Bất Động Sản, Dược, Giáo
dục, Thời trang,…

- Cách tính phí: CPM, CPC, CPV
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Link video

https://ads-cdn.tenmax.io/demo/en/index.html?id=15476&token=483b55aab870
https://gallery.adneon.com.tw/demo/en/index.html?id=19781&token=d68b7c7b6658&openExternalBrowser=1
https://gallery.adneon.com.tw/demo/en/index.html?id=19304&token=f4ac7d0441d4&openExternalBrowser=1&zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://ads-cdn.tenmax.io/demo/en/index.html?id=15472&token=5f110897fe21
https://ads-cdn.tenmax.io/demo/en/index.html?id=15033&token=786bdccc79d5
http://drive.google.com/file/d/1l-CMyWWtJZhVZ2NwKJ_mpQKAWjv-ghyF/view
https://drive.google.com/file/d/1fK1Pd4juwegewXiw5blls6Syuku_gQAX/view?resourcekey


4.  Quảng cáo Tương tác

Là hình thức quảng cáo với công nghệ: platform kết nối
3 bên với nhau, bao gồm: publisher – content creator –
advertiser, do đó khi brand sẽ được đảm bảo về:

1. Brand safety environment: chỉ số hiện tại 
khoảng 99%

2. Quality content inventory: các video 
content chất lượng (từ các nhà sản xuất 
video hàng đầu Vietnam như MCV, VMG, 
Yeah1, Yan….)

3. High scale: inventory lớn, phù hợp với các 
chiến dịch cần độ phủ lớn của nhãn hàng

4. High viewability: chỉ số viewability cao hơn 
benchmark chung của thị trường, từ 70%-
90%

5. Hình thức triển khai linh hoạt: IO hoặc 
PMP

● Target contextual: đúng người đúng thời điểm, 
tăng các chỉ số attention, brand recall.. Phù hợp 
với xu thế hiện tại (cookieless era)

- Ngành hàng phù hợp:
FMCG, F&B, Ô Tô, Bất Động Sản, Dược phẩm, Giáo dục,
Thời trang,… mục tiêu branding, push sale

- Cách tính phí: CPM, CPC, CPV
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Link video

https://drive.google.com/file/d/1-Sxx14t7FN5cAJ_UoU1HoXZ7GYAxGSkJ/view?resourcekey


Công nghệ số thay đổi
thị trường Digital Marketing
như thế nào?
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1. Nền tảng tối ưu Marketing

NỀN TẢNG MARTECH ỨNG DỤNG TỐI ƯU CHO
THỊ TRƯỜNG MARKETING VIỆT NAM

Martech - Giải pháp tăng trưởng tổng thể

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động Marketing,
bán hàng, chăm sóc khách hàng, trải nghiệm
khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp tăng
trưởng doanh thu bền vững, nâng cao uy tín
thương hiệu, tối ưu quản trị, tối ưu chi phí và
nhân sự.

Lợi ích
● Tối ưu hiệu quả Marketing – Sales.
● Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
● Nâng cao trải nghiệm khách hàng.
● Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
● Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
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2. Công nghệ tự động hóa hoạt động 
Marketing - Marketing Automation
Martech Automation
Automation Marketing giúp doanh nghiệp phục
hồi tăng trưởng bằng việc tối ưu chuyển đổi và
nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ tự
động hóa hoạt động Marketing (Marketing
Automation), các vấn đề nâng cao chất lượng
chăm sóc khách hàng, tối ưu chuyển đổi đều
được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu
quả nhất. Hàng loạt các tác vụ Marketing hàng
ngày được thực hiện và tối ưu bởi các thuật toán
công nghệ để đưa ra những quyết định chính xác
nhất.

Lợi ích
● Tiết kiệm thời gian, ngân sách marketing.
● Tối ưu hiệu suất làm việc.
● Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
● Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

Traffi
c

Lead

Mua 
hàng

Trung 
thành

27% lượt lead tăng.

30% tăng tỷ lệ chuyển đổi.

25% cải thiện Marketing ROI.
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3. Thấu hiểu khách hàng - Cá nhân hóa 
tiếp thị Customer Centric

Customer Centric
Mô hình Customer Centric (Khách hàng là trung tâm) đang thay thế tư duy Marketing trước
đây. Vì vậy, việc thấu hiểu khách hàng lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.
Với xu hướng phát triển của công nghệ hiện nay, việc thấu hiểu khách hàng và đưa những
thông điệp cá nhân hóa vào hoạt động Marketing sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Lợi ích
● Xác định đúng chân dung khách hàng mục tiêu.
● Hiểu khách hàng, đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.
● Nhắm đúng nhu cầu, mối quan tâm của khách hàng để đưa ra gợi ý tốt nhất.

Data có sẵn của doanh nghiệp Nền tảng công nghệ Rà lại các tiêu chí về thông tin khách hàng Cá nhân hóa thông điệp trên đa kênh

Email

ZNS

Push notification
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4. Trợ lý ảo thông minh - Chatbot

Customer Centric
Hoạt động Marketing giờ đây luôn phải gắn với quy
trình Bán hàng - Chăm sóc khách hàng để nâng
cao trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu bền
vững. Vì vậy, sự phát triển mạnh mẽ của Chatbot
(Trợ lý ảo thông minh) sẽ phần nào giúp các doanh
nghiệp tối ưu quá trình vận hành kinh doanh.

Ngoài việc tự động hóa xuyên suốt hoạt động
Marketing - Sales - Chăm sóc khách hàng, trợ lý ảo
còn kết nối với kho dữ liệu khách hàng, tích hợp mở
với các hệ thống khác và tối ưu hiệu suất quản trị.

Lợi ích
● Gia tăng 90% hiệu quả Marketing với bộ tính

năng Chatbot linh hoạt.
● Tiết kiệm thời gian, nhận lực, công sức với

kịch bản chăm sóc khách hàng tự động 24/7.
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5. Influencer marketing ứng dụng AI
MÔ HÌNH PHÂN LỚP MỚI - LỘ RÕ XU THẾ
Influencer Marketing là một hình thức tiếp thị bằng
việc sử dụng người ảnh hưởng trong xã hội để truyền
tải thông điệp của doanh nghiệp đến với đối tượng
mục tiêu.

Influencer không chỉ còn là Celebs, KOL để chỉ làm
công việc truyền thông, họ còn là Micro, Nano
Influencer - những người tiêu dùng thực sự - trở
thành những KOC (Key Opinion Consumer), tham
gia vào đội quân bán hàng đắc lực cho doanh nghiệp.

Giải pháp từ Onfluencer dựa trên trí tuệ nhân tạo AI
tối ưu hiệu quả chiến dịch Influencer Marketing cho
doanh nghiệp.

Lợi ích
● Lượng hóa hiệu quả Influencer Review bằng

chỉ số lan tỏa thương hiệu, số lượng đơn hàng.
● Phác họa Influencer bằng chân dung số với dữ

liệu cập nhật realtime.
● Tự động hóa Influencer Marketing bằng công

cụ AI, đề xuất và báo giá Influencer trong kho
dữ liệu khổng lồ.

MEGA (1M+)

MACRO

MICRO

(10,000 - 100,000)

(100,000 - 1M)

NANO

(500- 10,000)

Celebrity KOL

Authority KOL

Halo Effect

Niche/Expert

KOC Relationship/Trust
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Tìm hiểu thêm: Giải pháp Onfluencer - Nền tảng Influencer Marketing dựa trên trí tuệ nhân tạo

https://onfluencer.net/?utm_campaign=Contentblog&utm_medium=bao-cao-quy-I-22&utm_source=backlink


Onshop - Nền tảng thương mại điện tử hợp nhất
Với sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán hàng
hiện nay, việc kết hợp các sàn thương mại điện tử và
các kênh bán online/offline đang dần trở thành xu
thế. Hoạt động Marketing cũng phải thay đổi và mở
rộng các hướng tiếp cận đa kênh để mang đến
những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nhu cầu này thúc đẩy sự phát triển của nền tảng
thương mại điện tử hợp nhất, nơi mà các kênh bán
như website, POS, social, sàn TMĐT kết nối được
với nhau để tạo nên một quy trình vận hành và trải
nghiệm xuyên suốt.

Lợi ích
● Tối ưu hoạt động tiếp thị, bán hàng.
● Tăng tỷ lệ chuyển đổi.
● Tự động bám đuổi khách sắp chốt đơn.
● Kết nối xuyên suốt các hoạt động Marketing,

bán hàng đa kênh.

6. Nền tảng thương mại điện tử hợp nhất 
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7. E-COMMERCE - MEGA SALE DAY

Tốc độ tăng trưởng đáng nể
Việt Nam là một trong những thị trường E-
commerce B2C tăng trưởng nhanh nhất ở Đông
Nam Á, với CAGR 87% từ 2015-2018, tương đương với
quy mô thị trường là 2,8 tỷ USD vào năm 2018 và 5 tỷ
USD vào năm 2019. Ngành E-commerce tại Việt Nam
được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh với
CAGR là 7,1% trong giai đoạn 2020-2024, chiếm 5,2%
tổng doanh số bán lẻ, tổng doanh số bán lẻ lên tới 148
tỷ EUR
(~ 160 tỷ USD).

95% người mua sắm trong dịp Mega Sale Day
thử sản phẩm của một thương hiệu mà họ chưa từng
sử dụng.

69% người đã mua hàng trong dịp siêu mua sắm
sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm sản phẩm mới.

72% người đầu tiên mua hàng trong dịp Mega
Sale Day đã sử dụng mạng xã hội để khám phá sản
phẩm mới.

Mega Sale day: Ngày siêu mua sắm - cơ hội
cực lớn để KH biết tới thương hiệu.

● Những ngày siêu mua sắm CPM rất cao.
● Always On: Một khái niệm hiệu quả khi

kết hợp với Mega Sale Day.
● Quy tụ được nhiều khách hàng hơn và

tăng được nhiều đơn hàng hơn.
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NOVAON DIGITAL
Brand Experience Solution
Thương hiệu có thể liên hệ để hợp tác/nhận tư vấn
với chúng tôi tại:

THANK YOU!

http://novaondigital.com/?utm_campaign=Contentblog&utm_medium=bao-cao-quy-I-22&utm_source=backlink
https://www.facebook.com/novaoncomm
https://www.youtube.com/channel/UCUuOqW4VwBVxxqP2hiZwdRw
https://www.linkedin.com/company/novaon-comm/



