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NHẬN XÉT CỦA GIẢNG  VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên người nhận xét: Học vị:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 2021

NGƯỜI NHẬN XÉT
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Công ty: TNHH MTV Nhơn Mỹ
Địa chỉ: 1448 Đường 3/2 – Quận 11 –
Tp.HCM

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP
(Xin đánh dấu chéo (x) vào ô thích hợp)

Họ và tên sinh viên: Tô Hoàng Gia Bảo Lớp: 18DQT1B

Bộ phận tiếp nhận:  Bộ phận Nhân sự công ty Nhơn Mỹ

1. Nhận xét của cơ quan về chất lượng công việc được giao

A.  Mức độ hoàn thành công việc:

✔ Tốt ◻ Khá ◻ Trung bình ◻ Yếu

B.  Thời hạn hoàn thành công việc được giao:

✔ Đúng hạn ◻ Thỉnh thoảng đúng hạn ◻ Không
đúng hạn

2. Nhận xét của cơ quan về bản thân sinh viên

A.  Năng lực chuyên môn sử dụng vào công việc được giao ở mức:

✔ Giỏi ◻ Khá ◻ Trung bình ◻ Yếu

B.  Tinh thần, thái độ đối với công việc được giao:

✔ Tích cực ◻ Bình thường ◻ Thiếu tích cực

C.  Đảm bảo kỷ luật lao động (giờ giấc lao động, nghỉ làm…)

✔ Tốt ◻ Trung bình ◻ Kém

D.  Thái độ đối với cán bộ công nhân viên trong cơ quan:

✔ Chan hòa ◻ Không có gì đáng nói

3. Nhận xét về đề xuất của SV đối với cơ quan :

A. Đề xuất mang tính thực tế:

✔ Tốt ◻ Khá ◻ Trung bình

B. Mức độ khả thi của các giải pháp:

✔ Tốt ◻ Khá ◻ Trung bình

C. Nhận xét về phương pháp nghiên cứu của sinh viên:

✔ Tốt ◻ Khá ◻ Trung bình

4. Đánh giá:  Điểm thực tập: 10/10;     Điểm đề tài: 10/10; ( Điểm làm tròn đến 1 số lẻ)

Xác nhận của cơ quan Ngày ............ tháng ............ năm ............

(thủ trưởng ký tên đóng dấu) Họ tên, chữ ký, chức vụ người nhận xét
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LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin cảm ơn Ths. Trương Thành Luân đã giúp đỡ và hướng

dẫn nhiệt tình cho em trong suốt thời gian em làm báo cáo thực tập này. Tiếp theo

em xin cảm ơn quý thầy cô trong trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã giảng dạy

và truyền cảm hứng đến tất cả những sinh viên như em, để chúng em có thêm

nhiều kiến thức, mở mang thêm cách tư duy, sáng tạo trong cuộc sống.

Em xin được gửi lời cảm ơn đến quý Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ đã

tạo điều kiện cho em để em có thể thực tập và tận dụng những kiến thức đã học

vào thực tế. Em xin cảm ơn những anh chị trong Công ty đã tận tình giúp đỡ em

trong thời gian em thực tập.

Vì kiến thức vốn dĩ rộng lớn, nên báo cáo thực tập còn nhiều thiếu sót về

nội dung lẫn hình thức trình bày. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của

quý thầy cô và Ban lãnh đạo, các anh chị trong công ty để báo cáo thực tập đạt

được kết quả tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2021

Sinh viên thực tập
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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

SEO: Search Engine Optimization- Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

YAMM: Yet Another Mail Merge
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PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong thời đại hội nhập toàn cầu như hiện nay, Internet đã trở thành một công cụ

đắc lực đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống. Mạng Internet mang lại rất

nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích phổ thông của

Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), máy truy

tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ thương mại và chuyển ngân. Internet

chứa một lượng thông tin khổng lồ, không giới hạn, thông qua Internet, chúng ta

có thể hiểu biết được những gì đang xảy ra xung quanh ta một cách nhanh chóng

nhất. Đối với một doanh nghiệp, việc định vị thương hiệu trong tâm trí khách

hàng trong thời buổi Internet phát triển như hiện nay là vô cùng khó khăn bởi

khách hàng có rất nhiều luổn thông tin để tìm hiểu. Vì vậy, thuật ngữ Marketing

Online có lẽ không còn xa lạ gì đối với các doanh nghiệp hiện nay vi đây được

xem là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp có thể tương tác khách hàng

nhằm đặt hiệu quả trong marketing, bán hàng trực tuyến,…

Theo thống kê, hằng ngày, số lượng người truy cập Internet của mỗi nước xấp xỉ

75% dân số, trong đó có đến 77% nhận được tin tức trực tuyến. Nếu thời gian

trước đây, người tiêu dùng tìm đến tờ báo tiếp thị hàng ngày để tìm kiếm tin tức

về sản phẩm thì bây giờ sự lựa chọn của họ là đọc tin tức trên Internet. Từ những

con số trên, các chủ doanh nghiệp đã có thể phần nào thấy rõ tầm quan trọng của

marketing trực tuyến. Marketing trực tuyến là sự lựa chọn hoàn hảo nhất bởi nó

không chỉ mang lại lượng khách hàng khổng lồ cho doanh nghiệp mà còn giúp

giảm rất nhiều khoản chi phí khi đầu tư.

Với những lý do trên mà tôi chọn đề tài “Phân tích hoạt động Marketing Online

tại công ty Nhơn Mỹ” để hiểu rõ hơn về hoạt động Marketing Online, quy trình

thực hiện Marketing Online của doanh nghiệp.
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2. MỤC TIÊU NGUYÊN CỨU

● Cơ sở lí luận của hoạt động marketing Online

● So sánh sự khác nhau giữa Marketing trực tuyến và Marketing truyền thống

● Tìm hiểu, phân tích và đánh giá được thực trạng hoạt động Marketing tại

công ty Nhơn Mỹ, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt

động.

3. PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN CỨU

● Phương pháp nguyên cứu định tính

● Phương pháp thu nhập dữ liệu thứ cấp

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGUYÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Marketing trực tuyến của dịch vụ thiết

kế website tại Công ty Nhơn Mỹ

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: Ngày 10-04-2020 đến ngày 10-7-2021

Về không gian: Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ

Về vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động Marketing Online

sản phẩm dịch vụ và xúc tiến, đưa ra giải pháp phù hợp cho công

ty Nhơn Mỹ.

5. Kết cấu bài báo cáo

Sau một thời gian thực tập 3 tháng tại công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ đã phần

nào giúp em hiểu thêm về công việc cũng như tầm quan trọng của bộ phận trong

công ty, bên cạnh đó củng cố, hiểu sâu hơn về những kiến thức Marketing

Online. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bộ phận marketing giúp em có thể thuận lợi

hoàn thành quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo.

2



Kết cấu bài báo cáo này gồm có 3 chương:

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NHƠN MỸ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY

NHƠN MỸ

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HỌC TẬP
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PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

NHƠN MỸ

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Nhơn Mỹ

1.1.1. Giới thiệu khái quát Công ty

- Tên đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhơn Mỹ.

- Địa chỉ văn phòng: 1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, TP.HCM.

- Hotline: 0908 134 772.

- Website: https://nhonmy.com/

- Tên giao dịch: NHONMY CO.,LTD.

- Mã số thuế: 0305684347.

- Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Mười.

- Ngày hoạt động: 06/05/2008.

- Ý nghĩa tên Công ty: Nhơn là Nhân là con người, Mỹ là tài hoa, Nhơn Mỹ có

nghĩa là con người tài hoa. 

- Logo Công ty:

Hình 1.1: Logo của Công ty Nhơn Mỹ
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Ý nghĩa logo Công ty: Chữ “i” làm trung tâm logo viết tắt là Internet,

interactive, innovation thể hiện lĩnh vực Công ty hoạt động là mạng xã hội luôn

tương tác chuyển động và sáng tạo đổi mới. Hình nền logo gồm 2 màu đỏ và

xám: đỏ tượng trưng cho may mắn, còn xám là sự trung thành. 

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập vào tháng 7/2008, Công ty đã trở thành một Công ty phát triển

lớn mạnh thuộc nhiều lĩnh vực trong chuyển động không ngừng của Internet.

Năm 2008 - 2010: Giai đoạn này lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty

là quảng cáo và mục đích là quảng bá Công ty, gia tăng lợi nhuận.

Năm 2010 - 2014: Công ty đầu tư vào công nghệ, các giải pháp mới cho

các công nghệ mới, sứ mệnh mang trí thức công nghệ cho mọi người, ứng dụng

khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Năm 2014 - 2018: Hướng theo doanh nghiệp xã hội, chia sẻ mọi người tri

thức và gia tăng lợi nhuận.

Năm 2018 - 2020: Hướng theo doanh nghiệp xã hội, chia sẻ mọi người tri

thức và gia tăng lợi nhuận giai đoạn 2.

Năm 2020 - 2025: Doanh nghiệp hạnh phúc, có thu nhập thụ động, giúp

đỡ cộng đồng về tri thức hướng đến tương lai. 

1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh của của Công ty

1.2.1. Tầm nhìn

Công ty Nhơn Mỹ sẽ trở thành Công ty có tính sáng tạo cao và là một

trong số những Công ty đi đầu trong lĩnh vực Marketing và truyền thông tại

TPHCM và vươn ra khu vực phía nam Việt Nam trong 10 năm tới. Luôn tạo ra vị

thế cạnh tranh sắc bén trong lĩnh vực trực thuộc và là đơn vị kết nối con người

trong nền kinh tế thị trường mới.
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1.2.2. Sứ mệnh

Nhơn Mỹ nỗ lực làm tất cả để tạo ra những sản phẩm dịch vụ để tạo sự

thành công cho Công ty với tư cách là Công ty tiên phong trong lĩnh vực quảng

cáo truyền thông. Công ty luôn tạo ra giá trị cho các khách hàng để trao cho họ

giá trị và nhận lấy lòng trung thành của họ.

1.2.3. Thông điệp

Với slogan "Vững bước tiên phong", Nhơn Mỹ luôn đặt ra định hướng

phát triển chú trọng nhất là cố gắng phát huy hết năng lực để trở thành Công ty

có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại thị trường Thành phố Hồ Chí

Minh – Thành phố luôn đi đầu trong sự phát triển công nghiệp.

Nhơn Mỹ đã không ngừng tìm kiếm các cá nhân giỏi trong các lĩnh vực

nhằm xây dựng bộ khung chính ổn định và chuyên nghiệp. Xây dựng chính sách

đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân những nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức. Áp

dụng các quy trình quản lý chất lượng, nhằm kiểm soát chất lượng về chuyên

môn, chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm,... của Công ty nhằm đảm bảo uy

tín. Bên cạnh đó, thiết lập và củng cố quan hệ khách hàng.

1.2.4. Giá trị cốt lõi

Công ty luôn mong muốn đem lại những giá trị tốt nhất cho những con

người của Nhơn Mỹ bằng cách tạo ra một môi trường làm việc mở và trao quyền

để các nhân viên có thể tự phát triển bằng chính khả năng và năng lực của bản

thân. Công ty luôn trao cho nhân viên của mình sự trân trọng tuyệt đối, văn hóa

ứng xử, thái độ luôn cởi mở, hòa đồng là chìa khóa giúp công ty khai thác được

nhân lực từ đó tạo ra những giá trị trao cho khách hàng. Bởi sự hài lòng của

khách hàng đóng góp phần quan trọng đối với công ty và giúp duy trì sự thành

công của công ty nên việc đề cao con người từ nhân viên sẽ giúp nhân viên nhìn

ra được cách cư xử đúng đắn với khách hàng. Đó cũng là cách để công ty có thể

trở thành nhân vật trung tâm kết nối con người với nhau để công ty trở nên có giá

trị lại tiếp tục tạo ra giá trị khác.
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1.2.5. Chiến lược

Chiến lược Marketing: là một trong những yếu tố quan trọng giúp công ty

trở thành một trong những công ty có uy tín trong thị trường Công nghệ. Với

công ty giá trị thương hiệu được đặt vào chất lượng từng sản phẩm và dự án thực

hiện. Hiện tại ngoài các dịch vụ thiết kế, còn có các chiến lược thu hút khách

hàng với các chương trình chăm sóc khách hàng và các chương trình khuyến mãi

hấp dẫn.

Chiến lược mở rộng dịch vụ kinh doanh: Hiện tại công ty đang hoạt động

chính với các ngành Thiết kế Website, Quản trị website, bán hàng Online. Đẩy

mạnh công tác đào tạo đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chuyên sâu, giàu kinh

nghiệm để mở rộng quy mô kinh doanh và các dịch vụ kinh doanh khác.

Chiến lược về tài chính: Thị trường kinh tế với nhiều biến động vì thế để

huy động và phát triển nguồn vốn công ty luôn có sự tính toán và quản lý một

cách hợp lý. Với các dự án thực hiện công ty luôn có sự cân nhắc và tính toán

cẩn thận cho chi phí đầu tư và triển khai.

Chiến lược về khách hàng: Vấn đề quan trọng nhất của bất kỳ doanh

nghiệp nào đó chính là yếu tố khách hàng. Hiện tại công ty luôn có sự quan tâm

chăm sóc khách hàng bằng hết khả năng của mình. Từ ý kiến và nhận xét của

khách hàng, công ty dựa vào đó để tiếp tục xây dựng sự phát triển về mặt chăm

sóc và phục vụ khách hàng tốt hơn.

1.2.6. Thị trường kinh doanh

Thị trường chính kinh doanh cty Nhơn Mỹ là internet: Nơi đây chúng tôi

mang đến mọi khách hàng cách kinh doanh mới, cách tiếp cận khách hàng mới,

giảm chi phí, bán sản phẩm, và tăng lợi nhuận bán hàng.
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1.2.7. Khách hàng mục tiêu

Nhóm khách hàng dịch vụ (thiết kế web, quảng cáo,...) tập trung vào các

cá nhân, công ty đã và đang chuyển hướng từ kinh doanh truyền thống sang kinh

doanh trực tuyến. Nhơn Mỹ giúp học tạo trang web (văn phòng, cửa hàng trên

mạng) và hỗ trợ họ tiếp cận nguồn đối tác, người mua hàng đa dạng trên internet.

Nhóm khách hàng mua sản phẩm (các sản phẩm bán trên web:

https://luu.vn , https://www.nhonmy.com) chủ yếu là nữ chiếm 65%, nam chiếm

35%, độ tuổi từ 18. Họ là đối tượng trẻ, năng động và ưa chuộng mua sắm trực

tuyến.

1.3. Các lĩnh vực hoạt động

Hiện nay, Nhơn Mỹ đã đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực: Quản trị

website, Thiết kế website và Quảng cáo. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Thiết kế website: Thiết kế website doanh nghiệp, thiết kế website kinh doanh,

Thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website chuyên nghiệp.

- Quản trị website: Thiết kế lại website, Quản trị website cho doanh nghiệp,

Nâng cấp website.

- Quảng cáo: Google, Cốc Cốc, Facebook.

- Bán hàng online: Hai trang website chính là ( https://luu.vn,

https://nhonmy.com )

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ lĩnh vực hoạt động của Công ty Nhơn Mỹ

(Nguồn: Phòng Kinh doanh Công ty Nhơn Mỹ)
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Sự đa dạng trong các lĩnh vực hoạt động, giúp Công ty có thể tiếp cận

nhiều hơn với nhiều phân khúc khách hàng ở nhiều môi trường khác nhau. Tận

dụng các trang mạng phổ biến hiện nay để phát triển lĩnh vực quảng cáo cho các

sản phẩm của khách hàng. Với khách hàng cầu toàn, họ cần một trang web để

phục vụ cho việc PR sản phẩm thì Nhơn Mỹ cũng cho họ nhiều sự lựa chọn vô

cùng phong phú trong việc thiết kế Website sản phẩm của họ.

1.4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty

1.4.1.   Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ 1.2: Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Nhơn Mỹ

(Nguồn: Phòng Kinh doanh Công ty Nhơn Mỹ)

1.4.1.1. Giám đốc

Giám đốc Huỳnh Văn Mười là người đứng đầu công ty và là người trực tiếp

điều hành mọi hoạt động của công ty, tổ chức lãnh đạo tập thể cán bộ công nhân

viên thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, đồng thời

chịu trách nhiệm trước pháp luật và tập thể người lao động của công ty. Giám đốc

có quyền phân công, bãi nhiệm cấp dưới, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của

công ty và quyết định kỷ luật, khen thưởng tập thể hoặc cá nhân có thành tích

xuất sắc, lãnh đạo chung và chỉ đạo các bộ phận, xác định mục tiêu và kế hoạch

của công ty. Phân công và giám sát công việc của mỗi nhân viên, nghiên cứu

công nghệ và ứng dụng.
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1.4.1.2. Phòng Kỹ thuật

− Phân tích dữ liệu.

− Tạo website hoạt động.

− Chỉnh sửa và cập nhật nội dung website.

− Xuất bản website trên internet, tối ưu website

1.4.1.3. Phòng Kinh doanh

− Hỗ trợ tư vấn và chăm sóc khách hàng. Giới thiệu các sản phẩm của Công ty.

− Trực tiếp thực hiện các công việc: nhận hóa đơn, kiểm tra chất lượng sản

phẩm giao. Đưa ra các bảng biểu thống kê, các thông tin kết xuất hàng tháng,

hàng quý để báo cáo nộp cho cấp trên. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách

hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

1.4.1.4. Phòng Nhân sự

− Lập các thông báo tuyển dụng. Nhận, lọc và kiểm tra các hồ sơ phù hợp với

mô tả và yêu cầu công việc. Sau đó nhân sự sẽ phỏng vấn, tuyển dụng nhân

sự cho các phòng ban khác.

− Lập bảng chấm công, cập nhật lịch làm việc hàng tuần. Sắp xếp nhân viên

làm việc theo từng năng lực của mỗi người và theo chỉ đạo của Giám đốc.

− Tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên thực tập vào mỗi cuối tuần,

tổ chức các buổi hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

1.4.1.5. Phòng Kế toán

Thực hiện công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán xúc tiến huy

động tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm. Quản lý và thực hiện

công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính

sách đối với người lao động trong Công ty. Thanh toán các khoản chi phí hoạt

động, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty.
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1.4.1.6. Phòng Marketing

Viết nội dung, lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Marketing quảng

bá về các dịch vụ, sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi của Công ty trên

website, email, các trang mạng xã hội khác.

Sáng tạo và chỉnh sửa các video giới thiệu dịch vụ, sản phẩm. Thực hiện

SEO và các chiến dịch chạy quảng cáo trên Google.

1.4.2.  Cơ cấu nhân sự

Số người Tổng số

Giới tính Độ tuổi Trình độ

Nam Nữ
Dưới

30

Từ 30 -

40

Từ 41

- 50

ĐH –

trên

ĐH

CĐ –

TC -SC

Số người 45 17 28 30 9 6 28 17

Tỷ lệ phần

trăm trên

tổng số (%)

100 37,8 62,2 66,7 20,0 13,3 62,2 37,8

Bảng 1.1: Cơ cấu nhân sự của Công ty Nhơn Mỹ năm 2018

(Nguồn: Phòng Nhân sự Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ)

1.5. Giới thiệu bộ phận thực tập phòng Marketing

Phòng ban Marketing dưới sự hướng dẫn của Giám đốc Huỳnh Văn Mười với

chuyên môn cao và kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực Marketing Online. Phòng

ban Marketing Online sẽ bao gồm các công việc như sau: lên ý tưởng, kế hoạch

cho Marketing, làm các công việc Email Marketing, Social Media, tìm kiếm

khách hàng trên các kênh mạng xã hội, seeding bài viết trên Facebook, viết

content cho fanpage Facebook của khách hàng chuẩn SEO,… Với những công

việc trên, em đã có cơ hội tiếp thu rất nhiều kiến thức từ giám đốc Huỳnh Văn

Mười, cũng như có thêm nhiều kiến thức để thực hiện chuyên đề thực tập này.
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1.6. Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của vị trí Thực tập Marketing

Online

Tại bộ phận Marketing em được hướng dẫn nghiên cứu dịch vụ của công ty

và các đối thủ cạnh tranh khác, phối hợp với Content để phát triển các kênh

Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra, để tối ưu hóa nội dung, hình

ảnh và chất lượng quảng cáo,…

Quan trọng nhất là em đã được công ty tạo điều kiện quan sát và hướng dẫn

chạy google ads, Tìm hiểu về SEO youtube. Điều này không chỉ giúp em tích lũy

thêm kiến thức mà còn có được những kinh nghiệm quý báu trong việc giải quyết

các tình huống phát sinh trong khi thực hiện các công việc được giao. Đây là nền

tảng cơ bản để em có thể nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong tương lai.

Công việc thực tập được giao tại bộ phận marketing của công ty: Viết

content cho sản phẩm. Quảng bá sản phẩm qua các kênh như facebook, zalo,

gmail Marketing. Chỉnh sửa bài viết sản phẩm của công ty trên Wordpress, edit

video và lên kịch bản nội dung quay cho sản phẩm

● Tiêu chuẩn, yêu cầu công việc do công ty đề ra:

− Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng như Word, powerpoint

− Năng động, có ý chí cầu tiếng ham học hỏi.

− Tuân thủ quy định của công ty.

− Tác phong nghiêm chỉnh khi đi làm.

− Có thể sử dụng công cụ edit như canva, fimora X

− Có kiến thức về Marketing Online
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1.7. Phân tích hoạt động kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu 2018 2019 2020
Mức tăng/giảm

2018/2019 2019/2020

Doanh thu 5,443.4 6,144.8 830.52 701.4 12,8% -5,314.3 -86,5%

Chi phí 2,521.8 3,071.2 1,500.6 549,4 21,7% -1,570.6 -51,1%

Lợi nhuận

trước thuế
2,921.6 3073.6 -670.08 152 5,2% -3,743.7 -121,8%

Thuế

TNDN

(25%)

730.4 768.4 0 38 5,2% 0 0

Lợi nhuận

sau thuế
2,191.2 2,305.2 -670.08 114 5,2% -2,975.3 -129%

Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2018 - 2020

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ)

Biểu đồ 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2018 – 2020

Đơn vị: triệu đồng
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Từ năm 2018 – 2019, một năm khởi sắc cho ngành công nghệ, đặc biệt là

Internet của Việt Nam. Thông qua việc nhu cầu sử dụng Internet ngày càng

nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tham gia vào việc lên và thực hiện kế

hoạch Marketing online. Có thể thấy doanh thu Công ty tăng lên 12,8% đạt 701.4

triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tăng cao như vậy đòi hỏi chi phí bỏ ra cũng

nhiều, tăng đến 21,7%. Nhìn chung, 2018 – 2019, Công ty đã có một năm làm

việc rất tốt, nhân viên bộ phận Marketing nói chung và các bộ phận khác nói

riêng không ngừng cố gắng, giúp Công ty thu về lợi nhuận ròng đạt 114 triệu

đồng, tăng 5,2%.

Tuy nhiên, đầu năm 2020, do tình hình đại dịch Covid kéo dài khiến tiến

trình làm việc của Công ty bị hạn chế, trì trệ một thời gian, làm đánh mất cơ hội

tiếp cận khách hàng đang có nhu cầu mua dịch vụ Công ty. Bên cạnh đó, việc

Marketing trên các trang mạng xã hội không mấy khả quan. Đa số người sử dụng

Internet đều dành thời gian truy cập vào các tin tức, thời sự để theo dõi tình hình

dịch bệnh, các nghệ sĩ nổi tiếng. Làm cho doanh thu của Công ty bị âm, chi phí

bỏ ra lại cao hơn doanh thu. Với chi phí và doanh thu như vậy, khiến lợi nhuận

cuối năm âm 2,975.3 triệu đồng. Ngoài ra, do lạm phát cao vào năm 2019 khiến

cho mức lãi suất vay ngân hàng có nhiều biến động, gây khó khăn cho vấn đề vay

vốn của Công ty.

1.8. Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã giới thiệu một cách khá tổng quát về Công ty TNHH MTV

Nhơn Mỹ. Đồng thời giới thiệu được ngành nghề dịch vụ lĩnh vực mà công ty

đang hoạt động. Bên cạnh đó chương 1 cũng phần nào cho thấy được kết quả

hoạt động kinh doanh của công ty

Trong chương tiếp theo sẽ trình bày những thực trạng hoạt động marketing

Online của công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ. Cùng với số liệu phân tích tài chính

ở chương 1 sẽ giúp em nhận định được những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình

hình marketing Online của công ty, bên cạnh đó từ việc tìm hiểu được các bước

marketing Online của công ty em có thể biết được điểm mạnh điểm yếu của

marketing, từ đó đưa ra những biện pháp tốt hơn nhằm thu được hiệu quả cao

hơn.
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CHƯƠNG 2: Phân tích hoạt động Marketing Online tại công

ty Nhơn Mỹ
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing Online

2.1.1. Khái niệm về Marketing Online

Marketing online (marketing trực tuyến) là việc ứng dụng công nghệ mạng máy

tính cũng như ứng dụng các phương tiện điện tử khác vào việc nghiên cứu thị

trường để hỗ trợ và phát triển sản phẩm, xây dựng và hoạch định các chiến lược

marketing online. Tất cả để thực hiện mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm/ dịch

vụ đến với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa kênh marketing truyền thống và kênh marketing

online chính là việc ứng dụng công nghệ – cụ thể là ứng dụng những công nghệ

trên máy tính và internet để thực hiện các chiến dịch marketing.

2.1.2. Khái niệm về Website Marketing

Website marketing là quá trình sử dụng cơ sở Internet để tiếp thị doanh nghiệp.

Quá trình này bao gồm việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, công cụ

tìm kiếm, viết blog, video và email để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ. Về cơ bản,

website marketing là dùng trang web để quảng cáo cho sản phẩm.

Website marketing sẽ đưa thông điệp của bạn tới trang web rộng lớn. Với rất

nhiều người sử dụng internet mỗi ngày, có rất nhiều cơ hội để sản phẩm hoặc

dịch vụ của bạn xuất hiện trước những người cần hoặc muốn nó, làm thúc đẩy

mong muốn mua hàng của họ, từ đó gia tăng tỉ lệ chuyển đổi họ thành khách

hàng.

Về mục đích, Website marketing giúp cho người bán hàng quảng cáo và bán

hàng trên mạng Internet. Ví dụ bạn cũng có thể dùng blog để quảng cáo sản

phẩm hay dịch vụ bạn cung cấp. Trên blog sẽ có những thông tin chi tiết về sản

phẩm và những điều khác biệt của sản phẩm so với thị trường. Ngoài ra hình thức

một website thương mại điện tử có đầy đủ tính năng thanh toán. Đây là hình thức

mua bán qua mạng phổ biến hiện nay.
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2.1.3. Khái niệm Social Media Marketing

Social Media Marketing là tiếp thị trên mạng xã hội có thể hiểu Social Media

Marketing chính là hoạt động nhỏ trong lĩnh vực Marketing được thực hiện trên

các kênh social ( mạng xã hội) nhằm mục đích nhất định trong quá trình tương

tác, tiếp cận đến khách hàng nhận thức được sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt chính là

thúc đẩy hành vi sở hữu của người dùng thông qua tìm kiếm mạng xã hội.

Các kênh social Media phổ biến nhất hiện nay được sử dụng và lượng tương tác

lớn nhất : Facebook, youtube, Instagram, Twitter, Pinterest…Theo như thống kê

gần đây thì số người gia nhập mạng xã hội youtube ngày càng tăng cao số lượng

này đem lại tầm ảnh hưởng rất lớn cho mạng xã hội đến người dùng hiện nay.

Đây chính là sự bùng nổ mạng xã hội tạo ra nhiều thị phần cho khách hàng để

doanh nghiệp tiếp cận đến doanh nghiệp tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm

năng.

Chính bởi những lý do này nên những hoạt động của Social Media Marketing

được hình thành nhằm giải quyết nhưng giải pháp tối ưu hóa mọi khả năng tiếp

cận và tương tác khách hàng đối với nhiều công ty, doanh nghiệp hiện nay. Social

Media Marketing sẽ bao gồm nhiều hoạt động đa dạng và tùy thuộc vào nhiều

lĩnh vực và ngành nghề để tham gia quảng bá.

2.1.4. Khái niệm Email Marketing

Email marketing/Tiếp thị qua email là hành động gửi thông điệp thương mại,

thường là cho một nhóm người, sử dụng email. Theo nghĩa rộng nhất của nó, mọi

email được gửi đến một khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại có thể được coi là

tiếp thị qua email. Nó thường liên quan đến việc sử dụng email để gửi quảng cáo,

yêu cầu kinh doanh hoặc thu hút bán hàng hoặc quyên góp, và có nghĩa là để xây

dựng lòng trung thành, niềm tin hoặc nhận thức về thương hiệu. Email tiếp thị có

thể được gửi đến danh sách khách hàng tiềm năng đã mua hoặc cơ sở dữ liệu

khách hàng hiện tại. Thuật ngữ này thường đề cập đến việc gửi email với mục

đích tăng cường mối quan hệ của một thương gia với khách hàng hiện tại hoặc

trước đây, khuyến khích lòng trung thành của khách hàng và kinh doanh lặp lại,
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có được khách hàng mới hoặc thuyết phục khách hàng hiện tại mua ngay lập tức

và chia sẻ quảng cáo của bên thứ ba.

Có thể hiểu ngắn gọn Email markeing là sử dụng email để phát triển mối quan hệ

với khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng với một luồng truyền thông tiếp thị

thích hợp. Thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích và làm sâu sắc thêm mối

quan hệ, bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng và thúc

đẩy doanh số.

2.1.5.Khái niệm Search Engine Optimization

SEO là từ viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization (Tối ưu hóa các công

cụ tìm kiếm). SEO được hiểu là phương pháp hay tập hợp các phương pháp tối

ưu hóa website, làm cho website trở lên thân thiện với máy chủ tìm kiếm, nâng

cao thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing,…

SEO được coi là một lĩnh vực trong tiếp thị, truyền thông và quảng bá, là một

ngành nghề tiếp thị hay dành cho những người làm công việc tối ưu hóa thiết bị

tìm kiếmThông qua SEO, các quản trị có thể đưa trang web của họ lên vị trí cao

trong SERP (Search engine result page – trang kết quả tìm kiếm) với những từ

khóa liên quan nhằm tăng lượt truy cập và tính cạnh tranh.

SEO là một công việc độc lập nhưng đôi khi cũng là một chiến dịch quảng cáo

của các quản trị. Nếu nhận thức được tầm quan trọng của đào tạo SEO, người

quản trị sẽ gặt hái được nhiều thành công, kiếm được nhiều nguồn khách hàng

khổng lồ từ các công cụ tìm kiếm., người đưa ra phương pháp tối ưu cho website.
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2.2. Môi trường vĩ mô

2.2.1. Dân số
Dân số Việt Nam tính đến năm 2021 đã hơn 97 triệu dân và dự đoán vài

năm nữa dân số sẽ cán mốc 100 triệu người. Việc tốc độ tăng trưởng dân số như

vậy là một bước đệm thuận lợi cho sự gia tăng lượng truy cập Internet của các

doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên các kênh trực tuyến Việt Nam nói chung

và của Công ty Nhơn Mỹ nói riêng, trong đó có web dịch vụ Thiết kế web ẩm

thực.

Biểu đồ 2.1: Thống kê số liệu sử dụng Internet Việt Nam đầu các năm

Đơn vị: triệu người

Nguồn: https://vnetwork.vn

Theo số liệu thống kê Internet Việt Nam hiện nay, trung bình một người

Việt Nam dành hơn 6 giờ mỗi ngày để tham gia các hoạt động liên quan đến

Internet, trong đó có hơn 2 giờ người dân Việt Nam dành thời gian cho các trang

mạng xã hội.
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Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ người tương tác trên mạng xã hội tại Việt Nam 2019

Đơn vị: triệu người

Nguồn: https://vnetwork.vn

Nhu cầu và sở thích truy cập con người mỗi thời điểm sẽ thay đổi. Số liệu

đã một phần cho thấy xu hướng tiếp thị nội dung đứng đầu và tạo hiệu ứng viral

ngày nay là Video Marketing, tạo một phần thất thế cho các doanh nghiệp chỉ

hoạt động trên các nền tảng Facebook Marketing, Email Marketing,… Nếu có

phương pháp tiếp thị nội dung tốt hơn thì chỉ có thể là Live video Marketing.

2.2.2. Kinh tế

Đại dịch COVID-19 là yếu tố tác động và góp phần định hình lại nền kinh

tế Internet Việt Nam. Đa số các doanh nghiệp, trường học,… đều chuyển việc

làm từ offline sang online, người dân hạn chế ra ngoài nên nhu cầu sinh hoạt đều

được giải quyết qua Internet, giúp lượng truy cập các trang báo tín, mạng xã hội,

các website thương mại (đặc biệt là các web mua sắm, ăn uống) tăng cực mạnh

theo các tháng. Giúp Công ty tạo nhu cầu cho các cá nhân, nhà hàng, quán ăn,…

đang kinh doanh nhưng chưa có website.

Việc sử dụng hình thức livestream bán hàng, giúp đưa Việt Nam đạt giá trị

20 triệu USD vào năm 2020. Theo ghi nhận, nhiều người đã sử dụng các dịch vụ

kỹ thuật số mới, trong đó người sử dụng mới chiếm 41%, cao hơn so với mức

trung bình khu vực. Và 94% số người này sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ cả sau

đại dịch.
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Theo đánh giá của các chuyên gia, kinh tế số sẽ tiếp tục là xu hướng của

nền kinh tế trong năm 2021, tác động một cách mạnh mẽ đến suy nghĩ, cách

nhìn, thói quen của con người. Dự đoán đến năm 2025, quy mô thị trường kinh tế

Internet của Việt nam sẽ chạm ngưỡng 33 tỷ USD.

Biểu đồ 2.3: Quy mô thị trường kinh tế Internet

Đơn vị: tỷ USD

Nguồn: https://vnexpress.net/

2.2.3. Chính trị - Pháp luật

Sự lan truyền tin tức độc hại, bạo hành ngôn từ, dùng những từ ngữ trái

đạo đức qua các trang mạng xã hội, các thông tin cá nhân của nhiều người bị

đánh cắp trên Internet,… Việt Nam đã thực hiện ban hành Luật An ninh mạng

nhằm bảo đảm hoạt động không gian mạng không gây phương hại đến ai, bảo vệ

hệ thống máy tính tránh hành vi trộm cắp thông tin. Giúp các doanh nghiệp, tổ

chức, cá nhân,… đang thực hiện các chiến dịch Marketing trên các trang mạng xã

hội tránh việc việc bị bôi nhọ, nói sai sự thật. Nên các bài viết Marketing sẽ phải

trau chuốt kỹ càng các ngôn từ, vừa truyền tải được những vấn đề mà dịch vụ

Công ty muốn mang lại, vừa đúng quy định và không trái Luật An ninh mạng

(Khoản 1 Điều 8).
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2.2.4. Công Nghệ

Những năm gần đây, công nghệ thiết kế website đang phát triển mạnh mẽ. Không

để lùi lại với các đối thủ cạnh tranh thì nhất định phải thay đổi, cải tiến và phát

triển công nghệ thiết kế web. Phát triển những tính năng mới, hoàn thiện những

tính năng cũ. Bên cạnh, phát triển công nghệ bảo mật là nhiệm vụ thiết yếu để

đảm bảo tính an toàn không chỉ đối với web ẩm thực của khách hàng mà còn cho

chính web của Công ty trong quá trình vận hành và sử dụng. Nên việc thường

xuyên kiểm tra và xây dựng hệ thống bảo mật để tránh khỏi vấn đề bị hacker tấn

công là rất quan trọng.

2.2.5. Văn hóa - Xã hội

Nhờ một phần sự ra đời của các dịch vụ giao đồ ăn (Now, Gojek,…) khiến

nền ẩm thực Việt Nam ngày càng trở nên được nhiều người quan tâm, thói quen

truy cập vào các website ẩm thực để lựa chọn món ăn ngày càng nhiều. Thông

qua việc hiển thị thông tin, trình bày các món ăn, sử dụng các biểu tượng, hình

ảnh, gam màu có xu hướng, phù hợp với văn hóa ẩm thực của nhà hàng, quán

ăn,… tạo sự khác biệt về nhận thức, tăng sự thỏa mãn và nhu cầu của khách

hàng.
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2.3. Môi trường vi mô

2.3.1. Đối thủ cạnh tranh

Các đối thủ cạnh tranh của Công ty là các doanh nghiệp chuyên về thiết kế

website ẩm thực: Công ty TNHH 123CORP, Công ty TNHH Thiết kế Công nghệ

Việt, Công ty TNHH MTV Trí Phạm,…

Công ty TNHH MTV

Nhơn Mỹ

Công ty TNHH Thiết

kế Công nghệ Việt

(VINATECH)

Công ty TNHH MTV

Trí Phạm

Đặc

điểm

Hoạt động gần 13 năm,

là sự lựa chọn hàng

đầu của tất cả khách

hàng. Cung cấp các

dịch vụ tốt nhất với

hơn 1000 giao diện

website bắt mắt, đội

ngũ xuất thân là nhân

viên có nhiều kinh

nghiệm, kỹ thuật lâu

năm đã tham gia nhiều

dự án lớn, nhỏ.

Với 12 năm được

khách hàng tín nhiệm.

Chiến lược kinh doanh

lâu dài, đội ngũ có kiến

thức sâu rộng về

chuyên môn luôn

hướng tới mục đích trở

thành Công ty thiết kế

web hàng đầu ở Việt

Nam.

Với 4 năm hoạt động,

Công ty đã được 400

doanh nghiệp trên cả

nước chọn làm đối tác

tin cậy. Với đội ngũ

đầy sức sáng tạo, nhiều

năm kinh nghiệm.

Giá
3.500.000đ –

240.000.000đ
Trên 3.000.000đ

1.900.000đ

-8.900.000đ

Bảng 2.1: Đối thủ cạnh tranh của Công ty Nhơn Mỹ

Ở bảng 2.1, giá dịch vụ còn tùy vào mức độ dự án, quy mô và yêu cầu của

khách hàng như thế nào. Nhưng nhìn chung so với các Công ty khác thì giá Công

ty Nhơn Mỹ là tương đồng với nhau. Bên cạnh, được đầu tư bởi công nghệ hiện

đại nhất như AI 2008,…công khai danh sách các khách hàng cũ, hợp đồng và

thỏa thuận cho người xem. Đây chính là điều mà chỉ có ở Nhơn Mỹ mà các Công

ty khác không thể có được.
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2.3.2. Nhà cung cấp

Để hình thành một website cần có các bộ phận: Domain, Hosting, Plugin

và Template. Đối với Domain và Host, Nhơn Mỹ đã lựa chọn đăng ký tại ICANN

(dịch vụ đăng ký Domain, Hosting quốc tế) và VNNic (dịch vụ đăng ký Domain,

Hosting quốc gia) là nhà cung cấp. Khi có đơn hàng, Công ty sẽ liên hệ và đăng

ký Domain, Hosting của ICANN và VNNic, thiết lập một mối quan hệ làm ăn lâu

dài, bền vững, đem lại lợi nhuận tốt nhất cho cả đôi bên. Riêng Plugin và

Template, Nhơn Mỹ lựa chọn phần mềm bổ trợ Woocommerce hoàn toàn miễn

phí và tự tay thiết kế web không cần phải dùng Template, để sản phẩm sau cùng

đưa tới khách hàng một website ẩm thực mới mẻ, không theo khuôn khổ, bố cục

của Template.

Việc hợp tác lâu dài giúp Công ty không gặp khó khăn khi tìm kiếm dịch

vụ, so sánh giá cả của Domain, Hosting cũng như tốn thời gian ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, thời đại công nghệ đang phát triển, Công ty hoạt động dịch vụ thiết kế

web ngày càng nhiều. Nhà cung cấp có thể sẽ ưu tiên với các khách hàng mới và

gây sức ép về giá cả, chất lượng dịch vụ, thời gian hoàn thành đối với khách hàng

cũ, khiến hoạt động Công ty bị trì trệ.

2.3.3. Khách hàng

Công ty tập trung vào nhóm khách hàng là các cá nhân, nhà hàng, quán

ăn,… với quy mô vừa, nhỏ, đang ở TPHCM, đã và đang có ý định chuyển hướng

từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trực tuyến.

Là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của Công ty. Khách hàng

tạo một phần áp lực về giá cả, chất lượng dịch vụ, điều khiển sự cạnh tranh thông

qua quyết định lựa chọn Công ty để thiết kế web. Và khi họ đã nắm bắt thông tin

về các Công ty khác, sẽ tạo sức ép trong qua trình thương lượng mua hàng. Do

đó, Công ty luôn chú tâm vào tầm quan trọng của khách hàng, phát triển công

nghệ, tăng chất lượng dịch vụ, hỗ trợ họ tiếp cận nguồn đối tác, các khách hàng

đa dạng.
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Hình 2.1: Khách hàng của Công ty Nhơn Mỹ

2.4. Môi trường nội bộ

2.4.1. Văn hóa doanh nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Cấp trên đối với cấp dưới

không có khoảng cách, hướng dẫn tận tình và đưa ra nhiều chia sẻ kinh nghiệm

cho cấp dưới học hỏi và phát triển. Tạo điều kiện cho nhân viên có thể phát huy

khả năng sáng tạo, tốc độ làm việc nhanh trong các quá trình quá trình làm việc.

Các bộ phận, phòng ban có cùng một không gian làm việc chung, tạo cho nhân

viên cảm giác thoải mái, dễ dàng tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

2.4.2. Nguồn lực

Nguồn nhân lực Công ty đều có trình độ cao. Đội ngũ nhân viên đều tốt

nghiệp bậc cao đẳng, đại học. Dễ dàng trong quá trình đào tạo cũng như đã có đủ

kiến thức cơ bản để thực hiện công việc Marketing nhanh chóng. Bên cạnh đó

Công ty thường xuyên tổ chức các buổi họp, giao lưu học tập để nâng cao trình

độ chuyên môn, cũng như tinh thần làm việc cho đội ngũ nhân viên.
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2.5. Hoạt động Marketing Online của công ty Nhơn Mỹ

2.5.1. Website Marketing

Mục tiêu tạo ra website có thể giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, trở

thành một trong những lựa chọn của khách hàng. Bên cạnh, Công ty có thể tiếp

cận được nhiều khách hàng truy cập, biến họ thành khách hàng tiềm năng, ngoài

ra còn có thể dễ dàng trao đổi và phản hồi khách hàng một cách nhanh chóng.

Đối với website, Công ty nhắm đến khách hàng là các cá nhân, nhà hàng, quán

ăn,… với quy mô vừa, nhỏ và đang ở TPHCM và chưa có website. Đối tượng

khách hàng này chú trọng đến chất lượng, giá cả và có thói quen so sánh giữa các

Công ty, có thể tạo sức ép trong qua trình thương lượng mua hàng.

Website được thiết kế một cách chuyên nghiệp, chi tiết, dễ dàng sử dụng

và có thể tương tác với khách hàng qua số điện thoại hoặc Zalo. Giao diện đơn

giản, dễ nhìn, các thông tin Công ty, dịch vụ, giá cả hay chương trình khuyến mãi

luôn được cập nhật hằng ngày, có video review của khách hàng đã mua dịch vụ,

nhằm cung cấp một lượng thông tin chính xác cho người truy cập. Công ty đã tạo

thêm phần mã ID cho tất cả dịch vụ, sản phẩm của web để dễ dàng trao đổi trong

quá trình thương lượng mua dịch vụ (tránh việc khách hàng đọc sai tên sản

phẩm).

25



Hình 2.2: Website dịch vụ Thiết kế website ẩm thực

Nguồn: http://nhonmy.com/3094

Công ty còn công khai về “Thỏa thuận sử dụng” và “Chính sách bảo mật”,

giúp cho quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng không gặp khó khăn.

Hiện nay, thông qua Analytics Google, có hơn 251 lượng truy cập vào website

trong 3 tháng nay, tuy nhiên đối với Công ty vẫn chưa phải là kết quả tốt. Do xu

hướng mỗi ngày một khác, Công ty vẫn chưa được hoàn chỉnh với những tính

năng cuối cùng của giao diện mà Công ty mong muốn. Chính vì vậy, Công ty dự

kiến thay đổi một số giao diện phù hợp với xu hướng ngày nay và bổ sung thêm

nhiều thông tin cho khách hàng có thể tin cậy và đặt niềm tin vào Công ty.
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Ngoài ra, Nhơn Mỹ tạo riêng cho mình website LUU với tên miền https://luu.vn/

một website như sàn thương mại điện tử được thiết kế chuyên nghiệp, giao diện

dễ sử dụng, dễ dàng tương tác với khách hàng. Mỗi sản phẩm được đăng bán trên

trang LUU đều luôn có thông tin rõ ràng, được cập nhật liên tục.

Hình 2.3:  Website luu.vn thuộc sở hữu công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ

● Ưu điểm:
− Tên miền luu.vn đáng tin cậy.
− Thông tin sản phẩm đầy đủ.
− Có hộp thư tư vấn.
● Nhược điểm:
− Tốc độ tải trang còn chậm.
− Chưa có thời gian giao hàng dự kiến.
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2.5.2. Social Media Marketing

2.5.2.1. Facebook Marketing

Là mạng xã hội với sự truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, sức lan

tỏa mạnh mẽ, Facebook sẽ là nơi giúp Công ty có cơ hội thực hiện mục tiêu

quảng bá thương hiệu, tiếp cận được nhiều người rất lớn. Đối tượng mục tiêu là

những khách hàng chưa có và đang có nhu cầu thiết kế web, đây là nhóm đối

tượng rộng dễ dàng tiếp cận nhất, nhưng cũng đồng thời tạo nhiều sức ép như đối

tượng khi thực hiện Marketing website. Công ty đã thành lập Fanpage Nhonmy,

lấy logo của Công ty làm ảnh đại diện cũng như dùng tên Công ty để đặt cho

page, nhằm mục tiêu thu hút sự chú ý của tất cả các khách hàng đang có nhu cầu

tạo website, tạo thêm nhu cầu mới cho các cá nhân, nhà hàng, quán ăn,…chưa có

một web riêng cho mình. Bên cạnh, còn giúp website tăng thêm lượng truy cập,

quảng bá, đưa thương hiệu, dịch vụ của mình đến với nhiều người.

Hình 2.4: Fanpage Nhonmy của Công ty Nhơn Mỹ

Bộ phận Marketing đăng tải các bài viết lên Facebook với tần suất đều đặn

theo khung giờ có lượng người truy cập cao, có thể thu hút lượt theo dõi cũng

như phản hồi từ công chúng. Đây là cách tiếp cận và đem lại lượng khách hàng

mục tiêu lớn và họ hoàn toàn tự nguyện trở thành khách hàng của Công ty. Nội

dung không theo khuôn khổ hoặc mẫu, nhân viên tư duy sáng tạo, đẩy mạnh

Marketing Click to web thông qua việc đính kèm link (link được tạo qua website
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acu.vn) và có hình ảnh về dịch vụ. Với số lượng lượt theo dõi Fanpage là 209

người, lượt thích là 205 người, đồng nghĩa với việc khi bài viết về dịch vụ Thiết

kế website ẩm thực được đăng lên Fanpage sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn 209

người.

Hình 2.5: Bài viết dịch vụ Thiết kế website ẩm thực

Mỗi bài viết, nhân viên Marketing sẽ thêm nhiều hashtag liên quan đến

dịch vụ. Thông qua việc tìm kiếm trên Facebook hoặc click vào hashtag bất kỳ

(hashtag có liên quan đến bài viết Công ty), kết quả về các bài viết sử dụng

hashtag sẽ hiện ra. Đối với việc chia sẻ bài vào các group có liên quan, giúp

Công ty tiếp cận được nhiều khách hàng cũng như khách hàng đang có nhu cầu

có thêm sự lựa chọn. Đây là những cách hữu ích khi làm Marketing trên mạng xã

hội.
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Bên cạnh đó mỗi bạn sẽ tạo ra nhiều page khác nhau rồi chăm sóc Page để

bán hàng trên những Page của mình

Hình 2.6: Các Fanpage của Nhơn mỹ

Lên lịch đăng cho 1 tháng cập nhật về các tin tức liên quan đến Page của

mình sao cho Page của mình luôn hoạt động để mọi người tin tưởng

Hình 2.7: Lịch đăng bài viết

Nhưng bên cạnh đó, lượt theo dõi các Fanpage còn thấp so với các

Fanpage cùng dịch vụ khác. Những bài đăng còn chưa đánh mạnh vào tâm lý,

khơi gợi nhu cầu của khách hàng do sự sáng tạo để viết content còn khá yếu.

Một cách khác tiếp cận là lấy những Page của mình tham gia >50 nhóm

bán hàng để bắt đầu bán hàng trên group. Đối với việc chia sẻ bài vào các group

có liên quan, giúp Công ty tiếp cận được nhiều khách hàng cũng như khách hàng

đang có nhu cầu có thêm sự lựa chọn. Đây là những cách hữu ích khi làm

Marketing trên mạng xã hội.
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Hình 2.8: Các nhóm bán hàng

Ngoài ra chúng ta có thể bán sản phẩm của mình trên Marketplace.

Marketplace là một cái chợ online, một sàn thương mại điện tử kết nối giữa

người bán và người mua.

Hình 2.9: Bán hàng trên Marketplace

2.5.2.2. Youtube Marketing

Là mạng xã hội và là xu hướng tiếp thị nội dung đứng đầu ngày nay. Nắm

bắt được xu hướng Video Marketing và hiểu rõ sự quan tâm của mọi người, Công

ty đã khai thác tính năng truyền thông qua việc lập kênh Youtube “Nhơn Mỹ”

hướng tới mọi đối tượng hay có thói quen truy cập Youtube. Những đối tượng

này đa số sử dụng Youtube. Vì mục đích của Công ty là đưa video tiếp cận đến

nhiều người truy cập, tăng độ nhận diện thương hiệu, tăng lượng view và đặc biệt

là khiến video có thể leo Top từ khóa tìm kiếm.
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Hình 2.10: Video dịch vụ Thiết kế website ẩm thực trên Youtube Nhơn Mỹ

Các video nội dung, giới thiệu dịch vụ phải có sự sáng tạo, nội dung hấp

dẫn, thu hút, mới mẻ, phù hợp với xu hướng hiện nay. Thời lượng cho một video

phải dưới 2 phút, đủ để người xem không cảm thấy mất kiên nhẫn, tốn thời gian

trong việc theo dõi. Tạo một video như hình 2.6, bộ phận Marketing đã sử dụng

các phần mềm chỉnh sửa Wondershare Filmora9 và website Canva, công việc này

đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian. Phần mô tả video phải rõ ràng, lựa chọn câu từ

giới thiệu hấp dẫn để ghi trong 3 dòng đầu tiên (tránh trường hợp người xem

không nhấn chữ “Hiện thị thêm” để xem phần mô tả phía dưới). Thiết kế

thumnail phải cuốn hút, tạo cảm giác bắt mắt người xem, size và font chữ rõ

ràng. Ngoài ra, việc tạo sự tin tưởng của khách hàng rất quan trọng.

Bên cạnh, khai thác tính năng liên kết của Youtube với tài khoản Gmail,

Công ty có thể thu thập thêm thông tin khách hàng tiềm năng, tạo một phần cơ

hội tiếp cận cho chiến dịch Marketing dịch vụ sau này. Cũng giống như

Facebook, chia sẻ đường link video lên các group Thiết kế web, comment giúp

video tăng được lượng truy cập, tiếp cận và đưa ra nhiều sự lựa chọn cho khách

hàng. Hiện nay, thông qua thống kê của tính năng VidlQ, chúng ta có thể cơi

được lượt xem trên mỗi video, nhưng tỷ lệ lượt xem mỗi giờ thì rất thấp. Chính

vì vậy, bộ phận cần lên kế hoạch khác để tăng lượng truy cập vào video.
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Hình 2.11: Thống kê video bằng VidlQ

2.5.2.3. Zalo Marketing

Zalo Marketing là cách tận dụng các cách thức để quảng cáo, Pr, chăm sóc

khách hàng và các hoạt động khác để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng chất

lượng dịch vụ.

Đồng thời, Zalo Marketing hiệu quả sẽ giúp xây dựng, phát triển thương

hiệu.

Ở nhơn mỹ quảng cáo các sản phẩm qua ZALO Official Account ( Zalo

OA). Đó là trang thông tin của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng

Zalo.Mục đích chính của Zalo là truyền tải thông tin, kết nối, mang lại giá trị cho

người dùng, tương tác.
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Có thể trò chuyện với họ trong thời gian thực.

Có thể chat với họ bằng hình ảnh, video, sticker, icon. Bạn có thể sử dụng công

cụ hỗ trợ để trả lời khách hàng theo mẫu cơ bản.

Hình 2.12: Phần Chat của Zalo OA

Ngoài ra chúng ta có thể đăng các sản phẩm của mình trên Zalo OA và tạo lịch

cho các sản phẩm.

Hình 2.13: Lịch  đăng bài  sản  phẩm của Zalo OA

34



Đây là bảng thống kê 30 ngày của các sản phẩm trong những ngày qua

Hình 2.14: Bảng thống kê Zalo OA

2.5.3. Email Marketing

Khách hàng mục tiêu mà Công ty nhắm đến là các cá nhân, nhà hàng, quán

ăn,… chưa có nhu cầu tạo website để quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Các

khách hàng này đa số có suy nghĩ quảng bá trên các trang mạng xã hội như

Facebook, Youtube, các bài review là đủ để mọi người quan tâm. Chính vì vậy,

mục đích dùng phương pháp Email Marketing đối với đối tượng này nhằm để

tiếp cận họ một cách tốt nhất, tạo cho họ sự quan tâm và kích thích nhu cầu thiết

kế web.

Công ty dựa vào hệ thống dữ liệu khách hàng kiếm được để quảng cáo

dịch vụ, tạo nên nhu cầu của khách hàng. Ngay cả khi email không gửi vào hộp

thư chính mà rơi vào hộp thư rác (spam) thì hiệu quả phản hồi vẫn có tỷ lệ hàng

chục phần trăm. Để thực hiện Marketing bằng email, Công ty đã sử dụng:

● Email Exporter: Tính năng sẽ trích xuất tất cả các email trong một trang web,

hỗ trợ cho Công ty về việc săn tìm thông tin khách hàng.

Hình 2.15: Tìm Gmail bằng Email Exporter
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● Email Verifier: Là phần mềm chuyên dùng để lọc địa chỉ email. Sau khi tìm

được các địa chỉ email bằng tính năng Email Exporter, chúng ta sẽ lấy kết quả

đưa vào phần mềm Email Verifier để lọc những địa chỉ email còn hoạt động và

loại ra những email đã chết hoặc không còn được sử dụng.

Hình 2.16: Lọc email còn hoạt động

● Yet another mail merge mail merge for gmail (YAMM): là tính năng gửi

email tự động. Sau khi lọc địa chỉ email, ta lấy danh sách kết quả email đưa

vào Google sheet và khởi động nhập thư gửi. Công việc của bộ phận

Marketing là đưa vào những nội dung đã chuẩn bị và nhấn gửi thư (chỉ gửi

được 50 email/ngày). Bên cạnh đó, sau khi gửi xong, tính năng YAMM sẽ
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thống kê có bao nhiêu email được mở và email không gửi đi được.

Hình 2.17: Kết quả gửi Email Marketing tự động

Bằng cách này, trong quý đầu tiên của năm 2021, với số lượng mail đã gửi

và nhận đc thì tỷ lệ phần trăm khách hàng nhận được mail của công ty lên tới

99%. Đây là một cách tiếp cận khách hàng, khiến khách hàng chú ý và quan tâm

dễ dàng và nhanh nhất.

Số mail gửi Số mail mở Số mail trả về (bị lỗi)

04/2021 1000 999 1

05/2021 1500 1500 0

06/2021 1500 1499 1

Bảng 2.2: Lượng tương tác từ Email Marketing

(Nguồn: Tổng hợp lượng tương tác Email Marketing - Phòng Marketing)

Email truyền tải tin tức của Công ty thường các dạng: email thông báo

chương trình giảm giá hoặc email giới thiệu dịch vụ. Cũng như bài viết

Facebook, email không có nội dung mẫu, đều trực tiếp tự bộ phận Marketing

sáng tạo nội dung phù hợp, mới mẻ làm cho email không bị rập khuôn, nhàm

chán. Kèm theo đường link dẫn đến website, thanh toán dịch vụ và hình ảnh

được thiết kế bắt mắt, thu hút khách hàng.

37



Hình 2.18: Nội dung Email Marketing
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Ngoài ra, Còn một công cụ khác đó chính là Mailchimp. MailChimp là một dịch
vụ cho phép gửi mail đến các khách hàng của mình dựa trên danh sách địa chỉ
email khách hàng. Và đặc biệt có thể gửi >1000gmail/ 1 ngày tiếp cận nhiều
người hơn

- Chọn Create   → Email → Nhập tên chiến dịch Email

Hình 2.19: Tiêu đề chiến dịch

- To (mail bạn muốn gửi): Add Recipients → Import Contacts → Upload

file hoặc Copy and paste → Continue to organize .

Hình 2.20:  List gmail khách hàng

Sau khi thêm tệp gmail của khách hàng xong. Chúng ta sẽ đến bước From
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( From (người gửi): Add from → nhập tên đại diện và email bạn sẽ gửi )

Hình 2.21: Thông tin người gửi

Tiếp theo là subject

Hình 2.22: Nội dung phần mail

Sau đó mình sẽ xây dụng content cho sản phẩm của mình và gửi cho khách hàng
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Hình 2.23: Content Email

Đây là email mà khách hàng sẽ nhận được khi mở email ra.

Hình 2.24: Hình ảnh sản phẩm của Mailchimp

2.5.4. SEO

Trong quá trình Marketing, Công ty nào cũng muốn thứ hạng của mình cao trên

các trang tìm kiếm, tiêu biểu là Google. Vì vậy, SEO là giải pháp luôn đi kèm khi

thực hiện Markeing.

2.5.4.1. Website
Ngày nay, mọi người thường sử dụng công cụ tìm kiếm Google để tìm

kiếm thông tin sản phẩm, dịch vụ hay cửa hàng hoặc nhà cung cấp nào đó. Khách

hàng thường click vào các thông tin hiển thị đầu tiên và ít click tiếp từ các trang

3, 4, 5,… để kiếm thông tin. Vì vậy, Công ty đã lên kế hoạch và lựa chọn các từ

khóa khách hàng hay tìm kiếm hoặc được Google gợi ý để chạy Google ads. Và

tùy thuộc vào chất lượng mà mỗi từ khóa sẽ có giá khác nhau và Công ty sẽ phải

trả một số tiền cho mỗi lần nhấp chuột của khách hàng vào quảng cáo của mình.
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Hình 2.25 : Từ khóa chạy Google ads của Công ty Nhơn Mỹ

Đối với website, Công ty thực hiện SEO với các từ khóa như hình 2.11.

Việc lựa chọn các từ khóa rất khó khăn, thường tìm dựa trên phần đề xuất của

Google, VidlQ. Mỗi năm, Công ty cũng sẽ dành thời gian thay đổi các từ khóa

mới cho phù hợp với xu thế.

Hình 2.26 : Từ khóa trang web

Hình 2.27: Thứ hạng website dịch vụ Thiết kế website ẩm thực trên Google

Tuy nhiên, website Nhơn Mỹ không phải lúc nào cũng ở vị trí đầu tiên, đó

là một bất lợi cho việc tiếp cận khách hàng. Khi gõ “Xây dựng website ẩm thực”

thì web Công ty sẽ đứng đầu tiên, nhưng khi gõ “ Thiết kế website ẩm thực” thì

trang của Công ty bị đẩy xuống hoặc không hiện ở trang đầu.
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2.5.4.2. Youtube

Mục tiêu của Công ty là khiến Video Marketing có thể tăng lượng view và lọt

Top từ khóa tìm kiếm trên Youtube. Chính vì vậy, lựa chọn các từ khóa vào phần

thẻ Tag video có nhiệm vụ rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu này. Khi thêm từ

khóa, Công ty đã lấy chính từ khóa trong tiêu đề video, còn những từ khóa còn

lại, được lấy từ những đề xuất, gợi ý các từ khóa có liên quan đến nội dung thông

qua VidlQ. Ngoài ra, công cụ VidlQ còn hiển thị vị trí video của mình và cả đối

thủ nằm ở đâu khi nhập từ khóa đó.

Hình 2.28: Giao diện VidlQ

Hình 2.29: Thứ hạng website sản phẩm GOLF mini
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Hình 2.30: Thứ hạng website sản phẩm GOLF mini trong nhà
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Sử dụng KWFinder là một công cụ nghiên cứu và phân tích từ khóa của

Mongools. Nền tảng này giúp bạn nhanh chóng tìm ra những từ khóa dễ xếp

hạng cao và loại bỏ các từ khóa quá khó để có được xếp hạng tốt.

Hình 2.31: Phần mềm tìm kiếm từ khóa

2.5.4.3. Ping Web

Để các web, video, bài viết đạt thứ hạng cao trên trang tìm kiếm. Công ty

thông qua Ping để Backlink bằng cách đặt liên kết website, link video, bài viết

của mình tại các website khác để đạt thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm, thu hút

lượng truy cập của website. Vì vậy, web có nhiều backlink càng có xu hướng

chiếm được thứ hạng cao hơn.

Hình 2.32: Thứ hạng Video giới thiệu dịch vụ trên Youtube
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Hình 2.33: Các công cụ Backlink của Công ty Nhơn Mỹ

Hình 2.34: Hình minh họa sơ đồ Backlink

2.6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Online tại

công ty Nhơn Mỹ

2.6.1. Website Marketing

Cần đầu tư cho trang web tăng tốc độ tải trang, tránh tình trạng gây mất kiên

nhẫn cho khách hàng bằng cách áp dụng các phương thức như bật chế độ nén, bật

bộ nhớ đệm của trình duyệt,…

Cần cung cấp thời gian giao hàng dự kiến để khách hàng dễ dàng xem xét thời

gian đặt hàng hợp lý để nhận hàng, tránh tình trạng giao hàng khi khách hàng

không thể sắp xếp thời gian nhận hàng.

2.6.2.Social Media Marketing

Đầu tư hình ảnh, video đẹp mắt hơn cho sản phẩm trên fanpage và Youtube để

thu hút, gây ấn tượng cho khách hàng.

Lựa chọn thời gian đăng bài trên fanpage và Youtube hợp lý hơn, tiếp cận được

nhiều khách hàng hơn.
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Fanpage cần có nhiều hoạt động để tăng tương tác với khách hàng như like, share

để được giảm giá sản phẩm, tặng quà,…

Bài viết trên fanpage Facebook phải thu hút, hấp dẫn, chuẩn SEO.

2.6.3. Email Marketing

Hiện tại, dữ liệu email khách hàng vẫn còn ít, cần có một bộ phận dữ liệu email

khách hàng.

Đội ngũ nhân viên cần kiểm soát chặt chẽ email nào đã được gửi, tránh gửi cho

một tài khoản email quá nhiều thông tin sản phẩm

Nhưng Công ty cũng nên tạo các mail tri ân, mail lấy ý kiến khách hàng,… nhằm

giúp khách hàng cảm thấy hài lòng ngay cả sau dịch vụ.

2.6.4 Search Engine Optimization

Theo dõi lượng truy cập hằng ngày, đưa ra các phương pháp tối ưu hóa các

từ khóa tìm kiếm trang web theo từng tuần. Đối với các từ khóa trên website và

Youtube, theo dõi các từ khóa của các đối thủ cạnh tranh đang ở vị trí nào cũng

như thay thế các từ có thứ hạng thấp thành các từ khóa liên quan mới được truy

cập nhiều, thêm các từ khóa và hashtag đang phổ biến hiện nay.

Luôn cập nhật các từ khóa, thẻ trong bài viết để giữ thứ hạng trên thanh công cụ

(Có thể sử dụng công cụ KWFinder để tìm kiếm từ khóa sản phẩm hiệu quả).

2.7. Tóm tắt chương 2

Nhìn chung ở chương 2 đã phần nào sơ lược về thực trạng hoạt động

marketing của Công TNHH MTV Nhơn Mỹ mà em đã được học hỏi, nghiên cứu

trong thời gian thực tập.
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Do công ty có kinh nghiệm cao trong ngành thiết kế website và Marketing

Online, nên quy trình kỹ thuật hay chạy quảng cáo marketing hầu như luôn được

tiến hành một cách gọn gàng nhanh chóng và hợp lý. Với bộ máy lãnh đạo dày

dặn kinh nghiệm nên hoạt động công ty vẫn diễn ra suôn sẻ, mượt mà. Mặc dù

vậy công ty cũng cần thay đổi không chỉ cập nhật tình hình Marketing hiện đại

mà còn cần áp dụng tiện ích hơn sự phát triển đổi mới của Công nghệ ,để nâng

cao tính chuyên nghiệp của công ty. Bên cạnh đó ở chương này cũng nêu được

những điểm mà công ty cần khắc phục để đưa ra những giải pháp hợp lí

Chương tiếp theo sẽ mô tả quá trình thực tập của em cũng như những bài học

thực tế mà em đã rút ra được, qua đó giúp em phần nào định hướng rõ ràng hơn,

xác định những việc cần chuẩn bị cho công việc tương lai.
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CHƯƠNG 3: Kết quả học tập
3.1. Mô tả một ngày làm việc của thực tập Marketing Online

Hằng ngày công ty bắt đầu làm việc từ 8h00 – 17:15, công việc em được

giao hằng ngày là viết content marketing, cập nhật các sản phẩm WordPress. Tìm

hiểu quy trình chạy quảng cáo trên Google ads, hướng dẫn thực tập sinh mới (nếu

có). Ngoài ra em còn phải tổng hợp các công việc của bộ phận marketing đang

phụ trách, kiểm tra và phân chia các công việc cho các team

3.2. Bài học của bản thân

Trong quá trình hợp tác và làm việc tại công ty em nhận được sự giúp đỡ và

hỗ trợ nhiệt tình của giám đốc công ty.

Em biết thêm được cách thức cách thức làm việc, hoạt động và tổ chức của

một công ty thực sự, học hỏi thêm được nhiều kiến thức thực tế từ công ty, giúp

rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết cho các công việc của mình sẽ thực hiện sau

này.

Nắm thêm được các kỷ luật cần thiết của các cán bộ và nhân viên thật sự khi

đi làm: 

● Đi làm đúng giờ.

● Tuân thủ luật an toàn lao động trong bất kỳ tình huống nào với bất kỳ

công việc gì.

● Tuân thủ chấp hành tốt các công việc mà cấp trên giao phó.

● Biết chịu trách nhiệm trước công việc của mình đảm nhận để nếu có sai

sót gì thì có hướng giải quyết và biết cách giải quyết.

Thông qua đợt thực tâp thực tế từ công ty giúp cho em có thêm được nhiều

kinh ngiệm sống cũng như các kỹ năng mềm quý báu trong môi trường sinh hoạt

tập thể ngoài nhà trường và gia đình, là hành trang cần thiết khi làm việc tại hầu

như bất kỳ các công ty:
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● Tự tin khi giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới, đồng nghiệp với nhau.

● Hòa nhã, hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc trong khả năng mình

cho phép.

● Tôn trọng người khác và tôn trọng ý kiến, góp ý của người khác.

● Bình đẳng trong đời sống.

Trong suốt quá trình thực tập tại công ty, em được rèn luyện tính kiên nhẫn,

không hấp tấp trong quá trình xử lý công việc, biết cách bố trí công việc sao cho

thuận tiện, không gây trì trệ công việc ảnh hưởng đến công ty. Trong khi làm việc

thái độ ôn hòa nhã nhặng khi tiếp xúc với khách hàng, với các nhân viên trong

công ty là điều quan trọng, luôn vui vẻ hòa đồng là tiêu chí được quan tâm đến vì

có thế mới giảm được áp lực trong công việc.

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô những người đã cho em nền tảng kiến thức

cơ bản để em áp dụng tốt vào khóa thực tập thực tế vừa qua, cảm ơn giám đốc

Huỳnh Văn Mười đã tận tâm truyền đạt kinh nghiệm thực tế hết sức quý báu cho

em, cảm ơn bạn bè và người thân đã luôn bên em và ủng hộ hết mình.

3.2.1. Thuận lợi

● Em nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của giám đốc công ty.

● Nhận được hướng dẫn tài liệu, định hướng thực tập để làm nên báo cáo

này.

● Giám đốc công ty luôn tận tình giúp đỡ, truyền dạy kinh nghiệm.

3.2.2. Khó khăn

● Kiến thức lý thuyết trong nhà trường và thực tế trong công ty có rất nhiều

khác biệt: thực tế hơn, phong phú hơn và hiện đại hơn.

● Môi trường học tập và làm việc thay đổi đột ngột.

● Tài liệu anh văn về đề tài khá nhiều nên việc tiếp thu kiến thức còn hạn

chế.
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3.3. Định hướng của bản thân sau khi tốt nghiệp

Sau quá trình thực tập ở công ty, công việc ở công ty khá phù hợp với trình độ

bản thân. Với lượng kiến thức em sẵn có thì nhu cầu công việc tại công ty cần

đòi hỏi thêm vài kĩ năng của bản thân. Với xu thế toàn cầu hóa, công nghệ thông

tin phát triển như hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng

việc làm ngành marketing. Chính vì vậy cơ hội xin việc ngành marketing cũng

mở rộng và lương của nhân viên marketing cũng rất hấp dẫn hơn. Tuy nhiên đây

cũng được coi là ngành có tính cạnh tranh khốc liệt và thay đổi không ngừng.

Môi trường làm việc hiện nay năng động, nên sau khi ra trường em cần bổ trợ

sâu thêm về chuyên ngành của mình, rèn luyện thêm kĩ năng giao tiếp, cách ứng

xử trong quá trình làm việc. Khi ra trường em mong mình sẽ có một công việc đi

theo hướng mảng Marketing và đặc biệt là SEO. Nhưng trước mắt em phải trang

bị đủ hành trang cả về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ kể cả kĩ năng mềm. 

3.4. Tóm tắt chương 3

Chương 3 là chương cuối trong bài báo cáo đề tài thực tập Phân tích hoạt động

Marketing Online tại công ty Nhơn Mỹ qua chương này đã thể hiện được một

ngày làm việc của em tại công ty qua đó em rút ra được bài học bản thân và

những định hướng của mình trong tương lai.

3.5. Kết luận

Kết thúc 3 tháng thực tập tại công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ, đã tích lũy

cho em thêm một lượng kiến thức hết sức quý báu và hữu ích sau này. Biết cách

quảng bá hình ảnh sản phẩm thông qua các công cụ. Ngoài ra, với sự chỉ dẫn và

giúp đỡ hết sức tận tình từ phía giám đốc công ty và anh em công ty, em còn

được trao dồi những kĩ năng thuyết trình trước đám đông

Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là doanh thu và lợi nhuận. Tuy

nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp phải luôn cạnh tranh để tìm được chỗ đứng. Vì

thế, để đạt được mục tiêu ấy, công ty không ngừng xây dựng, phát triển và thực

hiện các chiến lược phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Một trong những chiến lược

không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại đó là chiến lược Marketing Online.

Trong thời gian thực tập ở Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ còn nhiều mặt hạn
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chế về kiến thức cũng như kĩ năng, thời gian thực tập không dài, bài báo cáo của

em chỉ dừng lại ở mức cơ bản, và chủ quan của bản thân nên không tránh khỏi

những thiếu sót. Em mong được sự góp ý để hoàn thiện bài báo cáo hơn nữa.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Trương Thành Luân hướng

dẫn cùng toàn thể nhân viên phòng Marketing của Công ty TNHH MTV Nhơn

Mỹ đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để em có thể hoàn thành Báo cáo

thực tập này.

52



TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG VIỆT

[1] Philip Kotler (2009), Quản trị Marketing, NXB Lao động-Xã hội.

[2] GĐ. Huỳnh Văn Mười(2019), Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ, “Tài liệu Đào tạo

nhân viên nội bộ”, TP.HCM.

[3] GĐ. Huỳnh Văn Mười(2019), Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ, “Tài liệu Báo cáo

hoạt động Marketing năm 2019”, TP. HCM.

[4] GĐ. Huỳnh Văn Mười(2020), Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ, “Tài liệu Báo cáo

phân tích từ Google Analytics”, TP. HCM.

[5] GĐ. Huỳnh Văn Mười(2009),Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ, “Giới thiệu về

công ty”, https://www.nhonmy.com/c128.htm

[6] Minh Phương(2019), “Marketing online là gì? Cẩm nang tổng hợp các kiến thức

về Marketing

online”,https://atpsoftware.vn/marketing-online-la-gi-cam-nang-tong-hop-cac-ki

en-thuc-ve-marketing-online.html

[7] Đỗ Anh Việt(2019), “ Marketing Online là

gì”https://gtvseo.com/marketing/marketing-online-la-gi/

53

https://gtvseo.com/marketing/marketing-online-la-gi/

		2021-08-20T18:30:23+0700
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ




