
odclick.com

Những chiến thuật 
marketing mới lạ 



odclick.com
2

Marketing hiện nay đã không còn là một khái niệm 
mới lạ đối với mỗi doanh nghiệp. Hàng ngàn chiến 
thuật marketing đã được thử nghiệm, sử dụng qua 
nhiều thập kỷ qua và đến nay, những chiến thuật cũ 
đã trở nên vô tác dụng với các khách hàng. Khi biết 

được một thứ gì đó đã trở nên vô tác dụng, điều đầu 
tiên chúng ta nên làm là tạo nên sự thay đổi. Chiến 
thuật của bạn không thể được áp dụng với hệ suy 

nghĩ của khách hàng thì bạn nên thay đổi chiến lược 
mình đang dùng. Sau đây là những chiến lược 
marketing mới lạ mà có lẽ bạn chưa thử qua 
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Trao thưởng cho những 
lời giới thiệu
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Điều tệ hơn việc bị người đời 
bàn tán là việc không một 

ai nhắc đến bạn cả
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Oscar Wilde
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Theo những khảo sát gần đây, 74% 
người tiêu dùng nói rằng những lời 
đề xuất của những người xung 
quanh ảnh hưởng rất lớn tới họ. 
Chúng ta có thể lợi dụng điểm này 
bằng cách tạo những cuộc trò 
chuyện xung quanh sản phẩm của 
công ty. Để khích lệ mọi người làm 
việc này, các công ty có thể đưa ra 
những đề nghị hấp dẫn như giảm 
giá, coupon,... không những tạo 
dựng được một mối quan hệ tốt với 
khách hàng mà điều đó giúp chúng 
ta tìm được thêm nhiều khách hàng 
tiềm năng.
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Sử dụng các trang 
mạng xã hội
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Kết hợp việc sử dụng email và mạng xã 
hội

Email là một công cụ mạnh trong việc tìm hiểu về khách hàng. Mặc 
dù các trang mạng xã hội hạn chế mức độ xuất hiện của các bài viết 
trên trang của bạn, việc sử dụng email giúp bạn kết nối trực tiếp với 
khách hàng. Tuy nhiên, chúng ta không vì vậy mà bỏ qua việc sử dụng 
mạng xã hội. Một số công ty đã trở nên nổi tiếng chỉ nhờ vào mạng xã 
hội . Những công ty phát triển hiện nay thuê người quản lý để quản lý 
các bài viết trên trang web hay trang facebook,... Nhưng nếu là một 
doanh nghiệp nhỏ mới phát triển, hãy viết những bài viết độc đáo 
mang chất riêng của mình, Hãy viết về sản phẩm của công ty, về công 
ty hay bất cứ điều gì để khách hàng hiểu bạn hơn.
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Marketing là lửa, mạng xã 
hội và truyền thông là nhiên 

liệu.
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Jay Baer
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Thử tạo ra những video 
hướng dẫn và viết blog
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Tạo ra những video
Một trong những cách hiệu quả nhất để lan truyền sản 
phẩm của công ty bạn là qua những video hướng dẫn. 
Hiện nay những video tutorial đang là trend trên các diễn 
đàn lớn như Youtube, Google,...Tuy nhiên điều khó nhất là 
tạo được sự đồng cảm và gắn kết cho người xem.
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Viết blog
Mọi doanh nghiệp đều có một 
trang blog cho riêng mình. Hãy 
post lên những trang như 
Medium, trả lời các câu hỏi trên 
những trang Quora, Reddit hay sử 
dụng hiệu quả LinkedIn. Tất cả 
những trang trên đều là những 
trang xã hội lớn trên toàn cầu, nơi 
có rất nhiều độc giả mỗi ngày.
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Tạo ra những cuộc thi
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Việc tạo ra một cuộc thi, sân chơi 
cho những khách hàng là một 
cách tốt để tiếp xúc với khách 
hàng nhiều hơn. Việc tổ chức 
những cuộc thi đòi hỏi các nhà tổ 
chức cần một mục tiêu rõ ràng 
bên ngoài việc tạo ra những giải 
thưởng lớn. Việc tạo ra các cuộc 
thi giúp các doanh nghiệp nâng 
cao sự hiện diện của bản thân 
trên các trang mạng xã hội, tăng 
lượt truy cập, có được sự giao lưu 
với các khách hàng.
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Website: odclick.com
Email: support@odclick.com
Hotline: 0981155896
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