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Giải pháp tăng đơn hàng

cho tiếp thị đa kênh
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Khách hàng đã thay đổi

Any time

Any where

Any device



1
Kết nối

2
Lựa chọn

3
Tiện lợi

4
Tương tác

Khách hàng muốn

được kết nối với

người bán mọi lúc, 

mọi nơi. Đặc biệt là

qua thiết bị di động.

Khách hàng muốn

có nhiều lựa chọn

về hình thức mua

hàng, địa điểm: 

online, offline,…

Khách hàng muốn

được trải nghiệm

tiện lợi ở tất cả các

khâu, từ lúc mua

sắm tới lúc nhận

sản phẩm. 

Khách hàng mong

muốn được trao

đổi, chia sẻ nhiều

hơn với Người bán.



Quan điểm của khác hàng

Trả hàng 

mọi nơi
Giá phải 

giống nhau ở 

mọi nơi 

Hoàn thành đơn 

hàng mọi nơi



Cần tiếp cận khách hàng ở mọi nơi để mang
lại trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng



Quá trình phát triển mô hình đa kênh



Tại cửa hàng Trên Web & moible

Mạng xã hội
Tổng đài

In-store Immersion

Clienteling

Coupons

Upsell, Cross-sell

Loyalty Programs

Store Event

Case Management

Carts

Campaigns

Mobile

SMS

Chat

Google Adwords

Social CRM

Social Listening

Social Marketing

Social Selling

Social Products

Social Enterprise

Custom Audiences

Case Management

Order Processing

Upsell

Customer Sat

Voice Campaigns

VoC

SLASs

Self-service Help



Không đồng bộ 
giữa các kênh?

Hệ thống phức tạp 
so với quy mô DN?

2 Chi phí lớn?

Khách hàng 
vẫn chưa có 
trải nghiệm 
đồng nhất?

Bạn cần có hệ thống

thiết kế cho mô hình đa kênh

- Hệ thống quản lý hàng hóa

- Hệ thống xử lý đơn hàng tập trung

- Hệ thống báo cáo

1 3

4



Hệ thống xử lý đơn hàng tập trung



How – Bắt đầu với Omni-channel?

Hiểu đúng về Omnichannel & 

mức độ ứng dụng

21
Chọn giải pháp có sẵn cho 

Nhanh & Ít chi phí ban đầu



Bán hàng tại cửa hàng

Bán hàng trên Zalo

Bán trên: Lazada, 

sendo, adayroi

Bán trên facebook

Bán hàng tại website

Omnichanel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ



Tiếp nhận & xử lý đơn hàng từ nhiều kênh



Báo cáo doanh thu từ các kênh

Cửa hàng
1,500,000,000

48%

Website
650,000,000

21%

Facebook
500,000,000

16%

Zalo
200,000,000

7%

Lazada
200,000,000

6%

Khác
50,000,000

2%

Cửa hàng Website Facebook Zalo Lazada Khác



3 lưu ý khi làm Omnichannel



1 Ai cũng làm được



2 Không có công thức



3
Bắt đầu ngay, làm đến đâu 
điều chỉnh đến đấy.



Trần Trọng Tuyến, CEO Bizweb

THANK YOU!


