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CUNG CẤP CHO NGÀNH MARKETING

TRÊN NÊN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY



➢ Là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và 

phát triển dựa vào mạng Internet.

➢ Hạ tầng CNTT đề được cung cấp dưới dạng dịch vụ.

➢ Dữ liệu được lưu trữ thường trực trên Internet.

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY



SỬ DỤNG TÊN MIỀN BAO VÂY 

VÀ WEB30S CỦA P.A

ĐỂ TĂNG PAGERANK CHO WEBSITE



ĐĂNG KÝ  TÊN MIỀN BAO VÂY ĐỂ LÀM MARKETING

Đăng ký tên miền từ khóa:

❖ Tên miền liên quan thương hiệu.

❖ Tên miền liên quan sản phẩm. 

❖ Tên miền liên quan dịch vụ.

Giúp website dễ dàng hiển thị trên 

các công cụ tìm kiếm.



- Dùng công cụ gợi ý từ khóa tên miền để xác định 

từ khóa liên quan.

Ví dụ: 

https://www.dotomator.com/

http://www.bustaname.com/

https://www.dotomator.com/
https://www.dotomator.com/
http://www.bustaname.com/




- Dùng công cụ keyword planner của Google để tìm kiếm từ 

khóa liên quan. 



WEB30S - HOẠT ĐỘNG TRÊN NÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

- Dùng web30s tạo các trang 

web vệ tinh có BACKLINK 

về trang web chính.



WEB30S - HOẠT ĐỘNG TRÊN NÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

❖ Đăng ký chọn giao diện và sử dụng trong vòng 30s

❖ Thay đổi giao diện tùy ý để luôn làm mới mình.

❖ Tương thích cho mọi loại thiết bị (PC, Tablet, SmartPhone, ...)

❖ Hỗ trợ đa ngôn ngữ

❖ Chuẩn SEO giúp tăng thứ hạng website

❖ Triển khai trên nền Điện toán đám mây - An toàn - Uptime 99.99%



SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI ẢO CỦA 

P.A

ĐỂ LÀM MARKETING



CÔNG CỤ MARKETING TRÊN NỀN TỔNG ĐÀI ẢO

Hệ thống CRM tích hợp Tổng đài ảo P.A

- Nắm được thông tin khách hàng khi khách 

gọi đến

- Từ lịch sử giao dịch và thói quen khách 

hàng, tiếp thị các sản phẩm phù hợp.



CÔNG CỤ MARKETING TRÊN NỀN TỔNG ĐÀI ẢO

Dịch vụ SMS Brandname 

tích hợp trên hệ thống Tổng 

đài ảo P.A



TỔNG ĐÀI ẢO

HOẠT ĐỘNG TRÊN NÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

❖70% chi phí triển khai tổng đài

❖50% chi phí gọi điện thoại

❖50% chi phí quản lý tổng đài

TIẾT KIỆM ĐẾN

SO VỚI TỔNG ĐÀI TRUYỀN THỐNG



TỔNG ĐÀI ẢO

HOẠT ĐỘNG TRÊN NÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

❖Không cần đầu tư mua tổng đài.

❖Không cần đi dây điện thoại.

❖Không cần nhân sự quản trị tổng đài.

❖Thậm chí không cần thiết bị đầu cuối.

❖Không giới hạn số lượng máy nhánh.

❖Free gọi nội mạng giữa các chi nhánh.



TỔNG ĐÀI ẢO

HOẠT ĐỘNG TRÊN NÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

❖Cho phép thực hiện cuộc gọi hội nghị

❖Hỗ trợ ghi âm, ghi nhật ký cuộc gọi

❖Hỗ trợ nhiều cuộc gọi đồng thời.

❖Tích hợp dễ dàng các đầu số 1800, 1900

❖Tích hợp hệ thống CRM chăm sóc khách hàng

❖Quản lý tổng đài dễ dàng qua giao diện web



CHIA SẺ CÁC TRƯỜNG HỢP 

ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG



Các công ty này thường có các đặc điểm sau:

Các công ty Bất Động Sản

Thường làm 

marketing cho 

các dự án riêng 

biệt

Lượng nhân 

viên nhiều và 

di chuyển liên 

tục

Có nhiều chi 

nhánh

Các công ty Du Lịch




