GIỚI THIỆU
Bất động sản là lĩnh vực đặc biệt
Đây là chiến trường của những tập đoàn hùng mạnh nhất nền kinh tế
Đây là nơi những công ty có sức mạnh tài chính vững vàng cạnh tranh quyết liệt
Đây là nơi áp dụng những công cụ truyền thông mạnh mẽ và quy mô nhất thị trường
Thị trường bất động sản thực sự là chiến trường của những chiến binh mạnh mẽ nhất
Đây là nơi chứng kiến những thay đổi chóng mặt của các công cụ và giải pháp truyền thông
Tại đây không có chỗ cho những sản phẩm truyền thông yếu kém, không có đất cho những kế hoạch truyền thông hời hợt
Admicro xác định rằng để tiếp tục dẫn đầu trong ngành truyền thông của Việt Nam thì đồng nghĩa
chúng tôi cũng phải dẫn đầu trong ngành truyền thông bất động sản
Do vậy, lần đầu tiên Admicro nghiên cứu và đưa ra thị trường bộ Salekits các giải pháp truyền thông dành riêng
cho lĩnh vực bất động sản
Qua đây, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng góc nhìn toàn cảnh của các công cụ truyền thông, vai trò của nó
trong nhu cầu truyền thông của lĩnh vực bất động sản
Để từ đó, chủ đầu tư, sàn phân phối bất động sản có thể chọn lựa các giải pháp truyền thông được thiết kế riêng biệt
cho thị trường bất động sản nhằm tiết kiệm tối đa hoá chi phí bỏ ra mà vẫn mang lại những hiệu quả tốt nhất
Trân trọng,

VÌ SAO
CẦN TRUYỀN THÔNG
TẠO SÓNG DỰ ÁN ?
Mỗi năm, có hàng trăm dự án được giới thiệu, nhưng có bao nhiêu dự án tồn tại được trong tâm trí khách hàng?
Truyền thông hời hợt, kém hiệu quả sẽ dẫn tới nhiều kết quả xấu, khiến cho việc push sale gặp nhiều khó khăn. Trái
lại, việc nắm bắt xu hướng thị trường, truyền thông một cách chuyên sâu và có chủ đích, sẽ giúp tăng niềm tin của
khách hàng và tăng uy tín của dự án, từ đó hỗ trợ đem lại một kết quả kinh doanh tốt đẹp
Để giải quyết vấn đề này, Admicro cung cấp gói quảng bá chuyên sâu dự án với các bài viết đa chiều, khách
quan nhưng vô cùng sắc nét từ những nhà báo, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Qua
đó, dự án của chủ đầu tư sẽ đón đầu xu hướng, củng cố thương hiệu, tăng uy tín, thu hút thêm nhiều khách
hàng. Cùng với độ phủ dày và nhận diện tốt, nhóm khách hàng mục tiêu sẽ được truyền thông trúng đích

LỢI ÍCH GÓI TRUYỀN THÔNG
TẠO SÓNG DỰ ÁN
Nội dung chuyên sâu, hấp dẫn, thông tin rõ nét nhất về sự kiện, dự án
Đội ngũ phóng viên, chuyên gia hàng đầu từ CafeF, Cafebiz
Truyền thông đa kênh, độ phủ lớn
Công nghệ hiện đại, target đúng đối tượng, tối ưu ngân sách

Truyền thông sự kiện mở bán

Kích thích, tăng cường sự quan tâm
của khách hàng tới sự kiện, dự án

Hỗ trợ thu thập data khách hàng
nhằm push sale hiệu quả

TỔNG QUAN
GIẢI PHÁP
GÓI
TRUYỀN THÔNG
TẠO SÓNG

Quảng bá thúc đẩy
dự án, tạo trend và
lên theo xu hướng
thị trường

Banner quảng cáo

Hình ảnh hấp dẫn, nội dung trực quan

Infograﬁc

Hình ảnh hấp dẫn, thông điệp rõ ràng

Tuyến bài - PR Content

Bài viết chuyên sâu truyền thông dự án,
gắn thông tin đơn vị phân phối

Email Marketing

Dựa trên data của khách hàng cung cấp
sẽ xây dựng nội dung email Mkt chuyên
sâu, hấp dẫn, thu hút quảng bá tới tập
khách hàng mục tiêu

Tin rao Rồng Bay

Nội dung tin rao hấp dẫn trên Rongbay

Landingpage dự án

Hình ảnh hấp dẫn, nội dung trực quan

- Truyền tải các thông tin Hot về dự án
đến KH mục tiêu
- Kích thích nhu cầu quan tâm của KH
dựa trên nội dung các bài viết chuyên
sâu, data sở hữu và các công cụ truyền
tải, đo kiểm của Admicro
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Gắn hyperlink các bài liên quan cuối bài
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Banner hình ảnh
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Xây dựng content email marketing
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Chi phí vận hành email marketing
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Landingpage riêng biệt
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Truyền thông trên Facebook
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Chi phí vận hành tin rao trên Rồng Bay
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DẠNG BÀI

TIẾT KIỆM
CHỈ CÒN
TRIỆU

Data khách hàng cung cấp, nếu có nhu cầu sử dụng data do admicro cung cấp, vui lòng liên hệ riêng
Chỉ bao gồm hạng mục thiết kế, không bao gồm chi phí tên miền, hosting, code…
- Thời gian triển khai tất cả các nội dung trong gói không quá 03 tuần
- Đây là gói đóng sẵn, sản xuất tất cả các hạng mục nội dung và sửa tổng thể tối đa 02 lần.
- Chi phí trên chưa bao gồm VAT

HIỂN THỊ
THỰC TẾ
INFOGRAFIC
Hình ảnh trực quan, thiết kế đa dạng hấp dẫn
người xem, thể hiện rõ được các lợi thế khi so
sánh với các dự án khác cùng phân khúc

BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU
Được các chuyên gia và nhà báo đầu ngành phân tích.
Các thông tin của đơn vị phân phối được đưa vào phần
nội dung cuối bài viết

HIỂN THỊ
THỰC TẾ
LINKS PHOTO VÀ HYPERLINK

(Hình ảnh và thông tin đầu mối bán dự án được đưa vào nội dung bài viết)
BANNER ADX

Banner quảng cáo với hình ảnh và nội dung hấp dẫn được
tối ưu hoá hiển thị dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu
Big Data của Admicro

HIỂN THỊ
THỰC TẾ
LINKS PHOTO VÀ HYPERLINK

EMAIL MARKETING

(Hình ảnh và thông tin đầu mối bán dự án được đưa vào nội dung bài viết)

Thiết kế và nội dung hấp dẫn, đầy đủ thông
tin liên hệ và hyperlink trực tiếp dẫn đến
trang thông tin dự án

BANNER ADX

LANDINGPAGE
Landingpage chuyên nghiệp với thiết kế và hình ảnh hấp dẫn

Banner quảng cáo với hình ảnh và nội dung hấp dẫn được
tối ưu hoá hiển thị dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu
Big Data của Admicro

HIỂN THỊ
THỰC TẾ
FACEBOOK
Dẫn nguồn tin nhanh chóng, phủ sóng thông
tin đến đúng đối tượng khách hàng trọng tâm

RONGBAY
Xử dụng gói doanh nghiệp toàn diện của Rongbay
với giải pháp đồng bộ và hiệu quả về kinh tế
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Gắn hyperlink các bài liên quan cuối bài

Các nội dung liên quan
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Banner hình ảnh (trên hệ thống của Admicro)

Adx: 50tr chạy cả pc và mobile, bidding khoảng 7k,
estimate 7100 click, 42,000,000 impression ctr 0.16%
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Xây dựng content email marketing

Bao gồm sản xuất nội dung và thiết kế
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Chi phí vận hành email marketing

Miễn phí chi phí lọc dữ liệu data của khách hàng. Gói
data không quá 20.000 địa chỉ email. Xây dựng nội
dung email MKT chuyên nghiệp và hấp dẫn với người
đọc. Đảm bảo 100 email được mở, từ email thứ 101 trở
lên sẽ tính 5000vnd/email. Miễn phí gửi 2.000 email, từ
email thứ 2001 trở lên sẽ tính 200vnd/email. Trong
trường hợp lượng data email của khách hàng cung cấp
có lượng email còn hoạt động dứoi 1.000 email thì
Admicro sẽ hỗ trợ để đảm bảo đủ 1.000 email.
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Chi phí vận hành trên Rongbay

Sử dụng gói Doanh nghiệp – Toàn diện của Rongbay
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Xây dựng bộ landingpage

Thiết kế 4 bộ landingpage cho khách hàng
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Truyền thông trên Facebook

Đăng 01 bài trên fanpage CafeBiz – 2000like/post;
200.000reach; 4000 click về bài
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TỔNG CỘNG

Chi phí mua giá lẻ: 236.600.000VND
Chi phí đã chiết khấu: 163.600.000VND

