
MARKETING TRỰC TUYẾN
Marketing trực tuyến là gì ?.Về bản chất, đây là hình thức áp dụng các công cụ của CNTT thay cho cáccông cụ thông thường để tiến hành các quá trình marketing.
Lợi ích của Marketing trực tuyến

Thứ nhất : Rút ngắn khoảng cáchVị trí địa lý không còn là một vấn đề quan trọng. Internet đã rút ngắnkhoảng cách, các đối tác có thể gặp nhau qua không gian máy tính mà khôngcần biết đối tác ở gần hay ở xa. Điều này cho phép nhiều người mua và bánbỏ qua những khâu trung gian truyền thống.
Thứ hai : Tiếp thị toàn cầuInternet là một phương tiện hữu hiệu để các nhà hoạt động marketing tiếpcận với các thị trường khách hàng trên toàn thế giới. Điều mà các phươngtiện marketing thông thường khác hầu như khong thể.
Thứ ba : Giảm thời gianThời gian không còn là một yếu tố quan trọng. Những người làm marketingtrực tuyến có thể truy cập lấy thông tin cũng như giao dịch với khách hàng24/7 tại bất cứ thời điểm nào
Thứ tư : Giảm chi phíChi phí sẽ không còn là gánh nặng. Chỉ với 1/10 chi phí thông thường,Marketing trực tuyến có thể đem lại hiệu quả gấp đôi.
Đòi hỏi đối với người làm Marketing trực tuyến

Kỹ năng quản lý thông tinNhững nhà marketing có những thông tin hay về khách hàng và nhữngthông tin hay hơn cho họ. Trong thế giới điện tử, thông tin về khách hàngrất dễ tìm kiếm với một khoản chi phí không đáng kể. Những nhà quản lýmarketing có thể có những thông tin rộng lớn mang tính toàn cầu. Do vậy,



họ phải có những kỹ năng quản lý các thông tin này để có thể rút ra đượcnhững thông tin thật sự hữu ích, giúp cho công việc kinh doanh của doanhnghiệp.
Hiểu biết về công nghệ thông tinCác nhà marketing trực tuyến cần phải hiểu biết về các kỹ năng công nghệthông tin để ứng dụng trong công việc của mình. Ví dụ như các nhàmarketing trực tuyến cần phải biết sử dụng công cụ tìm kiếm (SearchEngines) để có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh nhất và hiệu quả nhấttrên Internet. Hoặc khi khách hàng tiến hành mua hàng tại một website,người làm marketing trực tuyến phải biết cách xây dựng các giải pháp tiếpnhân và tự động xử lý các đơn đặt hàng, cũng như tự động theo dõi quátrình bán hàng cho đến khi người mua nhận được sản phẩm hoặc dịch vụmà họ đặt mua. Tất cả đều không có sự ngắt quãng. Thực hiện được điều đósẽ tiết kiệm được chi phí và giữ được khách hàng tiếp tục quay lại muahàng. Do vậy, các nhà marketing trực tuyến cần phải có sự hiểu biết về côngnghệ thông tin để thành công.
Vốn tri thứcTrí tưởng tượng, sự sáng tạo và khả năng kinh doanh là những yếu tố quantrọng hơn cả vốn bằng tiền. Vì chúng ta đang ở trong thế kỷ 21 nơi mà sựgiàu có về tiền tệ đang dần được thay thế bằng những sáng kiến, sáng tạo cóý nghĩa. Những tài sản vô hình như vốn tri thức hay các kiến thức chuyênmôn là nguồn tài sản vô giá mà người làm marketing cần phải có.
Khả năng xử lý thông tin nhanhThời gian mà một nhà marketing kiểm soát được khách hàng của họ quamàn hình máy tính là 30 giây. Nó được bắt đầu bằng việc lướt qua các kênh,kiểm tra và nhấn chuột. Tất cả những người mua là các cá nhân hay cácdoanh nghiệp đều đang rất khắt khe và khó tính bởi vì đang có một số lượngrất lớn các nhà cạnh tranh trên toàn cầu, tất cả đều đang cạnh tranh rấtkhốc liệt. Do vậy, khả năng xử lý thông tin và đưa ra những giải quyết kịpthời là yếu tố vô cung quan trọng.
Các phương tiện Marketing trực tuyếnCác phương tiện marketing trực tuyến bao gồm nhiều phương thức khácnhau mà các công ty có thể sử dụng để giới thiệu về sản phẩm đến các



doanh nghiệp và cá nhân tiêu dùng. Tuy nhiên, việc ứng dụng các phươngtiện marketing trực tuyến thường khác so với việc sử dụng các phương tiệntruyền thống. Một số phương thức thông dụng trong marketing trực tuyếnnhư sau:
Quảng cáo trực tuyếnTrong phương thức này, các công ty mua không gian quảng cáo trên trangweb được sở hữu bởi các công ty khác. Có sự khác biệt giữa quảng cáo trựctuyến và việc đưa nội dung lên trang web của mình, rất nhiều công ty đãnhầm lẫn giữa hai công việc này và nghĩ rằng trang web của mình chính làmột quảng cáo trực tuyến. Quảng cáo trực tuyến có ý nghĩa rất đặc biệttrong hoạt động marketing: Khi một công ty trả tiền cho một khoảng khôngnhất định nào đó, họ cố gắng thu hút được người sử dụng và giới thiệu vềsản phẩm và những chương trình khuyến mại của họ. Có nhiều nhiều cáchđể tiến hành quảng cáo trực tuyến. Ví dụ, các công ty có thể mua quảng cáođược đặt trong thư điện tử được gửi bởi những công ty khác. Hoặc đặtnhững banner quảng cáo trong các bản tin được gửi đi từ các website.
Catalogue điện tửMột trong những thay đổi so với marketing truyền thống là khả năng củacác công ty để đưa mẫu sản phẩm lên mạng. Đó là tất cả các sản phẩm chophép khách hàng nhìn thấy, tìm kiếm thông tin về tính năng sử dụng, chấtliệu, kích thước... Thêm vào đó, những phiếu thưởng trực tuyến và nhữngchương trình xúc tiến bán hàng khác sẽ tiết kiệm được chi phí cho các nhàmarketing trực tuyến khi giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.
Phương thức thư điện tửCó ba loại marketing bằng thư điện tử. Loại thứ nhất liên quan đến thư điệntử được gửi đi từ công ty đến người sử dụng nhằm mục đích quảng bá sảnphẩm - dịch vụ, thúc đẩy khả năng mua hàng. Để biết thêm chi tiết về hìnhthức này Hãy Nhấn Vào ĐâyDạng thứ hai của email là các kênh ngược lại; từ người sử dụng đến công ty.Người sử dụng mong muốn nhận được một sự gợi ý và những câu trả lờiđầy đủ cho những đòi hỏi của họ. Theo Amazon.com, chức năng này rấtquan trọng để phát triển quan hệ khách hàng và họ đã đưa một số nhân viêncó tài năng vào trong dịch vụ khách hàng.



Hình thức thứ ba là thư điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng.Thư tín điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng được sử dụng để hỗtrợ các công ty marketing.
Chương trình đại lý (Afiliate programes)Chương trình affiliate thực chất là một phương pháp xây dựng đại lý hayhiệp hội bán hàng qua mạng dựa trên những thoả thuận hưởng phần trămhoa hồng. Bạn có thể xây dựng một hệ thống đại lý bán hàng cho bạn thôngqua phương pháp này. Ưu điểm của phương pháp này là bạn chỉ phải trảtiền khi đã bán được hàng. Ai cũng biết đến sự thành công của chương trìnhliên kết kiểu đại lý ở Amazon.com, chính vì vậy mà các chương trình liên kếtđược thiết kế để thúc đẩy khả năng truy cập có định hướng. Thông thườngcác chương trình đại lý thanh toán tiền hoa hồng dựa trên khả năng bánhàng hay đưa truy cập tới website. Phần lớn các chương trình đại lý này đềuthanh toán theo tỷ lệ phần trăm doanh thu, một số thì tính theo số lượng cốđịnh.Các chương trình này có thể hoạt động trên quy mô tương đối lớn. Theonhư thông báo, Amazon.com đã phát triển trên 60.000 địa chỉ website đạilý. Mỗi một địa chỉ website đại lý có thể được xem là một đại lý của websitechủ. Khi khách hàng truy cập vào website đại lý rồi nhấn vào đường liên kếtđể đến với website chủ và mua hàng, website đại lý sẽ được hưởng một tỷ lệphần trăm doanh thu nhất định. Nhiều chương trình đại lý lớn hiện nay còncho phép triển khai các đại lý cấp dưới, có nơi tới 10 cấp. Bản chất củachương trình này là, một website làm đại lý cho website chủ, một ngườitruy cập qua website đại lý nhưng không mua hàng mà lại đăng ký làm đạilý cho website chủ và trở thành một đại lý. Khi người này bán được hàngcho website chủ và nhận tiền hoa hồng thì website chủ cũng trả một khoảntỷ lệ phần trăm cho website đại lý ban đầu. Phương pháp này gọi là triểnkhai đại lý thứ cấp, đôi lúc còn được gọi là marketing đa cấp (Multi LevelsMarketing - MLM)
Search Engines (công cụ tìm kiếm)Công cụ tìm kiếm là một công cụ cơ bản dùng để tìm kiếm các địa chỉ trangweb theo những chủ đề xác định. Khi bạn đến một công cụ tìm kiếm và gõvào đó một từ khoá hay một câu về chủ đề bạn cần tìm kiếm. Công cụ tìmkiếm đó sẽ liệt kê cho bạn một danh sách các trang web thích hợp nhất với



từ khoá mà bạn tìm kiếm. Xin nhớ rằng các công cụ tìm kiếm khác nhau cónhững trình tự khác nhau để sắp xếp các trang web theo mức độ tươngthích với từ khoá mà bạn tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm được coi là sự lựachọn đầu tiên để truy nhập tin tức hay thông tin về một sản phẩm và dịchvụ nào đó  không chỉ đối với những người mới truy cập vào mạng Internetmà ngay cả những nhà marketing chuyên nghiệp.


