
Thông tin theo mùa: Giải trí

Kế hoạch quảng cáo theo Mùa

Tại sao yếu tố Mùa lại quan trọng?
“Trong nhiều ngành công nghiệp, thời điểm rất là quan trọng và ảnh hưởng tới doanh thu cả 
năm – ví dụ như các nhà bán lẻ vào thời điểm Giáng sinh. Vì thế, hoạt động tiếp thị tăng cao vào 
những lúc này. Mặc dù nhu cầu khách hàng nhiều hơn, tuy nhiên, cạnh tranh cũng gia tăng, vì 
vậy khách hàng của chúng ta cần phải suy nghĩ một cách chiến lược để tối đa hóa doanh thu và 
lợi nhuận của họ.”

Làm thế nào để bạn sử dụng “thời vụ” khi làm việc  
với khách hàng? 

“Kể từ khi nhiều sự kiện theo mùa xảy ra chỉ một lần mỗi năm, hành vi tiêu dùng có thể thay  
đổi đáng kể từ các chiến dịch trước đó. Tôi giúp khách hàng hiểu được những thay đổi này, và 
cung cấp cho họ những hiểu biết đó sẽ làm cho chiến dịch mới của họ thành công. Trong khi 
phân tích là chìa khóa, chúng tôi đã học được rằng khi bạn chia sẻ những hiểu biết là 1 yếu tố 
quan trọng.

Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi ích nhiều nhất từ kiến thức mới nhất về hành vi tiêu dùng 
và xu hướng kỹ thuật số trước hoặc trong quá trình lập kế hoạch chiến dịch. Nó cho phép họ lựa 
chọn kênh tiếp thị 1 cách sáng tạo và ngân sách hiệu quả. Có 2 bước khi quảng cáo theo mùa 
– đầu tiên là hành vi của người tiêu dùng, thứ hai là hành vi lập kế hoạch chiến dịch của họ. Tôi 
xem xét cả hai để cung cấp thông tin hữu ích nhất cho khách hàng.”

- Andrew Eckford, Chuyên gia Google Phân Tích Ngành Công Nghiệp Bán Lẻ 

Tìm thấy cơ hội cho năm 2015
Bên dưới là hướng dẫn để giúp cho đại lý bạn sử dụng 
những thông tin mùa vụ để đạt được khách hàng mới, 
và để giúp những khách hàng hiện tại của bạn tăng 
trưởng sự hiện diện trên Internet cho cả năm. Hãy  
xem yếu tố mùa vụ ảnh hưởng như thế nào tới Giải  
trí tại Việt Nam trong năm 2015.

Sau khi nghiên cứu những thông tin và tài liệu về Giải trí trong năm 2015, chọn ngành kinh doanh 
nào bạn muốn tiếp cận. Khi bạn đã sẵn sàng, xem lại hướng dẫn ngành, và sử dụng ví dụ cho mỗi 
ngành của chúng tôi và Google Trends là 1 công cụ hữu ích để giúp bạn xây dựng chiến lược quảng 
cáo cho khách hàng. Lên kế hoạch sớm - tốt nhất bạn nên lên kế hoạch quảng cáo 3 tháng trước 
khi diễn ra sự kiện.

Sử dụng Google Trends cho kế hoạch tiếp thị
Google Trends là một công cụ hữu ích để lên kế hoạch và thời gian cho chiến lược tiếp thị cũng như 
sẽ giúp bạn quyết định về những từ khoá nào cần cho chiến lượng. Nó sẽ thể hiện lượng tìm kiếm 
cho những tứ khoá, và sẽ so sánh với những từ khoá khác nhau. Bạn sẽ thấy được xu hướng cũng 
như những từ khoá với ý nghĩa tương đương và bạn có thể phân khúc được loại tìm kiếm dựa vào 
loại máy mà họ sử dụng và cũng như địa điểm. Xem thêm tại trang web google.com.vn/trends 

Dưới đây là cách chúng tôi có thể trợ giúp
Khi bạn đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch quảng cáo, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xây dựng kế hoạch 
đó. Chúng tôi sẽ tư vấn chiến lược tốt nhất cho tới việc trả lời những nhu cầu hoặc câu hỏi đặc biệt 
theo ngành. 

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn ở hai giai đoạn chính. Trước tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn lập kế hoạch 
quảng cáo chiêu hàng cho khách hàng mới – sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển một chiến 
lược bổ sung cho tầm nhìn của bạn và mục tiêu tiếp thị của họ.

Trước khi bạn lập kế hoạch quảng cáo, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên về:
• Đặt ngân sách và từ khóa cho kế hoạch quảng cáo của bạn
• Tùy chỉnh kế hoạch quảng cáo với thương hiệu của khách hàng tiềm năng
• Nói chuyện với khách hàng có nhu cầu cụ thể theo ngành

Sau khi bản kế hoạch quảng cáo của bạn được chấp nhận từ khách hàng mới, chúng tôi sẽ làm 
việc với bạn trong bốn tuần đầu tiên của chiến dịch mới. Bên cạnh đó, bạn còn có thể sử dụng mã 
khuyến mại AdWords cho mỗi khách hàng mới. 

Gọi điện thoại cho chuyên gia hỗ trợ của chúng tôi ngay hôm nay qua số 120 11 435 và bạn có thể 
yêu cầu mã khuyến mại AdWords qua website: google.com/partners

Xem thêm thông tin về các nước khác tại Đông Nam Á 
Bạn muốn mở rộng khách hàng và thị trường tại các nước phát triển ở Đông Nam Á? Bạn có thể 
xem thêm Bộ tài liệu xu hướng theo mùa của chúng tôi tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái 
Lan để bắt đầu.

Đi từ kế hoạch đến quảng cáo tiếp thị

THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4

 GIAI ĐOẠN BÁN HÀNG
 Nhà phân phối phim/nhạc

 MÙA LỄ HỘI
 Nhân viên quảng bá thương hiệu, 
Nhà tài trợ/đối tác, Đại lýbán vé

  TẾT NGUYÊN ĐÁN
 Công ty tổ chức sự kiện

NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
 Nhà phân phối phim

MÙA LỄ HỘI
 Nhân viên quảng bá thương hiệu, 
Nhà tài trợ/đối tác, Đại lýbán vé

LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG
Công ty sự kiện

 NGÀY GIẢI PHÓNG
 Công ty tổ chức sự kiện

 TUẦN LỄ THỜI TRANG
 Nhân viên quảng bá thương hiệu, 
Nhà tài trợ/đối tác, Đại lýbán vé

THÁNG 5 THÁNG 6 THÁNG 7 THÁNG 8

  NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
 Công ty tổ chức sự kiện

 MÙA PHIM MÙA HÈ
Nhà phân phối phim
 

MÙA PHIM MÙA HÈ
Nhà phân phối phim

 LỄ VU LAN
Khuyến mãi, Sự kiện Lễ hội    

THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
  TẾT TRUNG THU
 Công ty tổ chức sự kiện

NGÀY QUỐC KHÁNH
 Công ty tổ chức sự kiện

  LỄ HỘI HALLOWEEN
 Công ty tổ chức sự kiện

 GIÁNG SINH/ĐÊM GIAO THỪA
 Công ty tổ chức sự kiện

GIAI ĐOẠN BÁN HÀNG
 Nhà phân phối phim/nhạc

MÙA PHIM MÙA ĐÔNG
 Nhà phân phối phim

TUẦN LỄ THỜI TRANG
 Nhân viên quảng bá thương hiệu, 
Nhà tài trợ/ đối tác, Đại lýbán vé

MÙA LỄ HỘI
 Nhân viên quảng bá thương hiệu, 
Nhà tài trợ/đối tác, Đại lýbán vé

Những sự kiện chính cho doanh nghiệp về dịch vụ và 
giải trí vào năm 2015

Bên dưới là danh sách các ngành sẽ có nhu cầu khách hàng tăng trưởng bởi những sự kiện lớn 
xảy ra trong năm 2015. Sử dụng thông tin đó để tìm ra những ý tưởng mới để tiếp cận những cơ 

hội từ yếu tố mùa vụ. 

2013 2014

Hai cao điểm nhất về số lần tìm kiếm lễ hội xảy ra trong dịp Tết và Halloween. Điều này là do tính 
phổ biến của các hoạt động lễ hội như là một cách để kỷ niệm các ngày lễ.

Gia tăng*

vẽ lễ hội  +60%

tranh lễ hội  +50%

halloween  +40%

lễ hội halloween  +40%

Hàng đầu

halloween  100   

lễ hội halloween  100   

le hoi  95   

tranh lễ hội  75   

hội an  50   

vẽ lễ hội  50   

chùa hương  20   Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10

* Tất cả tìm kiếm dựa theo thông tin chính
xác vào ngày 01/03/2015
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