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MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI VIETRAVEL 

 Lớp DHQT4LT 

 Nhóm: „„sayhitoall‟‟ 

Môn: Thương Mại Điện Tử 



 

Marketing điện tử 

  Marketing điện tử là cách thức tiếp thị vận dụng các 

tính năng của Internet nhằm mục đích cuối cùng là 

phân phối được sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ đến 

thị trường tiêu thụ. 

 Bản chất: Vẫn giữ nguyên bản chất của marketing 

truyền thống là thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng. 

 



Đặc điểm: 

• Tốc độ: (được tính bằng phần nghìn giây) 

• Liên tục: 24/ 7/ 365 

• Phạm vi: toàn cầu 

• Đa dạng hóa: sản phẩm 

• Khả năng tương tác thông tin cao 

• Đo lường hiệu quả dễ dàng. 

• Hiệu quả trên đầu tư cao ROI (Return on Investment)  

Marketing điện tử 



 

Các hình thức của Marketing điện tử 

 E-mail marketing:  

 Chi phí thấp 

 Không mang tính xâm nhập đột ngột như tiếp thị qua 

điện thoại 

 Có thể gởi thông điệp của mình đến mười ngàn người 

khác nhau, ở bất kỳ nơi đâu, trong thời gian nhanh 

nhất.  

 Website marketing: 

 Giới thiệu các sản phẩm trực tuyến 

 (hình ảnh, chất lượng, các tính năng, giá cả) 

 Khách hàng có thể đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, 

và thanh toán trực tiếp trên mạng. 



 

Quy trình xây dựng Marketing điện tử 

 Nhận định nhu cầu 

 Lập kế hoạch chiến lược 

 Triển khai thực hiện và các công cụ đánh giá 

 



CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI 

VIETRAVEL  
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Tổng Quan Thương Mại Điện Tử của 

Du Lịch Việt Nam 

• Triển khai dịch vụ trực tuyến: thông tin và 

bán tour qua mạng 

• Công cụ quảng bá phổ biến cho Web du 

lịch: Search engine, banner, QC qua email, 

trang vàng, B2B, B2C 

  Hình thức QC Web truyền thống, phù 

hợp khách hàng và hạ tầng viễn thông Việt 

Nam 
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Tổng Quan Thương Mại Điện Tử của 

Du Lịch Việt Nam 

• Hạn chế cách trình bày – nội dung: 

– Trình bày: chữ nhiều, ảnh ít, nhỏ 

– Thiết kế sơ sài, đồ họa kém thu hút 

– Nội dung đơn điệu 

– DN không có bộ phận chuyên môn về 

biên tập nội dung 

• DN thực hiện E – Marketing không có hệ 

thống 

 



HỆ THỐNG DỊCH VỤ KHÁC: Dịch vụ hàng 

không,Tiền Exchange Dịch vụ, Dịch vụ vận tải 

cho du lịch (xe, tàu cao tốc, xe lửa ...), Dịch 

vụ tư vấn du học, Dịch vụ xuất khẩu lao động, 

Dịch vụ phiên dịch, Dịch vụ cung cấp và tiếp 

nhận.        

GIỚI THIỆU VỀ VIETRAVEL 

TRỤ SỞ CÔNG TY: 190 Pasteur, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh  

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ:  Du lịch trong nước, 

Tour trong nước & Tour Nước Ngoài 



- Tháng 4/2007 Vietcombank và Vietravel 

đã ra mắt dịch vụ VCB – eTour, một sản 

phẩm thanh toán điện tử trực tuyến lần đầu 

tiên có mặt trên thị trường Việt Nam.  

- Chỉ cần có tài khoản tại Vietcombank và 

đăng ký sử dụng VCB-iB@nking, hoặc dịch 

vụ VCB-SMS Banking,  khách hàng đã có 

thể dễ dàng đặt tour và thanh toán tour tại 

bất kì một máy tính nào nối mạng Internet.  

MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI VIETRAVEL 
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Thủ tục đăng ký tour du lịch trực tuyến trên website 

của Vietravel  



Khách hàng tìm tour trên www.vietravel.com.vn 

 

http://www.vietravel.com.vn/
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Sau khi tìm được tour, khách hàng sẽ tiến hành đăng ký với Vietravel 
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Khi đăng ký tour thành công, khách hàng tiếp tục chọn hình thức 

thanh toán với Vietravel   
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Khi chọn 

hình thức 

thanh toán, 

khách hàng 

sẽ xác nhận 

lại thông tin 

với 

Vietravel 
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Sau khi đã xác nhận thông tin, Vietravel sẽ gửi cho khách 

hàng phiếu xác nhận booking như sau: 



1/ Đăng quảng cáo trên Google với từ khóa “du lịch” 

Tiếp thị trực tuyến trên các công cụ tìm kiếm 



2/Mẫu blog du lịch 

Tiếp thị trực tuyến trên các công cụ tìm kiếm 



3/ Đăng quảng cáo trên các website co lượng truy cập lớn  

Tiếp thị trực tuyến trên các công cụ tìm kiếm 
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Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thuận Lợi 

Thách Thức 
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 1. Sự Tiện Lợi 

- Truy cập thông tin, thực hiện 

giao dịch mọi lúc mọi nơi 

- Internet không giới hạn không 

gian, thời gian: DN chủ động 

trong nắm bắt thông tin thị 

trưởng và của đối thủ 

Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thuận Lợi 
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 2. Tiết kiệm chi phí 

- DN tiết kiệm chi phí bán hàng: thuê mặt bằng, ít nhân 

viên bán hàng,… 

- So với In ấn, Báo, Truyền hình thì E-Marketing có chi 

phí rất thấp và chỉ tập trung vào đối tượng DN muốn 

hướng đến 

 => DN trả cho những gì họ sử dụng 

Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thuận Lợi 
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 2. Tiết kiệm chi phí 

- Hình thức DN tiếp xúc khách hàng (Email, thiệp 

điện tử) hoàn toàn miễn phí và tiện lợi, nhanh 

chóng. 

- E-Marketing giảm ô nhiễm môi trường 

- E-Marketing là giảm chi phí Marketing  Giá cả 

giảm  cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân 

Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thuận Lợi 
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 3. Tiếp cận với thị trường rộng lớn 

– Khả năng toàn cầu hóa Dịch vụ, Sản phẩm 

– Hình ảnh của DN dễ dàng lan truyền rộng khắp trên 

thế giới. 

– Việc kinh doanh không phụ thuộc vào không gian 

thời gian  nâng cao hiệu quả kinh doanh 

– Tiếp cận nhà cung ứng, khách hàng, đối tác trên 

thế giới  mở rộng thị trường. 

Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thuận Lợi 
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 4. Internet phát triển 

– Internet phổ biến tại Việt Nam và không ngừng tăng 

lên (hơn 20,000,000 người sử dụng và 28,000,000 

người vào năm 2010). 

– Internet: một kênh truyền thông tiềm năng rất lớn, 

DN không thể bỏ qua. 

Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thuận Lợi 
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1. Không phải tất cả khách hàng mục tiêu đều Online 

2. Khả năng kiểm soát dư luận trên mạng rất khó  DN 

cần bản lĩnh khi PR trên mạng. 

3. E-Marketing gắn liền CNTT: CNTT thay đổi nhanh 

chóng  khó khăn cho việc nắm bắt 

4. Tốc độ kết nối Internet vào mùa Du Lịch chậm (quá 

tải) sẽ gây tác động không tốt cho khách hàng. 

5. Thông tin trên mạng khó gây lòng tin cho khách hàng 

Marketing Điện Tử - Viettravel 

Thách Thức 



Giải pháp nâng cao hiệu quả 
Marketing điện tử tại Vietravel  



30 

Cách thức tăng hiệu quả 

 1. Gắn thương hiệu với Hot – Blogger 

• Chọn đúng người có ảnh hưởng 

• Đạt tinh thần của dịch vụ, thông điệp 

• Kiểm soát chất lượng bài viết 

• Kết hợp công cụ online khác: myspace.com, 

facebook.com, yume.vn, zing.vn, tamtay.vn,… 

• Thu nhận và đánh giá phản hồi  

• Duy trì mối quan hệ với blogger 

Giải Pháp 



31 

Cách thức tăng hiệu quả 

 2. Brand widget - sức mạnh công nghệ và sự sáng 

tạo  

• Đem lại giá trị cho người dùng  

• Đơn giản, tập trung và có liên quan  

• Gia nhập vào những trang web quyền lực  

• Tối ưu hóa mức độ sử dụng  

• Lên kế hoạch cho những chiến dịch tiếp theo 

• Bắt kịp hành vi của người sử dụng   

Giải Pháp 
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Cách thức tăng hiệu quả 

 3. Email Marketing  

• Đúng người 

• Đúng nội dung 

• Đúng thời điểm 

• Đúng tần suất 

• Đúng kênh truyền thông 

 

  5. Video Marketing 

 

Giải Pháp 
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Những điều cần tránh khi Marketing Online 

 Sử dịch vụ Web Hosting miễn phí hay với giá rẻ  

• Chất lượng không tốt 

• Khách hàng khó truy cập 

• Trang Web đầy quảng cáo 

 Làm giảm giá trị trang web do đồ hoạ, java, âm nhạc...  

• Làm chậm thời gian truy cập 

• Đồ họa, Java hay âm nhạc không phải nguồn thu 

nhập chính 

• Chức năng chính của trang Web chủ yếu để bán 

được sản phẩm chính của DN 

Giải Pháp 
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Những điều cần tránh khi Marketing Online 

 

 Không quan tâm đến ý kiến phản hồi từ phía 

khách truy cập  

 Lãng phí thời gian vào những hoạt động vô ích  

 Hệ thống email quản lý không hiệu quả  

 Không thường xuyên bám sát khách hàng  

Giải Pháp 
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Những điều cần tránh khi Marketing Online 

 

 Đánh mất sự nổi tiếng do thực hiện chiến lược 

quảng cáo không thích hợp  

 Quên “Marketing” là chìa khoá của thành công 

 Quan niệm rằng kinh doanh trực tuyến là con 

đường làm giàu nhanh nhất  

 Không nhận thức đúng vai trò quan trọng của 

Internet  

Giải Pháp 


