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MẠNG XÃ HỘI ẢO 
CÁC CÁCH TIẾP THỊ & KIẾM TIỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI ẢO 



 
 

 Tổng giám đốc Digimarketing 
một đơn vị tiên phong trong lĩnh 
vực Tiếp thị số tại Việt nam. 
Chuyên về Tư vấn, Đào tạo, 
Nghiên cứu thị trường và 
chuyển giao công nghệ tiếp thị 
số.  
 

 Sở hữu và quản lý hơn 900 tên 
miền đẹp nhất Việt Nam 
(AmThuc.com.vn 
BatDongSan.vn DuLich.vn…) 
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lethuyhanh.blogspot.com 

Tư duy tạo ra sự khác biệt 

20% tư duy kỹ thuật số 

20% tư duy chiến lược 

15% tư duy truyền thông báo chí 

10% tư duy nghệ thuật truyền miệng 

10% khả năng nghiên cứu 

7% tư duy liên kết, hợp tác 

7% tư duy quản lý khủng hoảng 

5% tư duy tổ chức sự kiện 

5% tư duy thương hiệu 

 



EARTH Version 1.0 
          (1492) 

EARTH Version 2.0 

(1945) 
EARTH Version 3.0 

(1990) 



 Email 

 90.000 tỉ là số email đã được gửi đi trên toàn cầu trong năm 2009. 

 247 tỉ - số email trung bình trong một ngày 

 1,4 tỉ - số người sử dụng email trên thế giới 

 100 triệu - số người mới sử dụng email trong năm 2009 so với năm trước. 

 81% - tỉ lệ thư rác trong tổng số email của năm 2009. 

 92% - tỉ lệ đỉnh điểm của thư rác trong tổng email toàn cầu. 

 24% - tỉ lệ tăng trưởng của thư rác so với năm trước 
 200 tỉ - số thư rác trung bình được gửi mỗi ngày trên toàn cầu. 

 

 Website 

 234 triệu - số lượng website đang tồn tại trên khắp thế giới tính đến ngày 

31-12-2009 

 47 triệu - số website mới ra đời trong năm 2009.  
 



Tên miền 

81,8 triệu tên miền .COM tính đến hết năm 2009 

12,3 triệu tên miền .NET 

7,8 triệu tên miền .ORG. 

76,3 triệu tên miền cấp 1 quốc gia (ví dụ .VN, .UK, .DE...). 

8% - tốc độ tăng trưởng tên miền so với năm 2008. 

Người sử dụng Internet 

1,73 tỉ  - số người sử dụng Internet toàn cầu (số liệu tính đến tháng 9-2009). 

18% - tỉ lệ tăng trưởng của số người dùng Internet so với năm trước. 

Trong đó: 

- Châu Á có 738.257.230 người 

- Châu Âu có 418.029.796 người 

- Bắc Mỹ: 252.908.000 người 

- Mỹ Latin - Caribê: 179.031.479 người 

- Châu Phi: 67.371.700  người 

- Trung Đông: 57.425.046 người 

- Châu Đại Dương và Úc: 20.970.490 người 



Truyền thông xã hội - Social media 

126 triệu - số blog đang tồn tại trên Internet 

84% - tỉ lệ mạng xã hội có thành viên nữ đông hơn nam 

27,3 triệu - số lượng tweet mỗi ngày (tính đến tháng 11-

2009) 

57% - người dùng Twitter là người Mỹ. 

4,25 triệu - số người theo đuôi @aplusk (tài khoản của 

nam diễn viên người Mỹ Ashton Kutcher, tài khoản có số 

người theo đuôi lớn nhất trên Twitter). 

350 triệu - số thành viên của Facebook 

50% số người sử dụng Facebook đăng nhập ít nhất 1 

laanf/ ngày. 

500.000 - số ứng dụng đang hoạt động trên Facebook 
 



Hình ảnh 

4 tỉ bức ảnh đang được lưu trữ trên Flickr (dịch vụ lưu trữ và chia sẻ 

ảnh trực tuyến của Yahoo, số liệu tính đến tháng 10-2009). 

2,5 tỉ - số bức ảnh được tải lên Facebook mỗi tháng. 

30 tỉ - số bức ảnh được tải lên Facebook trung bình hằng năm. 

Video 

1 tỉ - tổng số lượt xem video mỗi ngày trên YouTube 

12,2 tỉ - số đoạn video người dân Mỹ xem trên YouTube mỗi tháng (tính 

đến tháng 11-2009) 

924 triệu - số video người dân Mỹ xem trên Hulu mỗi tháng (tính đến 

hết tháng 11-2009). 

182 - số video trung bình một người dùng Internet tại Mỹ xem mỗi 

tháng. 

82% người dùng Internet Mỹ xem video trực tuyến 

39,4% - thị phần video trực tuyến của YouTube tại Mỹ 

81,9% số video được nhúng trong các blog là của YouTube. 



EARTH Version 4.0 
(2020) 



1 

2 

Các lợi ích của Mạng xã hội online, một môi trường sống và 

kinh doanh đang ngày càng ảnh hưởng đến suy nghĩ và hoạt 

động của tất cả chúng ta trong thời đại số. 

Chiến lược xây dựng và tham gia hiệu quả vào 

các Mạng xã hội online 

3 

4 

Các cách tiếp thị và kiếm tiền trong Mạng xã hội 

online. 

Chia sẻ của những người có nhiều kinh nghiệm và thành công 

trong việc PR và tiếp thị trên các mạng xã hội online 



28

37

Châu Âu-Trung Đông-Châu Phi 

Châu Á Thái Bình Dương 

Châu Mỹ 

35

300 triệu người tham gia các  
Mạng xã hội ảo trên toàn thế giới 











CÁC LỢI ÍCH CỦA  

MẠNG XÃ HỘI ONLINE 



Tính năng 

Cá nhân 

hóa đa 

dạng 

Thông tin 
và quyền 
riêng tư 
có được 
bảo vệ? 

Thể hiện đầy 

đủ và chính 

xác cá tính và 

sở trường bản 

thân? 



Cơ hội 

được cùng 

tham gia 
Làm chủ 

Được 

đóng 

góp 



Liên kết 

chia sẻ 

Mở rộng 

và phát 

triển 

quan hệ 

Thiết lập 

các mối 

liên kết 



Thông 

tin và 

cơ hội 

kinh 

doanh 

Đầu tư 

Triển khai 

ý tưởng 

kinh 

doanh 



CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ  

THAM GIA HIỆU QUẢ VÀO CÁC  

MẠNG XÃ HỘI ONLINE 



Bước 1: Lập Blog hoặc Weblog cá nhân độc lập 
(Blogger.com/yourname) 
 
Bước 2: Chọn một hoặc vài mạng cộng đồng tổng hợp 
để tham gia (MySpace.com, Facebook.com…) 
 
Bước 3: Chọn một hoặc vài mạng cộng đồng chuyên 
ngành để tham gia (Marketer.vn, Vnkmc.org, 
Phununet.com, Chacha.vn, Muctimonline.com, 
Giamdoc.vn…) 
 
Bước 4: Chọn nhiều mạng cộng đồng hỗ trợ để tham 
gia (Slide.com, Youtube.com…) 













5.000 Friends 500 Friends 100 Friends 











BOOK.DIGIMARKETING.ORG.VN 



EVENT.DIGIMARKETING.ORG.VN 



DigiMarketing
New Media & Digital Marketing

Dù vô tình hay hữu ý 

Dù đang hạnh phúc hay đau khổ 

Dù bị động hay chủ động 

Dù muốn hay không 

Chúng ta, tất cả, đang bước vào một thời đại mới, thời đại của Truyền thông số và các 

mạng xã hội. Trong thời đại đó: 

Mỗi doanh nghiệp là một công ty số 

Mỗi chúng ta sẽ có một Blog 

Mỗi chúng ta sẽ tham gia ít nhất một Mạng xã 

hội 

Mỗi chúng ta là một Công dân điện tử 

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một Website 

Mỗi doanh nghiệp sẽ tham gia Thị trường toàn 

cầu 



Một cách khách quan, Internet, MXH, Blog, Mobile và rất nhiều cái khác… là những thứ 
giúp chúng ta thể hiện rất rõ và dễ dàng cái tôi của mình.  Nhưng chính khi chúng ta sử 
dụng những cái đó, theo thống kê, 100 người thì có tới 95 người thất vọng vì nhận ra 
rằng mình không có cái tôi gì đáng để viết hay nói ra. 

Internet càng ngày 

càng phổ biến 

Blog hay MXH giúp thể 

hiện rất tốt cái riêng 

Chúng ta càng ngày 
càng khó được tìm ra 

Chúng ta càng ngày 

càng giống nhau 



Tại sao lại chọn tiếp thị số ? 

Từ tiếp thị truyền thống 

 sang tiếp thị số 

 

 8 bước 

dịch 

chuyển 

3 xu thế 

Tìm ra phương án tiếp thị 

phù hợp 

Những xu thế quan trọng 

nhất trong thời đại 

lethuyhanh.blogspot.com 



Thực hành Tư duy tiếp thị số 

 

8 cách 

Chào hàng trực tuyến 

  

19 suy nghĩ 

Tạo ra sự khác biệt  

 

24 phương pháp 

online marketing  

 

lethuyhanh.blogspot.com 





 





www.digimarketing.vn 

See You Again 




