
B2B & B2C Email Marketing
Automation



Về iContact

• iContact là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Email 
Marketing sớm nhất tại Thị trường Việt Nam

• Hơn 15 năm kinh nghiệm, iContact đã phục vụ hàng
ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước

• iContact với đội ngũ triển khai am hiểu công nghệ và lĩnh 
vực Email Marketing theo tiêu chuẩn quốc tế



Khách hàng tiêu biểu
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Khách hàng tiêu biểu



Giới thiệu dịch vụ B2B Email Automation 

• Lợi ích Email Marketing 
Automation đối với khách 
hàng B2B

• Ứng dụng Email Marketing 
Automation

• Một số ví dụ
• Phương pháp triển khai



Lợi ích của việc ứng dụng automation

• Ai cũng có thể là sale – chỉ cần có cơ hội

• Tối ưu cơ hội bán hàng, giới thiệu dịch vụ

• Tránh bỏ lỡ cơ hội do bận/ quên, chắc 

không tiềm năng…

• Tiết kiệm thời gian, chi phí

• Chuẩn hóa thông điệp chuyển tải đến 

khách hàng tiềm năng

• Tạo sự khác biệt về trải nghiệm khách 

hàng

• Nỗ lực tối thiểu, lợi ích tối đa



Quy trình triển khai B2B – Sale Pipeline Stages

• Phân tích chân dung khách hàng và ra chiến lược tiếp cận phù hợp
• Lọc/ nuôi dưỡng danh sách khách hàng
• Lập kịch bản cho từng segment nhóm đối tượng cụ thể
• Lên chiến lược nội dung/ thông điệp/ newsletter/ educate, offer thông tin
• Triển khai -> rà soát -> chăm sóc, nuôi dưỡng contact
• Triển khai direct sales (meeting, chốt khách)…



Phân tích contact (liên hệ)

• WHY - Tại sao có được contact: card visit, sự kiện, online, 
facebook, linkedin, facebook/ zalo/ viber group…

• WHO – Chân dung mối liên hệ (tên tuổi, phòng ban, chức vụ, 
sức ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định)

• WHAT – Lợi ích của mối liên hệ mang lại (khả năng cung cấp 
sản phẩm/ dịch vụ gì và/hoặc hỗ trợ được gì)

• HOW – Cách thức/ phương pháp tiếp cận phù hợp nhất
• WHEN – Thời điểm tốt nhất để tiếp cận



B2B – Phân loại khách hàng tiềm năng



B2B – Kênh & Hành trình mua hàng



B2B – Lên kế hoạch đổ đầy phểu



Ví dụ: Email Marketing Automation

https://care.iconnect.vn/lis
ts/606d26cd88489/sign-up

https://care.iconnect.vn/lis
ts/606c0fabbbf57/sign-uphttps://care.iconnect.vn/lis

ts/606c01e6e624a/sign-up

https://care.iconnect.vn/lists/606d26cd88489/sign-up
https://care.iconnect.vn/lists/606c0fabbbf57/sign-up
https://care.iconnect.vn/lists/606c01e6e624a/sign-up


Trigger – Lên kịch bản gởi email



Hệ thống tự động gởi Email



Email Automation khi có khách tiềm năng từ sự kiện



THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP
(DESIGN HTML EMAIL)





Chức năng của hệ thống Email 
Marketing



Chức năng của hệ thống Email Marketing
§ Quản trị đầy đủ chức năng
§ Quản lý mail list
§ Quản lý danh sách email
§ Hỗ trợ kiểm tra tương thích email
§ Bộ phân tích Spam/ spam filter
§ Nhiều mẫu email có sẵn
§ Báo cáo đầy đủ ngay lập tức…
§ Báo cáo theo lượt mở, click, email hỏng, từ chối nhận email
§ Báo cáo theo tỉnh thành/ quốc gia



Chức năng của hệ thống Email Marketing

§ Hỗ trợ soạn thảo HTML
§ Tự động thêm/bớt khách hàng
§ Đặt lịch gửi thư
§ Tích hợp Google Analytics
§ Tự động phát hiện và xóa email trùng
§ Thiết lập các hành động cho từng hành vi của khách

hàng mở/ lick vào link (trigger)
§ Hỗ trợ Unsubscribe



Chức năng của hệ thống ưu 
tiên Automation



Đầy đủ tính năng của hệ thống email marketing hiện đại



Chức năng automation lên kịch bản gửi email chuyên nghiệp



Thiết kế email drag & drop, tùy biến nội dung gửi theo tags sản phẩm



Có thể đấu nối API với website của khách hàng



B2C Email Marketing Một số hình ảnh của hệ
thống quản lý



Email Marketing System

Hệ thống quản lý của iContact



Email Marketing System

Hệ thống quản lý của Jetstar Pacific Airlines



Email Marketing System

Hệ thống quản lý của Aeon Vietnam



Tính ổn định của hệ thống



Tính ổn định của hệ thống



Campaign Report – Thống kê lượt mở



Campaign Report – Thống kê lượt click



Bounce Statistics – Thống kê email hỏng/ trả về



Unsubscribe Statistics – Thống kê từ chối nhận email



Các vấn đề chi tiết liên quan kỹ thuật sẽ được hỗ trợ



Xin cảm ơn Quý Anh/Chị 
đã lắng nghe!



Thank You

Công ty TNHH iContact
Tòa nhà Phượng Long
506 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3. Tp. HCM
MST: 0313141224

Lê Hồng Lĩnh (Mr)
Founder & CEO
T: 028 66 701 666
M: 0939 828 086
E: linh.le@icontact.vn
W: www.icontact.vn


