
Dịch vụ Email Marketing iContact
Uy tín, Chuyên nghiệp & Hiệu quả

iContact’s Credential



Cách hiểu của chúng tôi về nhu cầu của Quý Doanh nghiệp

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm
năng một cách rộng lớn, mạnh mẽ và có được nhiều khách hàng tạo
ra giá trị

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn nhà cung cấp tuyệt đối đảm
bảo khả năng bảo mật dữ liệu khách hàng (database email)

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn chủ động quản lý hệ thống gửi
email

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn tối ưu khả năng gửi email vào
hộp thư của người nhận

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn có được báo cáo đầy đủ và chi 
tiết các chiến dịch email đã thực hiện như (báo cáo lượt mở, 
lượt click, cơ cấu người nhận theo địa phương….)



Cách hiểu của chúng tôi về nhu cầu của Quý Doanh nghiệp

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn chăm sóc khách hàng dựa
trên hành vi đọc email của khách hàng bằng công cụ
trigger (gửi tiếp các email có nội dung phù hợp với hành vi 
của khách hàng như: địa lý, khu vực, các vấn đề quan tâm
đến an cư, thay đổi môi trường sống/ mở email nào, click 
vào nội dung gì…)

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn tốc độ gửi email của hệ
thống cao để chuyển tải thông điệp đến khách hàng nhanh
chóng nhất



Cách hiểu của chúng tôi về nhu cầu của Quý Doanh nghiệp

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn tuân thủ đầy đủ các quy
định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế trong các hoạt
động gửi email

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn tuân thủ đầy đủ các Quy
định về sở hữu trí tuệ và bản quyền

§ Quý Doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm một giải pháp
email marketing đáp ứng tốt nhu cầu với chi phí tối ưu
nhất

§ Quý Doanh nghiệp tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ email 
marketing đủ năng lực đáp ứng kỳ vọng của mình



Về iContact

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

• Hơn 10 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
iContact tự hào đang quản lý hàng chục triệu email data của khách hàng



Khách hàng tiêu biểu



Khách hàng tiêu biểu



Khách hàng tiêu biểu



Khách hàng tiêu biểu



Khách hàng tiêu biểu



Khách hàng tiêu biểu



Năng lực của iContact



Năng lực của iContact
Hệ thống iContact thiết lập tối ưu theo tiêu chuẩn của Quốc
tế:

§ Intersprire Email Marketing System – Hệ thống quản lý
§ DKIM/ DMARC – tối ưu vào inbox
§ DomainKeys – tối ưu vào inbox
§ SPF– tối ưu vào inbox
§ Reserved DNS Whitelist IPs– tối ưu vào inbox
§ Good Infrastructure – tối ưu vào inbox
§ Remove SPAM Complaints – tối ưu vào inbox
§ Multi MTA + IP Monitor – tối ưu tốc độ gửi email
§ MultiThread – tối ưu tốc độ gửi email
§ GeoLocation- Báo cáo Opens/Clicks theo Quốc gia/ Tỉnh thành



Tối ưu hóa khả năng gửi
vào inbox!



iContact đáp ứng
tối đa các điều
kiện theo tiêu
chuẩn quốc tế để
chuyển tải thông
điệp vào inbox!

Nguồn: The Return Path Sender Score™ Benchmark Report 2014



Hàng ngàn tỉ email gửi đi mỗi năm toàn thế giới

Nguồn: The Return Path Sender Score™ Benchmark Report 2014



Điểm tín nhiệm & tỷ lệ gửi email thành công

Nguồn: The Return Path Sender Score™ Benchmark Report 2014



Điểm tín nhiệm & tỷ lệ gửi vào inbox (bỏ qua 1 số yếu tố nhất định)

Nguồn: The Return Path Sender Score™ Benchmark Report 2014



Điểm tín
nhiệm trung
bình các
nước tren thế
giới



20điểm
Cả Châu Á Thái Bình Dương
Việt Nam nằm trong
Top Spammers



Điểm tín nhiệm IP của iContact – senderscore.org



Điểm tín nhiệm IP của iContact



IP score - MailChimp



SO SÁNH VỚI IP score của MailChimp



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



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



GeoLocation – Thống kê địa lý



Campaign Report – Thống kê lượt mở



Campaign Report – Thống kê lượt click



Campaign Report – Thống kê tỉnh thành



Bounce Statistics – Thống kê email hỏng/ trả về



Unsubscribe Statistics – Thống kê từ chối nhận email



Xin chân thành cảm ơn, rất
mong có cơ hội được phục
vụ Quý doanh nghiệp!



Thank You

Công ty TNHH iContact
Lầu 4, Tòa nhà Phượng Long
506 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3. Tp. HCM
MST: 0313141224

Lê Hồng Lĩnh (Mr)
Chairman & CEO
T: 08 66 701 666
M: 0939 828 086
E: honglinh@icontact.vn
W: www.icontact.vn


