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Hướng Dẫn Marketing Trực Tuyến 
Dành Cho Cơ Sở Dịch Vụ Lưu Trú



Tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp các cơ sở dịch vụ lưu trú độc lập phát triển 

cả doanh thu và lợi nhuận của họ. Đây là thành quả kết hợp giữa Hotel Link 
(công ty có cung cấp dịch vụ HealthCheck hoàn toàn miễn phí cho ngành 
dịch vụ lưu trú) và Digital Rhinos (công ty chị em với Prozely, trong lĩnh vực 
sản xuất nội dung tiếp thị).

Một điều chúng tôi muốn làm rõ ngay từ đầu: không có bí kíp thần kỳ nào 
trong marketing trực tuyến. Các chiến dịch tiếp thị trực tuyến tốt nhất liên 
quan đến việc thực hiện kết hợp nhiều nhiệm vụ song song. Chìa khóa thành 

công nằm ở việc đo lường mọi thứ bạn làm, tập trung vào các hoạt động 
mang lại kết quả tốt và liên tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện. 

http://www.prozely.com/
https://www.hotellinksolutions.com/healthcheck/
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Một điều đáng buồn rằng hoạt động marketing trực tuyến của hầu hết các cơ sở lưu trú 

chưa đạt hiệu quả cao. Chúng tôi ước tính các công ty đều có thể tăng thu nhập và lợi 
nhuận lên đến 25% và thậm chí còn hơn thế nữa nếu họ thực sự này làm tốt mảng này.

Khi chúng tôi hỏi về lý do tại sao chủ sở hữu và người quản lý không đầu tư chi phí và nỗ lực 
nhiều hơn nữa vào marketing trực tuyến, những câu trả lời nhận được sẽ là:

Hoạt động trong lĩnh vực marketing hàng ngày và có hàng nghìn khách hàng là các cơ sở lưu trú lớn 

& nhỏ, vì vậy chúng tôi thấu hiểu nỗi trăn trở của bạn. Không cần phải đầu tư thật tốn kém hoặc thực 

hiện những điều to lớn mới có thể khiến cho các hoạt động marketing trực tuyến thành công. 

Sẽ thật vô lý nếu chúng ta chỉ chú trọng chi hàng triệu đô la vào việc xây dựng và duy trì cơ sở lưu 
trú, nhưng lại bỏ quên công việc marketing để có thể giới thiệu với mọi người về nơi lưu trú mà ta đã 
tốn bao công sức dựng nên và thuyết phục họ đặt phòng.  

Vì vậy, chúng tôi tổng hợp tài liệu hướng dẫn này để giúp các cơ sở lưu trú tìm ra những thứ họ cần 

làm để cải thiện hoạt động marketing trực tuyến của mình, hoặc ít nhất là phát hiện ra những điểm 
cần khắc phục để dễ dàng phối hợp cùng các đơn vị dịch vụ marketing thuê ngoài.

Tôi đã thuê bên ngoài thực hiện công việc 
này và chi tiêu một khoản tiền không nhỏ 
nhưng lợi nhuận thu về rất ít.

Tôi nghĩ tôi đang làm tốt và đủ 
những việc cần làm.

TẠI  SAO BẠN LẠI  CẦN TÀI  LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

“

“

Tôi không có thời gian để làm, cũng như 
không đủ khả năng để thuê người chuyên 
phụ trách làm việc này

“
”

Nó quá khó. Dù tôi biết là chưa đạt 
hiệu quả nhưng tôi không biết phải 
làm gì thêm.

“
”

”

”



Với công cụ trực quan là vòng hành trình khách hàng, 
quá trình đặt phòng của khách du lịch được mô tả rõ 
ràng. Quá trình gồm một chuỗi các bước diễn ra theo 
trình tự bắt đầu từ việc khách du lịch tìm thấy bạn cho 
đến việc chia sẻ kinh nghiệm của họ tại nơi lưu trú của 
bạn với bạn bè và những du khách khác. Đặc biệt, bạn 
cần lập kế hoạch marketing trực tuyến chi tiết để tiếp 
cận được khách trong tất cả các giai đoạn của chu trình 
đặt phòng. TRẢI NGHIỆM 

& CHIA SẺ

ĐẶT PHÒNG

KHÁM PHÁ HOẠCH ĐỊNH 

& LỰA CHỌN
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Hiểu Hành Trình Khách Hàng -
Chọn Đúng Công Cụ
Trước khi triển khai toàn bộ các hoạt động marketing trực tuyến, điều quan 
trọng là phải hiểu được bức tranh toàn cảnh cũng như tất cả các yếu tố tạo 
nên một chiến dịch marketing thành công. Hiểu được quá trình đặt phòng 
chính là "chìa khóa" mấu chốt ở đây.

QUÁ TRÌNH DAT PHÒNG

/

UOC TÌM THÂY;' '

-

KHÁM PHÁ

(
.

]Zĉ_2bZĉ2:-D
QUÁ TRÌNH
Để khách du lịch có
hiện ở mọi nơi có th
v.v.), trên phương ti
OTA (như Booking.c
và trang Facebook 
các công ty ưu tiên 
công cụ tìm kiếm (S
đoạn lập kế hoạch, 
họ tiến hành đặt các
 .
 thể thấy bạn trong quá trình họ tìm kiếm thông tin trực tuyến, hãy cố gắng xuất 
ể. Điều này bao gồm việc được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, 

ện truyền thông xã hội (TripAdvisor, Facebook, YouTube, v.v.), trên các trang
om, Expedia, HRS, v.v.), blog, các trang web liên kết, bản đồ, video, trang web

của bạn. Discovery /Getting Found là những vị trí marketing ưa chuộng và được
chi tiền trong các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm trả phí (SEM) hoặc tối ưu hóa
EO). Chắc chắn rằng bạn sẽ muốn được khách du lịch tìm thấy ngay trong giai
khi họ đang mơ nghĩ về địa điểm sẽ đi và những gì sẽ làm, cho đến cả giai đoạn
 dịch vụ cho chuyến du lịch của mình.
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LÊN KÊ HOACH VÀ LUA CHON
Khi khách hàng tiềm năng đã hoàn thành tìm kiếm thông tin và bạn đã từng xuất hiện trong 
tìm kiếm của họ, bước tiếp theo sẽ là sàng lọc những đơn vị cung cấp dịch vụ mà họ ưng ý. 
Một khách du lịch trung bình sẽ truy cập 16 trang web trong tuần cuối cùng của quá trình lập 
kế hoạch / lựa chọn, vì vậy cần đảm bảo rằng bạn cung cấp đầy đủ cho họ tất cả thông tin 
quan trọng về biện pháp an toàn Covid, giá cả cạnh tranh, giới thiệu về phòng và cơ sở vật 

chất, bản đồ, hình ảnh, video, v.v.) và không kém phần quan trọng là trang web của bạn phải 
an toàn, hiển thị tốt trên thiết bị di động, thân thiện với người dùng (dễ điều hướng) và tải 
nhanh chóng. Phản hồi của khách du lịch trên các trang web như TripAdvisor cũng đóng một 
vai trò quan trọng trong quá trình lựa chọn này.

2

'
.. .

/

/ )

TIÊN HÀNH DAT PHÒNG- .

Khách du lịch sẽ muốn xem thông tin phòng trống hiển thị trực tuyến trên 
trang web, và sau đó có thể đặt phòng ngay trên trang đó bằng máy tính hoặc 
thiết bị di động và có sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán trực 
tuyến khác. Họ sẽ cảm thấy phiền toái nếu phải chờ đợi email phản hồi gửi lại 
để xác nhận về tình hình phòng trống hoặc việc đặt phòng có thành công hay 
chưa. Chính vì lý do này, nếu đang truy cập những website không hỗ trợ 
những thông tin và tính năng đặt phòng, khách có xu hướng thoát trang và tìm 
đến những trang web đặt phòng khác thuận tiện hơn.
Ngoài ra, tính an toàn và bảo mật của trang web đặt phòng cũng là yếu tố quan trọng tác động đến 
quyết định đặt phòng của khách du lịch (website nên sử dụng hệ thống bảo mật và giao diện thanh 
toán tiêu chuẩn). Các chính sách đặt phòng cần được hiển thị rõ ràng và có giao diện trực quan, dễ sử 
dụng, tương tự như những gì khách thường thấy khi sử dụng các trang web như Expedia hoặc 
Booking.com. Điều này góp phần chuyển đổi nhiều người tìm kiếm thành khách đặt phòng hơn nếu 
công cụ đặt phòng của bạn có một số tính năng kêu gọi hành động như thể hiện cho khách thấy còn lại 
bao nhiêu phòng hoặc có bao nhiêu khách du lịch khác đang xem trang web. Nhiều trang web mất lượt 
đặt chỗ cuối cùng vào tay các OTA chỉ vì quá trình đặt chỗ không quen thuộc, quá lâu, quá phức tạp. 



Một trang web tốt 

BẮT BUỘC

Một công cụ đặt phòng tốt 

BẮT BUỘC

Một công cụ quản lý kênh 

KHUYẾN KHÍCH CÓ

1
2
3

Thiết lập mạng xã hội chuyên nghiệp

BẮT BUỘC

Một hệ thống quản lý vận hành 
hàng ngày

KHUYẾN KHÍCH CÓ

4
5
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?TRai NGHIÊM. & Chia se?

Đây là giai đoạn rất quan trọng trong hành trình khách hàng và là tiền đề cho 
một giai đoạn khám phá mới. Là lúc khách hàng kể về trải nghiệm của họ với 
bạn bè, người thân và những vị khách du lịch khác đang tìm kiếm dịch vụ 
tương tự. Nếu như marketing truyền thống chú trọng về việc bạn nói cho 
người khác biết bạn giỏi như thế nào, thì marketing mạng xã hội lại tập trung 
khiến cho khách hàng nói với cộng đồng của họ về dịch vụ của bạn tốt ra sao. 
Nắm được nguyên tắc này, bạn sẽ có thể phát huy được hiệu quả chiến dịch 
marketing trong giai đoạn này. 

Facebook có 1,7 tỷ người dùng hàng ngày, nhiều người trong số họ là khách du lịch tại một số thời điểm nhất 
định và thường xuyên tương tác với cộng đồng của họ. Một khảo sát cho thấy người dùng Facebook đăng 

hơn 350 triệu hình ảnh mỗi ngày. Trong thời gian du lịch, họ có xu hướng đăng hình ảnh về nơi ở, món ăn, 
check-in tại những địa điểm đẹp,... kèm theo những hình ảnh này là các nhận xét có thể tích cực hoặc tiêu 

cực tùy theo trải nghiệm cụ thể. Ngoài Facebook, mọi người cũng có thể đang nói về bạn trên các trang 
khác như TripAdvisor, Google, Twitter và hàng trăm website khác mỗi ngày. Những gì họ đang nói sẽ góp 
phần tác động vào thương hiệu của bạn theo hai hướng: xây dựng hoặc làm tổn hại, và quá trình này đang 
diễn ra dù bạn có tham gia vào nó hay không. Các cơ sở lưu trú thành công sẽ chủ động có chiến lược 
khuyến khích khách hàng chia sẻ những trải nghiệm tích cực sau khi dùng dịch vụ, và biến mạng xã hội thành 

tài sản phục vụ truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp của họ. 

Vậy tóm lại để tạo chiến dịch marketing trực tuyến hiệu quả, bạn cần thực hiện 5 điều: 3 điều rất cần thiết và  

2 điều khuyên làm.

Đó là:



TRANG WEB TƯƠNG THÍCH THIẾT BỊ 
DI ĐỘNG 
Khoảng 80% khách du lịch hiện tìm 
thông tin về dịch vụ du lịch bằng thiết bị 
di động như điện thoại thông minh, bạn 
sẽ bỏ lỡ một lượng lớn lượng khách tiềm 
năng nếu trang web của bạn không thân 
thiện với thiết bị di động. Nếu không 
chắc chắn rằng trang web của mình có 
yếu tố này hay không, bạn có thể kiểm 
tra tại đây.

WEB AN TOÀN VÀ TẢI NHANH CHÓNG 
Khoảng 40% người sẽ từ bỏ một trang 
web nếu mất hơn 3 giây để tải. Nếu bạn 
không chắc? Kiểm tra tại đây.

HIỂN THỊ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN 
QUAN TRỌNG
(Thông tin về phòng, cơ sở vật chất, 
WiFi, thông tin về Covid, bản đồ tương 
tác, chi tiết liên hệ, ảnh/video). Bạn có 
thể thêm nhiều thông tin khác nữa 
nhưng đây là những thông tin tối thiểu 
phải có.

CÓ HỆ THỐNG CMS DỄ SỬ DỤNG 
(Content management system — hệ 
thống quản lý nội dung). Điều cần 
thiết ở đây là khả năng chỉnh sửa, thêm 
trang và nội dung mới.

CÓ THIẾT LẬP CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ 
WEBMASTER CỦA GOOGLE (để bạn có 
thể đăng nhập và xem khách truy cập 
trang web của bạn đang làm gì, họ đến từ 
đâu, ...)

CÓ LIÊN KẾT ĐẾN TRANG MẠNG XÃ HỘI 
Trang web cần có liên kết dẫn đến các 
trang mạng xã hội của riêng bạn, thêm 
vào đó, có hiển thị các nút chia sẻ để 
khách du lịch có thể chia sẻ trên các trang 
mạng xã hội của họ.

CÓ CÔNG CỤ ĐẶT PHÒNG TỐT (see 
below). Là nơi du khách có thể nhanh 
chóng kiểm tra tình trạng phòng trống và 
đặt chỗ.

CÓ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP VÀ CHỤP/
THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP. Ghi lại những 
điểm đẹp nhất về cơ sở lưu trú của bạn. 
Trang web phải hỗ trợ hình ảnh có độ 
phân giải cao và tải nhanh.

ĐA DẠNG NGÔN NGỮ 
Nhằm phục vụ khách hàng từ các nơi khác 
nhau trên thế giới. Trang web của bạn có 
thể có bản tự dịch thủ công hoặc bản dịch 
tự động của Google.
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MÔT. Website -TÔT LÀ DIÊU BAT BUÔC.

Không phải mọi trang web đều có sẵn các yếu tố đáp ứng mọi yêu cầu của bạn, vì vậy hãy liệt kê 

những điều bạn cần cho trang web của mình và gửi cho bên thiết kế website. Dưới đây, chúng tôi 
tập trung vào các tính năng quan trọng cần có với trang web của bất kỳ cơ sở lưu trú nào:

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://search.google.com/test/mobile-friendly


MỘT CÔNG CỤ ĐẶT PHÒNG TỐT GỒM NHỮNG TÍNH NĂNG NÀO?
Tương thích với các thiết bị di động. Sẽ không có ý nghĩa nếu bạn có một trang web 
thân thiện với thiết bị di động nhưng công cụ đặt phòng của bạn lại không như vậy.

Dễ dàng tạo các gói phòng, chương trình ưu đãi (giảm giá hay gói giá đặc biệt) và mã 
khuyến mãi (xem thêm về nội dung này ở mục bên dưới). 

Tính năng đặt được nhiều phòng trong một booking, đặc biệt đối với đối tượng khách  
gia đình, hay nhóm nhỏ, vì họ sẽ không thích phải thực hiện thao tác đặt phòng lại 
nhiều lần khi muốn đặt nhiều phòng.

Chức năng "Đặt dịch vụ khác”. Đó là những dịch vụ tăng thêm mà khách có thể chọn 
hay không như đưa đón sân bay, bữa sáng, giỏ trái cây khi đến, v.v. Nếu muốn, họ có 
thể đặt trước cùng lúc với dịch vụ phòng.

Có tính chuyển đổi cao. Các OTA như Booking.com và Expedia đã dành rất nhiều thời 
gian để tối ưu giao diện trang đặt phòng nhằm đảm bảo tối thiểu khả năng thoát 
trang của khách. Tương tự vậy, bạn cần quan tâm các yếu tố như;
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KHÔNG THÊ THIÊU CÔNG CU DAT PHÒNG 
Một số đơn vị lưu trú chỉ có trang web và không có công cụ đặt phòng, lý do 
phổ biến là vì dịch vụ lưu trú chỉ là hoạt động phụ liên kết với hoạt động kinh 
doanh chính của họ, như câu cá biển sâu, lướt sóng, đi bộ xuyên rừng, v.v. 
Trong những trường hợp này, họ sẽ muốn sử dụng email để có thể giải quyết 
những thắc mắc hoặc yêu cầu đặt phòng hơn là có một công cụ đặt phòng 
riêng. Nhờ vậy, họ có thể tự phân bổ nơi lưu trú và ưu tiên phòng dành cho 
các khách sử dụng dịch vụ chính của họ.

5

/?

.

(

.
-

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, việc khách không thể đặt phòng tức thì và quan trọng nhất là 
không thể kiểm tra ngay tình trạng còn chỗ, sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội thu hút khách đặt phòng của 
mình. Du khách sẽ chuyển sang một trang web OTA để thực hiện đặt phòng hoặc chuyển đến một địa 
điểm lưu trú khác.



Sử dụng lời nhắc đặt phòng như “Hiện có 
4 người khác đang xem trang web này”, 
hoặc “Phòng cuối cùng đã được đặt cách 
đây 10 phút” hoặc “Chỉ còn 2 phòng”. Lời 
kêu gọi này tạo ra một cảm giác cấp 
bách phải ĐẶT CHỖ NGAY.

Các ưu đãi đặc biệt và giảm giá được 
đánh dấu nổi bật rõ ràng

Hiển thị thông tin phòng (có hình ảnh) và 
chính sách đặt phòng ngay cạnh nút đặt 
phòng, nhằm hạn chế việc khách rời đi và 
không quay lại để hoàn tất đặt phòng.

Hiển thị lịch để khách chọn kiểm tra 
theo ngày trên trang đặt phòng. Trong 
trường hợp ngày khách chọn không có 
phòng trống, nên tạo nút để khách có 
thể đưa ra yêu cầu (ví dụ: đưa vào danh 
sách chờ).

Công cụ nhắm đến việc đặt phòng bị bỏ 
dở như khung tin nhắn bật lên khi khách 
quyết định thoát trang đặt phòng, hoặc 
email gửi đến những người đang thực 
hiện dở quá trình đặt phòng. Những 
điều này sẽ hữu ích trong việc tạo nỗ 
lực cuối cùng nhằm đạt được booking 
từ những vị khách này.

Tính năng Đảm bảo giá tốt nhất, được liên kết trực tiếp đến nội dung tương ứng trong 
trang điều khoản và điều kiện.

Quy trình đặt phòng đơn giản. Chỉ nên yêu cầu những thông tin cần thiết và câu hỏi 
được trình bày theo một thứ tự hợp lý để không làm khách du lịch bị choáng ngợp.

Tính bảo mật và an toàn cao. Sử dụng công nghệ mới nhất hiện có để lưu trữ dữ liệu 
của khách du lịch, và tạo sự an tâm đặt phòng cho khách.

Tin nhắn SMS từ công cụ đặt phòng thông báo cho bạn biết khi khách đã đặt phòng 
hoặc gửi câu hỏi. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ các yêu cầu hoặc đặt phòng vào phút cuối.
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ƯU ĐIỂM CHÍNH KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ KÊNH

Quản lý tập trung tất cả các kênh bán phòng của bạn

Tự động cập nhật tình trạng phòng trống dựa trên lượng đặt phòng đổ về 

Dễ sử dụng

:

Phần mềm quản lý tập hợp tất cả các đơn đặt phòng của khách vào cùng một nơi (gồm 
booking trực tuyến từ trang web, email, Facebook của bạn, OTA, và booking từ khách vãng 
lai, v.v.). Marketing trực tuyến sẽ thu hút khách đặt phòng và tạo ra lượng booking trên tất cả 
các kênh, vì vậy điều quan trọng là bạn phải kiểm soát toàn bộ các booking này. Điều này rất 
quan trọng cho dù bạn tự mình thực hiện tất cả hoạt động marketing trực tuyến của mình hay 
đang sử dụng một bên dịch vụ thuê ngoài. 

Gồm chức năng email cơ bản để bạn có thể gửi email tự động cho khách (ví dụ: email cảm ơn)

Giúp bạn kiểm soát các nguồn doanh thu khác nhau (doanh thu từ phòng cộng với các khoản 
thu khác bên ngoài) để bạn có thể xác định tổng giá trị dịch vụ khách đã sử dụng chứ không 
chỉ là giá trị dịch vụ phòng. Đó là tổng thu nhập mà bạn cần theo dõi.

1

2

3
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KHUYÊN DÙNG CÔNG CU QUAN LÝ KÊNH BÁN
Chiến lược bán dịch vụ trực tuyến của bạn cũng sẽ gồm việc phân phối của 

bên thứ ba, tức là bán qua các kênh khác như Đại lý Du lịch Trực tuyến (OTA 
như Booking.com và Expedia), các trang web tìm kiếm meta (như TripAdvisor, 
Trivago và Kayak), v.v.

Càng nhiều kênh bán càng tốt, nhưng để quản lý hiệu quả, bạn sẽ cần một 
công cụ quản lý kênh bán. Bạn có thể đọc thêm về cách hoạt động của công 
cụ này tại đây.

7
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KHUYÊN DÙNG PHÂN MÊM QUAN LÝ .VÂN HÀNH (PMS/ 
FRONT DESK)
Từ góc nhìn marketing trực tuyến, việc dùng phần mềm quản lý vận hành là cần thiết vì một vài lý do

https://www.hotellinksolutions.com/hotel-marketing-solutions/channel-manager/


TRANG FACEBOOK DOANH NGHIỆP, 
xem ở đây. 

Facebook là trang mạng xã hội phổ biến 
nhất. Đây là một nguồn thu hút khách 
hàng và tương tác lớn, đồng thời có thể 
hỗ trợ bạn quản lý danh tiếng, xây dựng 
thương hiệu, thúc đẩy lưu lượng truy cập 
web và hơn thế nữa.

TÀI KHOẢN GOOGLE DOANH NGHIỆP, 
xem ở đây. 

Một danh sách với tất cả thông tin về cơ 
sở lưu trú của bạn là điều cần thiết vì nó 
sẽ được Google sử dụng để hiển thị trên 
Tìm kiếm, Maps và Google+...

TÀI KHOẢN TRIPADVISOR HOÀN THIỆN, 
xem ở đây.  

TripAdvisor là trang web du lịch lớn nhất 
trên thế giới. Đây là nơi bạn có thể xây 
dựng thương hiệu của mình, và điều cực 
kỳ quan trọng là nơi lưu trú của bạn phải 
được xếp hạng tốt và được đánh giá tốt.
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ThiÊt lÂp mAng xA HÔi chuyÊên NGhIÊp LÀ KHÔNG THÊ THIÊU 
Bạn cần tối thiểu:

/

. . . .
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https://www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page
https://www.google.com/business/
https://www.tripadvisor.com.au/GetListedAccommodation


CHUONG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIÊT
Các OTA và các chuỗi khách sạn lớn chi rất nhiều tiền để xây dựng mạng lưới 
khách hàng trung thành toàn cầu. Họ giữ chân những khách hàng này bằng 
cách cung cấp các chương trình đặc biệt không có sẵn cho tất cả mọi người. 
Đối với hầu hết các cơ sở lưu trú độc lập, điều này không hiệu quả trừ trường 
hợp khách thường xuyên đến một điểm đến cụ thể .
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CHƯƠNG 2

Luôn Luôn Hiển Thị
Sau khi đã hoàn thành thiết lập trang web và thực hiện các hoạt động marketing ban 
đầu, có một số tính năng bạn nên bật/thiết lập ngay từ đầu và kích hoạt mọi lúc. Đó là:

9
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? ?DAM BAO GIÁ TÔT NHÂT
Là người tiêu dùng dịch vụ, khách du lịch luôn muốn tìm được mức giá tốt 
nhất hiện có trên thị trường. Vì vậy, cách hiệu quả để thu hút họ là hiển thị 

“Đảm bảo giá tốt nhất” trên trang web của bạn. Nhiều khách sạn và thậm 

chí các OTA lớn như Booking.com và Expedia thường xuyên làm việc này, 

vì vậy đừng ngại áp dụng cho trang web của bạn. 

Khi thiết lập tính năng này, bạn cần có khả năng đảm bảo chắc chắn rằng giá của bạn là tốt nhất, và thể 
hiện sự đảm bảo này bằng lời khẳng định khách sẽ không thể tìm thấy bất kỳ mức giá nào tốt hơn ở nơi 
khác. Thông tin ‘Đảm bảo giá tốt nhất’ có thể được hiển thị nổi bật trên trang chủ, trang đặt phòng của 

bạn hay bất kỳ nơi nào khác mà bạn muốn để thúc đẩy khách đặt phòng với mình. Hãy nhớ liên kết tính 
năng này với các điều khoản và điều kiện. Bạn có thể xem ví dụ về một trang web được thiết lập tính 
năng này tại đây. Khách du lịch có thể dễ dàng nhấn vào và điều hướng đến các điều khoản và điều kiện 

tương ứng.

Trong trường hợp xấu, nếu khách tìm thấy mức giá rẻ hơn trên một trang web khác, và bạn phải giảm giá 
10%, thì mức chiết khấu cũng sẽ thường thấp hơn phí hoa hồng mà bạn phải trả cho các OTA. Vì vậy, hãy 
tận dụng tính năng này để vừa thu hút booking trực tiếp và giảm chi phí chi trả cho kênh trung gian. 

/? ?

https://www.hotellinkdemo.com/


Internet đang thay đổi điều này và giờ đây các hệ thống được ra đời cho phép các khách sạn đẩy 
mức giá vào phút chót trên các nền tảng dành riêng cho thành viên (ví dụ: câu lạc bộ khách hàng 

thân thiết như The Travel Revolution hoặc các nhóm ứng dụng dành cho thiết bị di động như 
Hotel Tonight . Nhờ vậy, bạn có thể hiển thị riêng các chương trình siêu giảm giá chỉ dành cho các 
thành viên vào những thời điểm nhất định, giúp đẩy nhanh lượng phòng chưa bán được và đồng 
thời đảm bảo chiến lược giá của bạn. 
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Tuy vậy, bạn vẫn có thể tạo chương trình khách hàng thân thiết của riêng mình bằng cách 
giảm giá hoặc cung cấp các lợi ích khác cho khách để khuyến khích họ nghĩ đến bạn vào 
lần du lịch tiếp theo đến địa điểm của bạn. Các mã khuyến mãi nên được gửi đi trong các 
chiến dịch email và quảng cáo Facebook (trả phí) để tiếp cận gần hơn với khách. (xem 
thêm thông tin chi tiết bên dưới về từng tùy chọn này).

Gần đây, các trang web như The Travel Revolution đã ra đời nhằm biến hàng nghìn chỗ ở 
độc lập thành một chuỗi chỗ ở bán trực tuyến. Các cơ sở lưu trú này sử dụng hệ thống đặt 

phòng tương thích với nền tảng The Travel Revolution, cho phép các khách sạn thiết đặt 
giảm giá chỉ hiển thị cho các thành viên câu lạc bộ. Điều này thật tuyệt vời cho khách vì giờ 
đây họ có thể tiếp cận các lợi ích của mạng lưới khách hàng thân thiết ở bất cứ điểm du lịch 
nào trên thế giới. Đối với lợi ích của cơ sở lưu trú, khách du lịch sẽ đặt phòng trực tiếp với 

bạn, và bạn sẽ chi ít tiền hoa hồng hơn so với phí phải trả cho OTA.
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DAT PHÒNG PHÚT CUÔI
Không cơ sở lưu trú nào muốn tình trạng phòng trống, và họ thường 
cung cấp giá phòng chiết khấu cao cho những khách đặt phòng trong 
ngày cuối hoặc một ngày trước đó. Cách này hiệu quả đối với các khu 
vực có nhu cầu dịch vụ lưu trú cao, tuy nhiên nó thường không thuận 
tiện đối với khách du lịch vì họ thiếu sự chủ động. 

-
/)

http://www.thetravelrevolution.com/
http://www.thetravelrevolution.com/
https://www.hoteltonight.com/hotel-partners


Giữ chân những khách trước đây 
quay lại với những ưu đãi đặc biệt

Tạo các gói cụ thể được kích hoạt 
bằng mã khuyến mãi

Thu hút khách hàng B2B mới

Khuyến khích người theo dõi Facebook 
của bạn đặt phòng bằng cách đăng mã 
khuyến mãi đặc biệt trên trang mạng 
xã hội.

Ví dụ về các dịch vụ bán thêm bao gồm đón tại sân bay (trả phí cũng như miễn phí), lựa chọn bữa 
sáng, các tiện ích bổ sung trong phòng (ví dụ: rượu sâm banh khi đến) và các chuyến tham quan hay 
hoạt động khác làm phong phú chuyến du lịch của họ.
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KHUYÊN MAI VÀ GIAM GIÁ
Hầu hết các công cụ đặt phòng hiện đại cho phép cơ sở lưu trú tạo nhiều 
chương trình đặc biệt để thu hút khách hàng. Các loại ưu đãi đặc biệt phổ biến 
là giảm giá trực tiếp (phần trăm so với giá thông thường) hoặc ưu đãi thời gian 
lưu trú (ví dụ: thanh toán cho 4 đêm và nhận đêm thứ 5 miễn phí). Chúng xuất 
hiện trên trang web khi khách du lịch đang tìm kiếm thông tin và là một công 
cụ quan trọng để thu hút các đơn đặt phòng trực tiếp cho bạn. Ngoài ra, nhiều 
công cụ đặt phòng có tính năng nâng cao cho phép bạn tạo các chương trình 
ưu đãi đặc biệt chỉ được truy cập bằng cách nhập mã (mã khuyến mãi) vào 
mục tương ứng trên trang đặt phòng, giúp đảm bảo các ưu đãi này được ẩn 
khỏi đối thủ cạnh tranh và các kênh phân phối khác. 

Sử dụng mã khuyến mãi là một cách tuyệt vời để...
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Hoạt động bán thêm những sản phẩm dịch vụ khác bên cạnh dịch vụ phòng ở là 
rất phổ biến trong ngành du lịch khi khách tiến hành đặt phòng. Đây là cơ hội 
tăng doanh thu và tăng sự khác biệt cho gói dịch vụ mà bạn mang đến cho khách 
hàng so với các deal trên OTA, đặc biệt hơn là bạn có thể mang đến giá trị tăng 
thêm hữu ích cho nhu cầu của khách du lịch, điều họ thực sự cần (dù họ không 
nhận ra trước khi được bạn giới thiệu)



Những lưu ý khi bạn hiển thị các tính năng đặt thêm dịch vụ là:

Không nên thêm quá nhiều. Không ai thích cuộn xuống cả một trang về các dịch vụ bổ sung 

khi việc chính khách muốn làm là đặt phòng. Điều này có thể gây ấn tượng xấu với khách vì 
họ có thể nghĩ rằng cơ sở lưu trú đang cố gắng bán quá nhiều dịch vụ, và;

Thường xuyên kiểm tra những dịch vụ nào đang hiển thị, xóa những dịch vụ không hoạt 
động, và thử thay thế bằng những dịch vụ khác.

CHUC NANG TRÒ CHUYÊN TRUC TUYÊN
Bật chức năng trò chuyện trên trang web của bạn để cho phép khách đặt 
câu hỏi trực tiếp. Khi bạn ngoại tuyến, hệ thống sẽ giống như một biểu mẫu 
yêu cầu đơn giản bật lên trên mọi trang của trang web để khách có thể dễ 
dàng để lại lời yêu cầu.

Đây là tính năng tuyệt vời để tối đa hóa lượng đặt phòng. Khách hàng đang 
có nhu cầu đặt phòng nhưng lại có một số thắc mắc, nếu họ có thể nhắn tin 
ngay cho bạn và được giải thích rõ ràng, điều này sẽ tăng cơ hội khách tiến 
hành đặt chỗ ngay sau đó. Đây không phải là điều họ có thể làm khi đặt 
phòng qua trang OTA. Bạn có thể xem một ví dụ ở đây.
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Thông báo bật lên hiển thị lý do vì sao khách nên đặt phòng 
trực tiếp trên website của bạn (ví dụ khách không thể tìm 
thấy các dịch vụ bổ sung nếu đặt trên OTA)

Thông báo khuyến mãi bật lên khi khách định thoát khỏi 
trang web. Ví dụ như giá ưu đãi cho khách mới.

Gửi email nhắc cho các khách truy cập website, nhập thông 
tin email của họ trên trang đặt phòng nhưng chưa hoàn tất 
đặt phòng.

https://www.hotellinkdemo.com/


NHIÊM VU HÀNG NGÀY
Bên dưới là những đầu việc mà bạn nên đưa vào danh sách cần làm hàng ngày của mình:

Kiểm tra đánh giá trên TripAdvisor
TripAdvisor là nơi góp phần quan trọng vào xây dựng thương hiệu/danh 

tiếng của cơ sở lưu trú và nó đang được định hình bởi khách trải nghiệm 

dịch vụ, vì vậy bạn cần phải chú trọng điều này.

Chúng tôi khuyên rằng sau khi khách trả phòng từ 2-4 ngày, bạn nên gửi 

email cảm ơn họ và khuyến khích họ hỗ trợ bạn bằng cách để lại phản 

hồi trên TripAdvisor (đảm bảo bạn chèn liên kết đến trang đánh giá 

TripAdvisor trong email của mình). Một số hệ thống lễ tân / PMS cho 

phép bạn thiết lập điều này tự động. Nhiệm vụ này khuyến nghị được 

thực hiện hàng ngày. 

1
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Quản Lý Vận Hành Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng 
Tháng Một Cách Hiệu Quả
Trong chương này, chúng tôi liệt kê các hoạt động tận dụng những thiết lập hiện có của bạn (với 
Trang web, Công cụ đặt phòng, Phần mềm quản lý kênh và quầy lễ tân / PMS) để tăng hiệu quả 
quản lý. Những công việc này không yêu cầu kiến thức chuyên môn và có thể tự thực hiện được.

Các công việc này được chia thành những nhiệm vụ mà bạn cần phân bổ thời gian hằng ngày, hàng 
tuần hoặc hai lần một tuần, bên cạnh những nhiệm vụ chỉ cần làm hàng tháng hoặc hai lần mỗi 
tháng. Bạn nên tạo bảng tính gồm tất cả các nhiệm vụ này và theo dõi chúng một cách có hệ thống.

Có một số nhiệm vụ mà khi thực hiện xong bạn sẽ thấy kết quả thu được khá nhanh, tuy nhiên phần 
lớn sẽ mất từ 3 đến 6 tháng để mang lại những cải thiện rõ ràng. Vì vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy bắt đầu 

bằng những thứ mà bạn hiểu và có thể nắm bắt rõ như lưu lượng truy cập web hiện tại của bạn, 
lượng booking (theo nguồn), doanh thu hiện tại, v.v.); sau đó mỗi tháng ghi lại tiến trình thực hiện và 
kết quả đang đạt được. Những thay đổi theo sự kiện đột ngột hay mùa có thể ảnh hưởng đến việc 
đặt phòng, tuy nhiên đó chỉ là tạm thời. Nếu thực hiện những điều dưới đây, bạn sẽ thấy được những 
cải thiện đáng kể về công suất phòng và lợi nhuận qua từng năm.
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QUAN TRỌNG

Xếp hạng của bạn trên TripAdvisor không chỉ bị ảnh hưởng bởi điểm số do khách du lịch để lại 
mà còn bởi tổng số đánh giá do khách du lịch đăng và thời gian của đánh giá gần hay xa. Nếu 
bạn gặp vấn đề với dịch vụ hoặc cơ sở vật chất dẫn đến phản hồi kém từ khách, hãy hành động 
ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Nếu bạn có xếp hạng kém trên TripAdvisor, điều này sẽ ảnh 
hưởng đến mọi nỗ lực của bạn nhằm thu hút khách đặt phòng. Ngược lại, nếu bạn là cơ sở lưu 
trú thuộc top 5 hoặc top 10 tại một điểm đến cụ thể, bạn gần như đảm bảo nhận được sự tin 
tưởng từ khách và từ đó thu hút được nhiều booking. Ngày nay, sự tồn tại của nhiều cơ sở lưu 
trú phụ thuộc rất nhiều vào điểm đánh giá của khách về họ trên TripAdvisor và OTA.
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Trả lời đánh giá TripAdvisor 
Sau khi kiểm tra các đánh giá về bạn trên TripAdvisor, 

điều bạn cần làm tiếp theo là trả lời tất cả các phản hồi 

đó sớm nhất có thể.

Có hai lý do vì sao bạn cần làm việc này. Thứ nhất, khách du lịch sẽ cảm thấy bạn thực sự quan tâm và 
luôn đặt việc hồi đáp khách lên hàng đầu. Điều này góp phần tăng chuyển đổi người tìm kiếm thành 

khách đặt phòng. Thứ hai, nó khuyến khích những khách khác cũng đăng phản hồi của họ.

Một khảo sát của TripAdvisor năm 2019 cho thấy những khách sạn thường xuyên trả lời khách trên 

TripAdvisor nhận được yêu cầu đặt phòng cao hơn 77% so với những khách sạn không trả lời. Những 

khách sạn phản hồi hơn 5% số đánh giá của khách thậm chí còn có cơ hội nhận về lượng đặt phòng 

cao hơn, lên đến 24%.

Bạn hãy nhớ rằng không bao giờ công kích khách hoặc cố gắng biện minh tại sao sự cố xảy ra nếu họ 

đang than phiền về một vấn đề nào đó. Nếu khách của bạn khó chịu và để lại phản hồi không tốt, cố 

gắng dập tắt vấn đề thông qua trả lời công khai khắc phục trên các bài đánh giá để giúp xoa dịu 

khách và cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt họ. Sau đó, nỗ lực liên hệ trực tiếp với khách để giải 

quyết khiếu nại nếu có thể.

https://tripadvisor.mediaroom.com/2019-12-12-TripAdvisor-Study-Reveals-77-of-Travelers-More-Likely-to-Book-When-Business-Owners-Respond-to-Reviews#:~:text=The%20results%20showed%20that%2063,to%20book%20as%20a%20result.
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Dưới đây là những công việc bạn nên thực hiện ít nhất một lần một tuần và 
thường xuyên hơn nếu bạn có thể. Chúng bao gồm các công việc liên quan 
đến việc giữ cho nội dung trang web của bạn luôn mới. Khi các công cụ tìm 
kiếm thu thập dữ liệu các trang web, chúng sẽ tìm kiếm nội dung mới như 
một tín hiệu rằng trang đó đang hoạt động. Nếu thông tin bị cũ (hình ảnh, 
video, văn bản chưa được cập nhật), sẽ kéo dài thời gian cho lần truy cập 
tiếp theo. Điều này làm giảm độ uy tín trang web của bạn và giảm thứ hạng 
trong kết quả tìm kiếm. 

Mọi người đều muốn tiếp cận những thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Vì vậy, bạn cần quan tâm phát 
triển chất lượng nội dung trang web bao gồm việc xây dựng những nội dung hữu ích, chứa những từ 
khóa quan trọng liên quan mật thiết với dịch vụ của mình. Ví dụ, một trang trên trang web của bạn về 
nhà hàng tại Mary’s Hotel, có thể sẽ chứa các từ khóa / cụm từ khóa như nhà hàng, “nhà hàng của 
Mary’s Hotel”, “ăn uống tại Mary’s Hotel”, v.v.

Kiểm tra Website
Bạn nên tạo thói quen kiểm tra trang web của mình hàng tuần để xem điều gì đang xảy ra và những gì 

khách du lịch đang nhìn thấy. Bạn sẽ ngạc nhiên về tần suất chúng tôi phát hiện các vấn đề với các 

trang web mà chủ web không hề hay biết (ví dụ: trang web đã bị đưa vào danh sách đen, điều này có 

thể xảy ra khi trang web bị phần mềm độc hại tấn công; liên kết bị hỏng, ảnh đặc biệt lỗi thời, ảnh bị 

lệch, v.v. )

Nếu ví trang web là cửa hàng trực tuyến của bạn, bước này tương đương với việc bạn đi dạo một 

vòng để kiểm tra mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, giá cả đều chính xác hay chưa, v.v. Nếu bạn tìm 
thấy bất kỳ điều gì cần chỉnh sửa hoặc thay đổi thì hãy điều chỉnh ngay. Thêm vào đó, bạn nên tìm 

kiếm nhanh cơ sở lưu trú của mình để xem vị trí trên Google và xếp hạng của bạn trên TripAdvisor. 

Nếu bạn đã đăng bất kỳ nội dung mới nào về một chủ đề (ví dụ: Cuộc thi câu cá biển sâu Vanuatu lần 

thứ 27), hãy nhập cụm từ này vào Google và xem nội dung đăng của bạn đang ở vị trí nào trên 

Google.



Kiểm tra đối thủ cạnh tranh
Lập danh sách 4-5 đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn và kiểm tra 
nhanh trang web của họ mỗi tuần để xem họ đang làm gì. Tìm giá và bất 
kỳ sản phẩm đặc biệt nào họ đang chạy. Bạn cũng nên xem họ đang sử 
dụng OTA nào, có ưu đãi đặc biệt nào họ đang chạy trên các OTA và 
xếp hạng đánh giá của họ trên TripAdvisor. Bạn cũng nên cân nhắc xem 
chiến thuật kinh doanh của đối thủ có phù hợp với bạn không.

Khi một khách tiềm năng đang đi đến lựa chọn cuối cùng, danh sách lựa 
chọn của họ gồm nhiều ứng cử viên chứ không chỉ riêng bạn, vì vậy hãy 
đảm bảo rằng bạn không đánh mất cơ hội bán tại thời điểm này.

Đăng bài trên Facebook
Facebook là một trong những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất với hơn 1,7 tỷ người dùng 
mỗi ngày. Khách du lịch chia sẻ thông tin về địa điểm lưu trú của bạn với bạn bè cả trong giai đoạn 
lập kế hoạch cũng như khi họ đã ở với bạn. TripAdvisor cũng đã hợp tác với Facebook để lấy đánh 
giá của bạn bè trên Facebook và hiển thị trên giao diện của họ.

Một vài lý do vì sao bạn nên dành thời gian chăm sóc trang Facebook của mình. Thứ nhất, nó hoạt 
động giống như trang web thứ hai của cơ sở lưu trú nếu trang Facebook được cập nhật đầy đủ 

thông tin và có chức năng đặt phòng (xem ví dụ ở đây). Thứ hai, một trang Facebook đang hoạt 
động thông thường sẽ có xếp hạng trực tuyến tốt, và liên kết Facebook đến trang web của bạn cũng 
sẽ giúp nâng thứ hạng của trang web. Cuối cùng, bạn có thể xây dựng chương trình khách hàng thân 
thiết xoay quanh việc tận dụng trang Facebook của bạn và những người "thích" bạn, đồng thời đăng 
mã khuyến mãi để khuyến khích họ đặt phòng trực tiếp với bạn. Chìa khóa để xây dựng lượt "thích" 
là đăng bài thường xuyên và sử dụng Facebook để chạy các chiến dịch quảng cáo cung cấp mã 
khuyến mãi. 
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https://www.facebook.com/levasaresort/


Bạn vừa thêm một số trang mới vào web của mình về thông tin du lịch địa phương hoặc các 
chuyến tham quan trong ngày mà khách có thể hứng thú. Vậy làm sao để bạn biết có ai đang 
tìm và đọc những trang này không? Dữ liệu trong Google Analytics sẽ cung cấp thông tin này 

cho bạn.

Từ Google Analytics, bạn nhận thấy có lượng truy cập web lớn đổ về từ một nguồn website 
khác, vì vậy thông tin này giúp bạn cân nhắc có nên hợp tác với trang nguồn này hay không. 

1
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Kiểm tra giá cả
Nếu bạn có đang bán phòng thông qua các kênh trung gian, cần đảm báo 
giá bán hiển thị cho khách mua trực tiếp với bạn cạnh tranh so với giá trên 
những kênh thứ ba này. Nếu giá trên trang web của bạn cao hơn giá trên các 
kênh OTA, bạn sẽ khó có được doanh thu từ nguồn booking trực tiếp. Để 
kiểm tra giá, bạn hãy chọn 2 hoặc 3 ngày trong tương lai, sau đó tìm kiếm 
phòng trên trang web của bạn và xem mức giá trên trang web của bạn so 
với những gì đang được cung cấp qua OTA. Các trang web tìm kiếm meta 
như Trivago, Kayak và TripAdvisor sẽ cung cấp cho bạn một loạt giá OTA, 
đôi khi là từ các OTA mà bạn không biết đang phân phối phòng của mình.

Kiểm tra những phân tích của bạn
Trang web của bất kỳ cơ sở lưu trú nào cũng phải được thiết lập để xem các chỉ số phân tích (số 
lượng khách truy cập, nguồn khách truy cập, các trang truy cập và thoát, thiết bị truy cập qua máy 
tính hay thiết bị di động, v.v.).

Dịch vụ miễn phí phổ biến nhất là Google Analytics. Quan trọng là Google Analytics sẽ hiển thị cho 
bạn thông tin về chuyển đổi khách hàng (cách họ tìm thấy bạn), hành vi của họ sau khi khách hàng 
đến trang web của bạn và cuối cùng chuyển đổi họ thành bán hàng.

Lời khuyên: Google Analytics ghi nhận lượng lớn thông tin cần thiết cho phân tích hiệu quả hoạt 

động trang web của bạn, vì vậy bạn nên xem video “Getting Started with Google Analytics”  mà 
Google đã chia sẻ. Có rất nhiều video và hướng dẫn trực tuyến khác trên mạng mà bạn có thể truy 
cập để tìm hiểu thêm, tuy nhiên video này sẽ là điểm khởi đầu tốt cho bất kỳ ai mới làm quen với 
phân tích.

VẬY SỐ LIỆU PHÂN TÍCH GIÚP BẠN PHÁT TRIỂN KINH DOANH BẰNG CÁCH NÀO? 
Một vài ví dụ như:

https://www.youtube.com/watch?v=WC3ONXJn9FQ


Bạn muốn chạy một số chiến dịch Google Adwords để thúc đẩy kinh doanh và cần biết 
những thị trường cần nhắm mục tiêu. Dữ liệu phân tích của bạn sẽ cho biết hầu hết 
khách truy cập trang web của bạn đến từ đâu.

Thẻ Alt được các công cụ tìm kiếm sử dụng để mô tả hình ảnh cho người khiếm thị. Phần mềm 
chuyển văn bản thành giọng nói đọc thẻ alt trên hình ảnh cho người dùng. Description (Mô tả) 
cung cấp thông tin bổ sung về hình ảnh và tạo cơ hội khác để chèn các từ khóa thiết thực vào 
các trang của bạn.

3
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Tạo ra những nội dung mới
Quy tắc không thể thiếu để có thứ tự hiển thị tốt trên các công cụ tìm 
kiếm là bạn có càng nhiều nội dung mới, càng tốt. Nếu trong một lúc 
phải viết nhiều nội dung mới gây khó khăn cho bạn, thì hãy thực hiện 
các thay đổi nhỏ, tạo một ít nội dung mới hàng tuần để đảm bảo sự nhận 
diện tốt từ các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không biết viết gì, ý tưởng có thể 

bắt đầu với hình ảnh và những nội dung xoay quanh nó. Cho người đọc biết 
bức ảnh được chụp ở đâu, khi nào, mô tả điều gì, tại sao bức ảnh đó lại đặc 
biệt và bất kỳ thông tin "xung quanh" nào khác mà bạn có thể thêm. 

Để có thể thực hiện công việc này một cách dễ dàng, điều quan trọng là trang web của bạn phải 
có hệ thống quản lý nội dung (CMS) dễ sử dụng, nơi bạn có thể nhanh chóng nhập văn bản mới 
(giống như khi làm việc trong một tài liệu Word), lưu và đăng nó. Một số nhà thiết kế web sẽ 
nhấn mạnh rằng chỉ có họ mới có thể làm công việc này, tuy nhiên sự thật là ngày nay hầu hết 
các nền tảng trang web hiện đại đều cho phép chủ sở hữu tự cập nhật nội dung với bằng những 
thao tác khá đơn giản.

Hình ảnh/ Video mới 

Đây là những nội dung có giá trị trên trang web của bạn, tuy 
nhiên công cụ tìm kiếm không thể đọc ảnh, vì vậy bạn cần 
chèn một số văn bản cùng với ảnh và video để công cụ tìm 
kiếm biết nội dung của hình ảnh hoặc video. Có ít nhất hai 
trường nơi thông tin được thêm vào, Descriptions (Mô tả) and 
Alt Tags (Thẻ Thay Thế).
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NHIÊM VU HÀNG THÁNG
Đây là một danh sách dài và quan trọng.

Nghiên cứu nội dung mới cho Website
Để đi đến quyết định cuối cùng là đặt phòng, khách du lịch 
đã trải qua một quá trình gồm nhiều bước. Đầu tiên, họ
bắt đầu lập kế hoạch cho kỳ nghỉ bằng việc nghĩ về những 
gì có thể làm tại điểm đến (họ mơ, tưởng tượng… Trong 
marketing, các hoạt động này được coi là những bước đầu 
trong quá trình lọc phễu khách hàng). 
Bí quyết là bắt đầu tương tác với khách du lịch tại thời điểm 
này và sau đó nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng này đến 
giai đoạn cuối cùng (thời điểm mua hàng).

Hãy cân nhắc rằng, lúc nào số lượng người nghĩ và nghiên cứu về kỳ nghỉ luôn lớn hơn rất nhiều so 

với lượng người thực sự đặt phòng. Bằng cách tiếp thị đến những người ở bước đầu này, bạn đang 

nhắm mục tiêu đến một nhóm người lớn hơn. Nhóm đối tượng tiếp cận càng lớn thì phần trăm thu 

đặt phòng càng cao.

Chúng tôi khuyên bạn nên dành ra một hoặc hai giờ mỗi tháng để thực hiện một số nghiên cứu các 

khách hàng tiềm năng về thông tin có thể được thêm vào trang web của bạn. Hãy cố gắng tập 

trung vào 1-2 lĩnh vực chủ đề (ví dụ: điểm tham quan địa phương, hoạt động địa phương, thực 

phẩm, các sự kiện thể thao hoặc văn hóa, lễ hội, hội nghị chính phủ hoặc doanh nghiệp, v.v.) nhằm 

thu thập càng nhiều thông tin càng tốt (dưới dạng văn bản, ảnh, video). Lưu trữ tất cả thông tin 

này vào một thư mục mà bạn có thể dùng để cập nhật nội dung trên trang web, tạo một trang 

hoặc bài viết blog mới vào thời điểm thích hợp.

Trong thế giới trực tuyến, nội dung rất quan trọng, và việc liên tục cập nhật thông tin phong phú 
và hữu ích vào trang web sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thúc đẩy lưu lượng truy cập. Nếu bạn 
đang gặp khó khăn về tìm nguồn cảm hứng cho các lĩnh vực cần nghiên cứu, hãy thử tìm kiếm trên 

Google về “những việc cần làm ở điểm đến XXX” và xem điều gì sẽ xảy ra. Đồng thời kiểm tra các 
sự kiện thể thao sắp tới, lễ hội, v.v.
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sea fishing in Fiji” v.v. Trong bước nghiên 
cứu, bạn đã biết được từ khóa tìm kiếm 
phổ biến cho chủ đề này là gì.

Đảm bảo tiêu đề trang và các thẻ meta 
được thiết lập đúng (xem ở đây).

Đảm bảo rằng blog của bạn có lời kêu gọi 

hành động. Việc thu hút mọi người đến 

trang web của bạn là nhờ nội dung mới, tuy 

nhiên, điều bạn thực sự muốn là khách sẽ 

đặt phòng với mình. Vì vậy, hãy đặt một 

biểu ngữ nhỏ trên trang, ví dụ như "Đặt chỗ 

ở cho chuyến đi câu cá biển của bạn ngay 

và tiết kiệm 10% bằng cách sử dụng mã 

khuyến mãi này."

Tạo trang riêng cho mỗi lễ hội hoặc sự kiện 
lớn sắp diễn ra. Bạn có thể xóa các trang 
này khi lễ hội qua đi hoặc lưu chúng cho 
năm sau nếu cần.

Đảm bảo phần URL mở rộng của trang thể 
hiện được nội dung trang là gì. Ví dụ, một 
khách sạn giả định là Freestyle Hotel ở Fiji 
tạo trang nội dung về hoạt động câu cá 
biển sâu tại Fiji, thì URL đề xuất là:
www.freestylehotel.com/deep-sea-fishing-
in-fiji

Đảm bảo mỗi trang nội dung có ít nhất 
800 từ và 3-4 ảnh có độ phân giải tốt. Hãy 
tham khảo một vài ví dụ thực tế là các 
trang web xếp thứ hạng đầu trên Google 
viết về nội dung tương ứng với chủ đề của 
bạn – Hãy xem cách họ viết và tìm cách 
xây dựng nội dung vượt trội hơn!

Đảm bảo phần nội dung chữ bao gồm 
lượng lớn từ khóa liên quan đến chủ đề 
lựa chọn. Ví dụ “Fiji”,  “deep sea fishing”,

“marlin fishing Fiji”,  “tuna fishing Fiji”,  

a

d

b

e

c
f

Xem xét kết quả phân tích của bạn thường xuyên và xóa bất kỳ trang nào đã cũ hoặc có lượng 
truy cập rất thấp. Bạn nên liên tục tìm kiếm và cập nhật thông tin thú vị cho khách nhằm thu 
hút họ truy cập trang web của bạn nhiều hơn.

Hướng Dẫn Online Marketing Dành Cho  Dịch Vụ Lưu Trú

Tạo ra trang hoặc blog nội dung mới dựa trên nghiên cứu
Hãy chọn một chủ đề mà bạn đã nghiên cứu được, sau đó vào hệ thống cập nhật nội cung của web 
(thường được gọi là CMS) và tạo 1 trang mới nói về chủ đề này. Như vậy, có thể hàng tháng bạn sẽ 
cần tạo khá nhiều trang nội dung. Một cách tốt hơn là tạo cho mình 1 trang blog thuộc web và cập 
nhật nội dung trên đó. Mộ số tips dành cho trang blog của bạn:
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http://www.freestylehotel.com/deep-sea-fishing-in-fiji
http://www.freestylehotel.com/deep-sea-fishing-in-fiji
https://searchenginewatch.com/sew/how-to/2067564/how-to-use-html-meta-tags


NHIỀU ĐƠN ĐẶT PHÒNG HƠN. Các kênh mới này sẽ mang đến thêm một số booking mỗi tháng.

TĂNG SỰ HIỆN DIỆN TRỰC TUYẾN & NHIỀU LƯỢNG TRUY CẬP. Dù cho khi các kênh này không 
mang lại cho bạn booking nào, bạn vẫn được quảng cáo miễn phí. Một nghiên cứu của Đại học 
Cornell đã ước tính rằng có tới 25% người tìm khách sạn trên OTA sẽ tìm kiếm khách sạn trên 
Google. Điều này được gọi là Hiệu ứng Billboard và nếu bạn phân phối trên càng nhiều kênh thì 
bạn sẽ có nhiều khả năng hiển thị và lượt truy cập từ nguồn giới thiệu này hơn.

GIẢM THIỂU RỦI RO. Có nhiều kênh bán, bạn sẽ giảm được rủi ro phụ thuộc quá lớn vào 1 hay 2 
kênh cụ thể, và tránh nhiều tổn thất trong trường hợp có sự cố xảy ra với những kênh đó. Ngoài 
ra, bạn cũng dễ ra quyết định hơn khi bỏ bớt những kênh hoạt động kém hiệu quả.

+

+

+
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Ký kết với một kênh bán phòng mới

Đa phần các cơ sở lưu trú mà chúng tôi hợp tác có xu hướng sử 
dụng 2-3 OTA để mở rộng kênh bán của họ. Ngày nay, công cụ 
quản lý kênh đã trở nên phổ biến rộng rãi giúp các bên dịch vụ lưu 
trú thuận tiện quản lý bán phòng, và có sử dụng 2, 3 hay nhiều 
kênh bán hơn nữa cũng không phải là vấn đề. Ngoài ra, bạn sẽ tìm 
thấy có những OTA mà mình chưa từng nghe nói, nhưng thực tế 
chúng đóng vai trò rất quan trọng tại thị trường nội địa nào đó.

Ví dụ: kênh bán phòng lớn ở Trung Quốc không phải là Booking.com hay Expedia, mà là Ctrip; ở Nhật 
Bản là Rakuten; ở Đức, đó là HRS; ở Ấn Độ là các trang web như MakeMyTrip, Goibibo và Cleartrip. 
Khi bạn nhìn vào số liệu phân tích của Google để xem vị trí của người tìm kiếm thông tin và quốc gia 
của các khách trước đây, bạn có thể đánh giá được lợi ích thực sự khi ký hợp đồng với những OTA 
mới, đặc biệt là OTA tại một số thị trường nội địa .

Ngoài ra, một số OTA như HRS cho phép bạn có thể truy cập từ công cụ quản lý kênh của mình để 
bán nhiều phòng hơn trên các nền tảng như GDS (Hệ thống phân phối toàn cầu, được truy cập bởi 
hơn 300.000 đại lý du lịch) và những OTA khác như Hotelbeds đóng vai trò là nhà bán buôn phân 
phối dịch vụ của bạn đến hàng nghìn kênh khác thuộc mạng lưới của họ.

Các cơ sở lưu trú cần thực hiện chiến lược phân phối đa kênh vì:



Ban đầu các trang Metasearch chỉ kết hợp với OTA để hiển 

thị giá bán của các kênh này. Về sau, họ mở rộng hợp tác 

trực tiếp với các khách sạn thông qua kết nối với công cụ 

quản lý kênh bán hay công cụ đặt phòng của khách sạn, vì 

vậy giờ đây bên cạnh giá phòng trên OTA, các trang 

Metasearch còn liệt kê giá bán trực tiếp của khách sạn. Tuy 

vậy, vẫn rất khó để các cơ sở lưu trú vừa và nhỏ sử dụng 

dịch vụ này vì giá thành cao (chí phí tính trên lượng nhấp 

chuột) và khách du lịch vẫn quen đặt phòng qua OTA hơn 

do độ tin cậy cao.

Ký kết với những khách hàng B2B tiềm năng
Nhiều khách sạn chọn hợp tác cùng đơn vị phân phối phòng với 
số lượng lớn hay các công ty tour du lịch tại thị trường nội địa và 
quốc tế. Sẽ thật tuyệt nếu hàng tháng, bạn có thể thu hút được 1 
hoặc 2 đối tượng khách hàng này, không chỉ là công ty tour mà 
còn là những công ty ở đa dạng lĩnh vực như công ty viễn thông, 
ngân hàng, hàng không, v.v; tổ chức phi lợi nhuận (nhà thờ, NGO, 
v.v.), công ty sự kiện, lãnh sự quán, v.v. Mỗi tháng, bạn nên liên
hệ vài khách hàng tiềm năng này và mang đến cho họ những ưu
đãi đặc biệt (gồm những mã khuyến mãi).
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Ký kết với một trang web Metasearch
Các trang Metasearch ra đời với mục đích so sánh giá cả 
giữa các nhà cung cấp dịch vụ, cho phép khách du lịch 
thấy được nhiều mức giá của các kênh OTA khác nhau 
cho một loại phòng tại thời gian cụ thể mà khách chọn.   
Những trang Metasearch nổi tiếng là Kayak, Trivago, và 
HotelsCombined. Gần đây, TripAdvisor đã gia nhập 
mảng này cùng với Google.
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Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú dễ tiếp cận Metasearch hơn, các trang dịch vụ này đang dần thay 

đổi cách thức tính chi phí dựa trên doanh thu của khách hàng (CPA hay chi phí trên một khách đặt phòng).



Xem lại điều kiện đặt phòng (và thu gọn điều kiện nếu có thể)
Thông thường, khách sẽ không muốn phải trả 
bất kỳ khoản tiền nào trước khi bắt đầu chuyến 
đi của họ. Vì vậy việc cung cấp những điều kiện 
đặt phòng "dễ thở" bằng cách hạn chế tối thiểu 
khoản cọc hoặc không cần cọc tiền trước, sẽ 
khiến khách thoải mái hơn khi tiến hành đặt 
phòng với bạn. 

Mỗi tháng, hãy dành thời gian "dạo" quanh các 
trang OTA có bán phòng của bạn, và các đối 
thủ xung quanh để đảm bảo các điều kiện đặt 
phòng mà bạn thiết lập là hấp dẫn và cạnh 

tranh. Những yếu tố về giá, điều kiện của 
booking có thể thay đổi theo thời gian.

Một trong những bước cuối trước khi khách đặt 
phòng với bạn là kiểm tra điều kiện đặt phòng là gì. 
Chúng tôi thường xuyên thấy tình trạng các cơ sở 
lưu trú đặt ra khá nhiều điều kiện khắt khe hơn so 
với trên các trang OTA, hoặc đơn giản là điều kiện 
đặt phòng của bạn phức tạp hơn nhiều so với các 
cơ sở khác trong cùng địa điểm, điều này có thể 
khiến bạn đánh mất booking từ khách.

Cụ thể, Booking.com đã nỗ lực mang đến lợi ích 
cho khách đặt phòng với tính năng “không cần 
thanh toán trước” hay “không mất phí hủy phòng”. 
So với các website khách sạn yêu cầu phải trả 
trước 50% hoặc tính phí hủy phòng, dĩ nhiên khách 
sẽ muốn chọn đặt phòng trên OTA như 
Booking.com hơn, và vì vậy khách sạn mất đi 
booking trực tiếp của khách.

LỜI KHUYÊN

Nếu cơ sở lưu trú của bạn đang kinh doanh tốt và kín phòng suốt trong năm, vậy thì việc yêu 

cầu có đặt cọc khi đặt phòng là hợp lý vì việc khách không xuất hiện vào ngày đặt hoặc hủy 
đặt sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bạn do lẽ ra bạn có thể bán được phòng đó cho một 

khách khác. Tuy nhiên, nếu công suất bình thường của bạn chỉ đạt khoảng 80% hoặc thấp 
hơn, thì việc một hoặc hai khách hủy phòng cũng không gây tổn hại nhiều cho bạn, nên 
không cần thiết phải áp dụng nghiêm ngặt điều kiện này .
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Tạo những chương trình khuyến mãi mới
Cũng như mã khuyến mãi, các gói ưu đãi đặc biệt nhằm khuyến khích khách 

du lịch đặt phòng ngay để hưởng những lợi ích từ chương trình khuyến mãi. 
Chúng còn giúp thu hút booking trực tiếp trong trường hợp các ưu đãi này 
không có trên những kênh bán khác như OTA. Có một điều cần lưu ý, các 
ưu đãi được thiết lập để hiển thị công khai trên website của bạn, vì vậy cần 
cẩn thận nếu bạn không muốn ảnh hưởng đến giá bán trên các kênh khác. 
Có một số cách để hạn chế việc này. Công cụ đặt phòng của bạn sẽ 
cho phép bạn thiết lập một loạt các ưu đãi mà bạn có thể bật hoặc tắt dựa 
vào một số điều kiện. Bên cạnh loại ưu đãi là giảm giá phòng, một số dạng 
khác bạn có thể tham khảo gồm ưu đãi thời gian lưu trú (đặt 2 đêm, được ở 
3 đêm) hay các lợi ích phi vật chất khác mà bạn có thể cung cấp. Mã khuyến 
mãi (đã đề cập ở trên) là công cụ thích hợp để mang đến ưu đãi giảm giá 
cho các đối tượng khách cụ thể (đặc biệt khi nó được thiết lập không công 
khai và đối thủ hay các kênh phân phối khác sẽ không thấy được các ưu đãi 
giảm giá này). 

Vì vậy, hàng tháng bạn cần kiểm tra các loại ưu đãi đang chạy, lọc bỏ những 
gói kém hấp dẫn và thay thế bằng những chương trình hiệu quả hơn.

Để thu hút khách hàng hoặc đối tác chưa 
từng trải nghiệm dịch vụ của bạn, hãy gửi mã 
khuyến mãi để họ kích hoạt gói ưu đãi đặc 
biệt. Các mã này được thiết lập để sử dụng 
trong tương lai hoặc một thời điểm nhất 
định, vì vậy hãy tạo sẵn danh sách các mã 

khuyến mãi để bạn có thể kích hoạt hoặc 
hủy kích hoạt bất kỳ lúc nào. 

Nhằm duy trì mối quan hệ với các khách 
từng đặt phòng, hãy gửi email đến họ để 
thông báo mỗi khi có sự kiện đặc biệt (ví 
dụ lễ hội, sự kiện thể thao, v.v) kèm thêm 
mã khuyến mãi gồm giảm giá đặc biệt cho 
đặt phòng tại thời điểm này hoặc ưu đãi 
thời gian lưu trú để họ có thể sử dụng. 

Đăng trên trang Facebook

a

b

c
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Tạo mã khuyến mãi mới
Mã khuyến mãi là công cụ hữu ích để bạn cung cấp giá cạnh tranh cho khách tiềm năng mà không cần 
phải hiển thị công khai (nếu bạn chọn ẩn đi). Bạn nên cung cấp mã khuyến mãi cho dịch vụ phòng của 
mình hàng tháng bằng nhiều cách: 
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Kiểm tra lượng phòng trống
Một sự thật ngạc nhiên là các cơ sở lưu trú thường đánh mất bookings do 
không thường xuyên cập nhật lượng phòng trống trên trực tuyến. Công cụ đặt 
phòng tối ưu sẽ tự động cảnh báo mỗi khi lượng phòng trống của bạn giảm 
xuống thấp, tuy nhiên tốt nhất vẫn là truy cập vào trình quản lý của công cụ 
đặt phòng hàng tháng và kiểm tra tình hình phòng trống hiện tại.

Tải lên những video mới
Theo Google, 88% lượt tìm kiếm trên Youtube về chủ đề du lịch tập trung vào nội dung điểm 
tham quan nổi tiếng, và các ý tưởng du lịch. Điều này khiến YouTube trở thành một nền tảng nội 

dung tuyệt vời để các cơ sở lưu trú tận dụng và tiếp cận đông đảo khách du lịch khắp mọi nơi. Một số 
đề xuất hữu ích về Youtube cho bạn:

VIDEO MARKETING

Hãy sử dụng tiêu đề và đoạn mô tả thật hấp dẫn cho video của bạn. Tiêu 

đề sẽ có tác dụng thu hút sự chú ý của người xem, trong khi thông tin 

mô tả sẽ thuyết phục họ xem hết video và kêu gọi họ đặt phòng với bạn. 

Nên nhớ dùng những từ khóa trong mô tả và tận dụng các thẻ để người 

xem dễ dàng tìm thấy được video.

Một khi video được đăng tải, hãy chia sẻ nó trên các nền tảng mạng xã 
hội khác của bạn. Ngoài ra, bạn chắc chắn sẽ muốn thêm video mới vào 
bản tin điện tử định kỳ gửi đến mạng lưới khách hàng và đối tác. Hãy 
thực hiện những điều này và thậm chí hơn thế nữa để càng nhiều khách 
tiềm năng có thể xem được video của bạn và chia sẻ chúng với cộng 
đồng của họ, từ đó tăng sự hiện diện trực tuyến của bạn. 
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Adwords - Tìm kiếm có trả phí 

Tiếp thị qua email

Tiếp thị nội dung nâng cao

Tiếp thị mạng xã hội 

Tiếp thị bám đuổi

Tối ưu hóa

1 4

2 5

63

$
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CHƯƠNG 4

Marketing Kỹ Thuật Số Nâng Cao
Trong chương 3, chúng tôi đã nhắc đến những nhiệm vụ buồng phòng – những hoạt động vận hành bạn 
có thể tự thực hiện. Phần lớn những hoạt động này không yêu cầu đào tạo chuyên môn, giấy phép hoạt 
động hay công cụ gì đặc biệt, ngoại trừ những công cụ bạn đã có sẵn gồm trang web, công cụ đặt 
phòng, phần mềm quản lý kênh bán phòng trực tuyến và quầy lễ tân/PMS.

Đối với chương này, các công việc sẽ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và tài khoản truy cập vào một số công 
cụ cụ thể. Đa phần để đạt được hiệu quả, các cơ sở lưu trú thường sử dụng các giải pháp thuê ngoài về 
digital marketing trừ khi bạn có sẵn một nguồn lực nội bộ đã được đào tạo để thực hiện việc này.

CÓ 6 MẢNG CHÍNH CHÚNG TÔI SẼ THẢO LUẬN:
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Adwords - tìm kiêm tra phí?

ĐÂY LÀ GÌ?

Google Adwords được sử dụng nhiều bởi các OTA như Booking.com và Expedia. 
Ví dụ: nếu bạn thực hiện tìm kiếm “khách sạn ở Hà Nội”, bạn sẽ thấy các vị trí 
hàng đầu trên trang tìm kiếm là của các trang OTA và đôi khi là các chuỗi khách 
sạn lớn. Những vị trí này là quảng cáo được trả tiền gọi là Adwords và bên cạnh 
chúng thường có một hộp nhỏ màu xanh lá với ký tự "Ad" . Đây là những vị trí 
"đắt địa" thu hút nhiều sự chú ý của người tìm kiếm thông tin trên Google.

TẠI SAO BẠN NÊN DÙNG NÓ? 

Bạn có thể thấy kết quả ngay lập tức và nhắm thị trường mục tiêu chính xác.

/



1

2

3
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CHẠY MỘT CHIẾN DỊCH ADWORDS?
Nếu mới bắt đầu, nó sẽ khá phức tạp. Rất khó để thực hiện một chiến dịch AdWords thành công (và có 

hiệu quả chi phí), nhưng lại rất dễ để làm hỏng mọi nỗ lực của bạn. Google có một hướng dẫn hữu ích 

(xem tại đây) và nếu bạn tìm kiếm với cụm từ… “bắt đầu với Adwords”, bạn sẽ tìm thấy nhiều hướng dẫn 

bổ ích. Chúng tôi đề xuất bạn nên tải về ebook “Sử dụng adwords như thế nào để tạo ra hơn một triệu 

doanh thu cho 12 tháng”. Bạn cũng cần phải thiết lập mã theo dõi giao dịch điện tử trên trang web của 

mình để có thể theo dõi kết quả, và lập một vài trang đích mới để điều hướng người truy cập đến.

LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI

Nếu không có nhiều kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực này, bạn nên thuê ngoài dịch vụ digital marketing để 

đạt hiệu quả cao hơn. Bất kể là thuê ngoài hay tự thực hiện, một số điều quan trọng mà bạn cần nhớ là:
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/ ? -TIÊP THI . QUA THU DIÊN TU.

ĐÂY LÀ GÌ?

Về cơ bản, tức là gửi email đến các đối tượng như khách trước đây để khuyến 

khích họ đặt phòng với bạn.

TẠI SAO BẠN NÊN DÙNG NÓ? 
Các chương trình khuyến mãi về du lịch gửi qua email được mở nhiều hơn bất kỳ loại ưu đãi nào 
khác, vì vậy email là một công cụ tuyệt vời để sử dụng cho tiếp cận khách hàng.

??

Tránh cạnh tranh trực tiếp với Booking.com, Expedia, v.v. Điều này có nghĩa là tránh các cụm từ 
tìm kiếm rộng liên quan đến chỗ ở tại điểm đến của bạn (chẳng hạn như “khách sạn Hà Nội”). 
Ngoại trừ nếu bạn có một chỗ ở mới và muốn thực hiện một số chiến dịch Adwords ngắn hạn để 

thu hút sự chú ý ban đầu, bạn có thể áp dụng điều này và sẽ phải đầu tư khá nhiều chi phí trong 
giai đoạn này.

Hiểu rõ kết quả cuối cùng bạn muốn là gì. Nói chung, bạn sẽ muốn nhận được những con số chắc 

chắn về các yêu cầu đặt phòng, chứ không chỉ là lượt truy cập vào trang web tăng vọt.

Có thể hướng quảng cáo vào các hoạt động/cơ sở vật chất không phải là dịch vụ chỗ ở (ví dụ: 
đám cưới, câu cá, lướt sóng, sự kiện, v.v.). So với cụm từ dành cho dịch vụ chỗ ở, những cụm từ 
liên quan đến dịch vụ bổ trợ có vẻ ít cạnh tranh hơn nên chi phí cho AdWords cũng sẽ thấp hơn.

http://digitalrhinos.com/how-we-used-adwords-to-generate-over-1-million-in-annual-revenue-for-a-b2b-company-in-12-months-download/
https://www.google.com/ads/new/step-by-step-adwords.html


Các khách đã từng đặt phòng với bạn trước đây là một nguồn khách rất tiềm năng cho hoạt động kinh 
doanh hiện tại và tương lai. Việc giữ một khách hàng có sẵn quay trở lại sẽ dễ dàng và ít tốn chi phí hơn 
nhiều so với việc tìm kiếm một khách hàng mới, vì vậy hãy cố gắng tương tác và duy trì mối quan hệ 
với họ ít nhất là thông qua email lưu lại sau khi họ kết thúc sử dụng dịch vụ.

CÁCH THỰC HIỆN MỘT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ EMAIL HIỆU QUẢ

Bạn hãy thực hiện các bước sau:

Chuẩn bị một danh sách người nhận email đầy đủ thông tin. Hãy bắt đầu với các khách hàng cũ, 
và xây dựng một danh sách gồm tên, địa chỉ email và vị trí địa lý của họ (quốc gia/thành phố). 
Tiếp đó, là danh sách những nhà điều hành tour trong và ngoài nước tại thị trường của bạn. Nếu 
được, hãy cố gắng tìm ra thông tin của người ra quyết định trong các tổ chức này.

Tạo ra một số mẫu email đẹp và thu hút (với tiêu đề/ hình ảnh đẹp..v..v). Bạn nên phát triển các 
mẫu email khác nhau phù hợp cho từng đối tượng khách hàng. Nhiều nền tảng cung cấp dịch vụ 

gửi email marketing có hỗ trợ bạn thiết lập điều này. Một số loại emails phổ biến bao gồm:

Email cám ơn khách sau khi sử dụng dịch vụ & khuyến khích họ tiếp tục theo dõi bạn để cập 
nhật những thông tin hữu ích.
Email cung cấp các khách hàng cũ/ đã ngưng sử dụng dịch vụ với các khuyến mãi đặc biệt. 

Email cung cấp các mức giá ưu đãi và đặc biệt dành cho người giới thiệu.

Tạo các trang web đích để khách được điều hướng đến khi nhấp chuột vào các liên kết trong 
email. Bạn gửi email đến các khách hàng tiềm năng với mong muốn họ sẽ thực hiện một hành 
động cụ thể nào đó, ví dụ như thực hiện đặt phòng hoặc tải bảng giá dịch vụ, v.v. Tất cả những 
hành động này cần được theo dõi để đánh giá hiệu quả chuyển đổi bằng cách cài đặt các mã theo 
dõi vào trang đích. Một số hướng dẫn bổ ích để xây dựng trang đích hiệu quả tại đây.

Lựa chọn dịch vụ gửi email marketing và thiết lập tài khoản để gửi. Có một số nhà cung cấp dịch 
vụ gửi email phổ biến là Mailchimp, Sendinblue, Autopilot hay iContact.

LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI

Bạn cần một nền tảng gửi email chuyên nghiệp để thực hiện các chiến dịch tiếp thị qua thư điện tử, vì 
nó sẽ cung cấp những công cụ cần thiết để theo dõi, phân tích và đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch 
thông qua các chỉ số, từ đó đề xuất các cải thiện tối ưu hóa chiến dịch email. Công việc này còn bao 
gồm những điều chỉnh các nội dung, thiết kế trên trang đích nếu cần thiết. 

1

2

3
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ĐÂY LÀ GÌ ?
Tiếp thị nội dung là công việc tạo ra các nội dung mà đối tượng khách 
hàng tiềm năng của bạn quan tâm, nên khi tìm kiếm thông tin về 
mối bận tâm của họ, họ có khả năng đọc được nội dung mà bạn đăng tải. 
Bằng các nội dung hữu ích và liên hệ mật thiết với nhu cầu khách hàng, 
các cơ sở lưu trú sẽ tăng cơ hội tiếp cận khách trong giai đoạn quan 

trọng "mơ ước và lên kế hoạch" cũng như bước đặt phòng trong hành 
trình khách hàng. 

Ở mục những nhiệm vụ hàng tháng cần làm mà chúng tôi đã đề cập ở trên, bạn nên tạo các trang thêm 
trên website của mình gồm những nội dung về các hoạt động thú vị, dịch vụ, sự kiện đặc biệt, v.v. Đây là 
bước đầu trong nỗ lực thực hiện tiếp thị nội dung. Một chiến dịch tiếp thị nội dung chuyên sâu ứng dụng 
hướng tiếp cận này và mở rộng nó bằng những bài viết có nội dung hữu ích, độc đáo; sau đó sẽ dùng 

những công cụ đặc biệt để theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Bằng cách này, các vị khách truy 
cập website được thu hút bởi những nội dung trên trang và dần dần được "nuôi dưỡng" để trở thành 

khách đặt phòng thực sự.

TẠI SAO BẠN NÊN DÙNG NÓ? 

Nội dung là "Vua" trong marketing trực tuyến. Vì vậy nếu chú trọng đầu tư nỗ lực vào mảng này, dù 

chưa mang lại kết quả ngay sau đó, nhưng sẽ làm tăng đáng kể cơ hội khách du lịch tìm đến bạn trong 

giai đoạn họ lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

CÁCH THỰC HIỆN MỘT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ NỘI DUNG HIỆU QUẢ

Bạn hãy thực hiện các bước sau:
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TIÊP THI NÔI DUNG

NGHIÊN CỨU

Điều quan trọng là phải biết những thông tin gì khách du lịch đang tìm kiếm ở các giai đoạn khác 
nhau trong hành trình trực tuyến của họ… từ giai đoạn mơ ước đến đặt phòng. Có vài nội dung mà 
bạn có thể đoán trước nhưng một số khác lại không rõ ràng như vậy mà phải thực hiện các phân 

tích để biết được, chẳng hạn như phân tích từ khóa tìm kiếm. Những công cụ hỗ trợ bạn thực hiện 
phân tích này gồm Moz, SEMrush và Google Keyword Planner. Ngoài ra, có thể bạn cũng cần 

nghiên cứu về cách tạo những ý tưởng nội dung tại đây .

PHÁT TRIỂN NỘI DUNG
Khi đã có danh sách những thứ phổ biến mà khách du lịch đang tìm kiếm, bước tiếp theo là tạo 
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các trang hoặc bài viết blog có thể hiển thị khi họ tìm kiếm các cụm từ này. Các trang/bài viết 
blog cần được tạo ra với nội dung chất lượng và áp dụng hợp lý các từ khóa và cụm từ khóa để 
đảm bảo xếp hạng tốt trên công cụ tìm kiếm. Nếu nội dung đáp ứng được các câu hỏi tìm kiếm 

phổ biến, nó có thể được Google trích một đoạn tương ứng và hiển thị trong các kết quả tìm kiếm. 
Chú ý, mã theo dõi phân tích phải được chèn vào phần code của mỗi trang mới để theo dõi lượt 
truy cập và hành động được thực hiện trên trang (như nhấp qua các trang khác hay hành động tải 
xuống). Nhờ đó, khách hàng từng truy cập trang khi quay lại sẽ được phát hiện ngay lập tức và 
được cung cấp nội dung liên quan trực tiếp đến mối quan tâm cụ thể của họ đã được thu thập 
trước đó.

LÀM MỚI NỘI DUNG LIÊN TỤC
Hầu hết các trang / bài viết trên blog trong chiến lược tiếp thị nội dung sẽ cần được cập nhật hoặc 
thậm chí thay thế sau một thời gian nhất định. Thường xuyên theo dõi mức độ truy cập trang và 
phát hiện các trang cần chỉnh sửa nội dung.

ĐO LƯỜNG ROI
Bạn cần đo lường tác động của công việc này theo thời gian và toàn bộ chiến dịch cần được thiết 

lập theo dõi hành động của khách du lịch đến khi họ đặt phòng. Chỉ tại thời điểm này, bạn mới có 
thể bắt đầu thu lại lợi nhuận từ nỗ lực mà bạn đã bỏ ra cho chiến dịch tiếp thị nội dung.

TỐI ƯU HÓA 
Bước tiếp theo là bắt đầu tối ưu hóa từng trang, tức là điều chỉnh để xem liệu các tính năng thiết 
kế mới có khuyến khích khách hành động nhiều hơn hay không. Xem thêm về điều này bên dưới.

LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI

Bắt đầu thực hiện với các bước tiếp thị nội dung được nêu trong Chương 3 ở mục “Nhiệm vụ 
hàng tháng (hoặc hai lần hàng tháng)” và xem bạn có thể cải thiện lượng truy cập web như thế 
nào trong vòng 3-4 tháng sắp tới.

Nếu sự cải thiện là không đáng kể hoặc bạn không thể đo lường chính xác kết quả, hãy thử thuê 
một công ty chuyên về marketing nội dung trực tuyến chuyên nghiệp để xem có sự khác biệt 
trong hiệu quả thực hiện không.
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Xác định đối tượng mục tiêu của bạn. Có lẽ bạn đã có sẵn trong đầu hình dung về đối tượng 
khách mình muốn nhắm đến là ai, tuy vậy sẽ có ích nếu bạn thử viết ra những đặc điểm của 

khách để tạo ra một bức tranh chân dung khách hàng rõ ràng. Một ví dụ điển hình về khách du 
lịch có thể tham khảo ở đây. Những thông tin quan trọng để khắc họa về chân dung khách hàng 
gồm độ tuổi, loại hình kỳ nghỉ du lịch họ muốn (gia đình, lãng mạn, năng động, nghỉ dưỡng), 
ngân sách và địa điểm du lịch. Facebook cho phép bạn thiết lập các tiêu chí nhắm mục tiêu cực 
kỳ cụ thể, vì vậy điều cần thiết là bạn phải có ý tưởng rất rõ ràng về đối tượng mà bạn đang 
nhắm mục tiêu cho quảng cáo của mình. 

Khi nào cần nhắm mục tiêu. Hiểu rõ khi nào đối tượng mục tiêu của bạn có thể bắt đầu hành 
trình đặt phòng. Ví dụ nếu khách thường đặt phòng trong khoảng 4 tháng trước mùa cao điểm, 
đảm bảo rằng bạn đã có tất cả các nội dung quảng cáo sẵn sàng vào thời điểm này. Ngoài ra, có 
thể bạn muốn quảng bá các loại hoạt động hoặc ưu đãi khác nhau theo mùa và những gì sắp 
diễn ra ở nơi của bạn, cách thức như thế nào sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở điểm tiếp theo.

Các loại ưu đãi/ nội dung. Quảng cáo trên mạng xã hội có thể rất hiệu quả khi được sử dụng kết 
hợp với chiến dịch tiếp thị nội dung. Ví dụ: nếu có một giải đấu câu cá biển sâu nổi tiếng được 

1
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TIÊP THI MANG XA HÔI
ĐÂY LÀ GÌ ?
Tiếp thị trên mạng xã hội là quảng cáo các ưu đãi và nội dung của bạn bằng 

cách nhắm mục tiêu trên các trang mạng xã hội một cách có chiến lược. Điều 

này bao gồm xác định đối tượng mục tiêu của bạn là ai, tiếp thị khi nào, tiếp thị 

loại ưu đãi và nội dung nào, thử nghiệm quảng cáo của bạn và đảm bảo phân 

tích các kết quả một cách rõ ràng.

TẠI SAO BẠN NÊN DÙNG NÓ? 
Tiếp thị trên mạng xã hội cho phép bạn tập trung vào phân khúc khách hàng 

tiềm năng nhất và có khả năng phản hồi bạn nhất, với chi phí rẻ hơn nhiều so 

với các con đường quảng cáo mất phí khác.

CÁCH THỰC HIỆN MỘT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ MẠNG XÃ HỘI HIỆU QUẢ

Bạn hãy thực hiện các bước sau:
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tổ chức vào tháng 7 hàng năm tại điểm đến của bạn, chủ yếu là nam giới ở độ tuổi 40 đến từ Úc và 
New Zealand tham dự, bạn có thể tạo một hướng dẫn hữu ích cho sự kiện và sau đó quảng bá 
chúng trên các mạng xã hội nhắm đến các đối tượng này, và kết hợp giới thiệu những gói dịch vụ 
câu cá mà bạn cung cấp.

Kiểm tra quảng cáo của bạn. Một trong những lợi ích chính của tiếp thị trực tuyến là khả năng kiểm 
tra các yếu tố khác nhau của chiến dịch để xem cái nào hoạt động tốt nhất. Quảng cáo trên mạng 
xã hội cũng tương tự. Bạn phải luôn thử nghiệm các đối tượng khác nhau, các lời kêu gọi hành 
động, các ưu đãi khác nhau, v.v. để xem điều gì phù hợp nhất với khách mục tiêu của bạn. 

Mục tiêu kinh doanh rõ ràng. Rất nhiều người chạy các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội và đo 
lường sự thành công hay thất bại dựa vào các chỉ số như lượt thích, lượt nhấp và lượt chia sẻ. Đây 
là các chỉ số bề nổi - mặc dù chúng có thể khiến bạn hài lòng tại thời điểm đó, nhưng cuối cùng lại 
chẳng có ý nghĩa gì nhiều và nếu chỉ chú ý đến những chỉ số này sẽ gây hại cho bạn về lâu dài. Thay 

vào đó, hãy tập trung vào những dữ liệu như số người đăng ký, yêu cầu đặt phòng, doanh thu, lợi 
tức chi tiêu quảng cáo - tất cả những thứ này đều có mối tương quan trực tiếp đến sự thành công 
của doanh nghiệp bạn. Tất cả những điều này có thể được đo lường thông qua Google Analytics 
mà bạn thiết lập trước đó.

2 

TIÊP THI BÁM DUÔI
Tiếp thị bám đuổi là hình thức cookie được đặt trên trình duyệt của khách đã 
truy cập trang web của bạn, cho phép bạn tiếp tục nhắm mục tiêu những 
khách truy cập này và vẫn tiếp thị đến họ trong tương lai. Hình thức tiếp thị 

này chủ yếu được thực hiện thông qua Mạng quảng cáo hiển thị Google 
Display Network và Facebook.

TẠI SAO BẠN NÊN DÙNG NÓ? 

Thường chỉ khoảng 2% khách truy cập lần đầu vào trang web của bạn có khả năng chuyển đổi thành 
người đặt phòng, người yêu cầu hoặc người đăng ký. Tiếp thị bám đuổi cho phép bạn tiếp tục tiếp thị đến 
98% còn lại theo cách tiết kiệm nhất.

CÁCH THỰC HIỆN MỘT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ MẠNG XÃ HỘI HIỆU QUẢ

Bạn thiết lập chiến dịch tiếp thị bám đuổi khá đơn giản bằng cách sử dụng các bước sau:

Thiết lập. Để thiết lập trên Google, bạn đăng nhập vào Google Analytics của mình và bật tính 
năng tiếp thị bám đuổi (remarketing). Sau đó, bạn sẽ cần tạo đối tượng để tiếp thị lại dựa trên  
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TẠI SAO BẠN NÊN DÙNG NÓ? 
Nếu bạn đang có 1.000 khách truy cập vào trang web của mình mỗi tháng và có tỷ lệ chuyển đổi là 1%, 

điều này sẽ dẫn đến 10 lượt đặt phòng mỗi tháng. Để tăng gấp đôi lượt đặt phòng trên trang web của 

bạn, thường thì việc cải thiện 1% đến 2% sẽ dễ dàng, rẻ và nhanh hơn so với việc tăng lượng khách truy 

cập của bạn từ 1.000 lên 2.000. Và nếu bạn đã cải thiện chuyển đổi trang web của mình lên 2%, thì 

bạn cũng sẽ đạt được sự tăng trưởng đáng kể lượng khách truy cập trang web của mình. Nguyên tắc 

tương tự được áp dụng cho hoạt động tiếp thị ngoài website.

CÁCH THỰC HIỆN MỘT THỬ NGHIỆM TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ
Tối ưu hóa có thể là quá trình cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn có thể thực hiện thử nghiệm tối ưu hóa đơn 

giản như sau:

TÔI UU HÓA
ĐÂY LÀ GÌ ?
Tối ưu hóa là quá trình thực hiện các cải tiến đối với hoạt động tiếp thị 

trực tuyến của bạn một cách liên tục, theo quy trình và dựa trên các 

phân tích chỉ số tức thời.

Xác định những gì cần tối ưu hóa. Cân nhắc đâu sẽ mang lại thu nhập lớn nhất trên khoản bạn đã 
đầu tư, và đâu là yếu tố cải thiện lớn nhất cần có trên website của bạn. Đối với hầu hết các cơ sở 
lưu trú nhỏ, quá trình tối ưu hóa thường liên quan đến khả năng chuyển đổi trên website.

Đưa ra các giả định. Hãy xem các thử nghiệm tối ưu hóa như các thử nghiệm khoa học, nơi bạn có 
thể mạnh dạn đưa ra các giả thiết và dùng các biện pháp để kiểm tra chúng. Ví dụ, bạn có thể
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một số điều kiện (ví dụ khách truy cập trang cụ thể trên website, hay khách ghé thăm website 
và bắt đầu hành động đặt phòng nhưng chưa hoàn thành quy trình). Thiết lập tiếp thị bám đuổi 
trên Facebook yêu cầu thêm một pixel (đoạn mã) gắn vào trang web của bạn, pixel này được 
tạo thông qua back-end trình quảng cáo của Facebook.

Phát triển quảng cáo. Loại tiếp thị bám đuổi phổ biến nhất là quảng cáo hiển thị các hình ảnh, 
banner. Bạn sẽ cần tạo quảng cáo tuân theo các đặc điểm quảng cáo trên Mạng hiển thị của 
Google và mạng Facebook.

Đo lường & tối ưu hóa. Cũng như bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào, bạn cần liên tục đo lường, thử 
nghiệm và tối ưu hóa hiệu quả của quảng cáo

/



giả định về đối tượng mục tiêu bạn nhắm đến với chiến dịch quảng bá trên Facebook- bạn muốn 

xem ai có nhiều khả năng đặt phòng hơn, nam hay nữ. Vì vậy, bạn có thể chạy các chiến dịch sử 
dụng cùng một tiêu chí mục tiêu (vị trí địa lý, độ tuổi, sở thích, v.v.) với biến số duy nhất là giới 
tính của họ, để xem chiến dịch nào nhận được kết quả tốt hơn và lợi tức đầu tư mà mỗi chiến dịch 
mang lại.

Bạn cũng có thể thử nghiệm A / B, theo đó, cùng một nhóm đối tượng được chia theo tỷ lệ 50/50, 
một nhóm sẽ thấy gói dịch vụ A và nhóm còn lại thấy gói dịch vụ B, sau đó đánh giá phản ứng của 
các đối tượng mục tiêu để biết được gói dịch vụ nào thành công hơn.

Thực hiện các cải tiến và tiếp tục thử nghiệm. Để đạt được kết quả tốt nhất từ việc tối ưu hóa, nó 
phải là một quá trình thử nghiệm liên tục. Một điều quan trọng cần lưu ý là các thử nghiệm đầu 
tiên của bạn phải rất khác biệt nhau để bạn có thể thấy rõ sự khác nhau giữa các tỷ lệ chuyển đổi, 
thay vì chỉ thực hiện các thay đổi nhỏ, dẫn đến sự khác biệt nhỏ.
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Tin tốt là không cần thiết phải đeo bám dai dẳng mới có thể theo sát 

khách hàng tiềm năng. Cách hiệu quả để tiếp cận và duy trì quan hệ với 
khách tiềm năng là trở nên hữu ích đối với họ. Để thực hiện điều này, 

bạn cần tìm hiểu nhu cầu hiện hữu của họ, do đó có thể đoán trước và 
chủ động hỗ trợ họ trong suốt quá trình lên kế hoạch chuyến đi.

Những câu hỏi nên sử dụng để tìm hiểu khách hàng tiềm năng:

Tại sao bạn muốn đến địa điểm X?
Bạn thực sự muốn làm gì trong chuyến đi của mình?
Ai là người đi cùng bạn? Gia đình, người yêu, bạn bè, hay đồng nghiệp?
Loại hình khách sạn bạn muốn đặt/thường đặt trong chuyến đi của mình?

Những câu hỏi trên sẽ giúp bạn biết mọi thông tin cần thiết để tiếp cận và hỗ trợ du khách trong quá 
trình họ lên kế hoạch cho chuyến đi. Khi bạn ứng dụng xa hơn bằng cách định hướng người tiêu dùng
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CHƯƠNG 5

Bán Hàng  &  Cách Thức Chăm Sóc Khách Tiềm 
Năng Để Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi Thành Bookings 
Bất kỳ nhân viên hay tổ chức kinh doanh nào cũng sẽ đồng ý rằng tiền chỉ 
rơi vào "túi" của bạn khi bạn thành công trong việc tiếp cận và thuyết phục 
các khách tiềm năng của mình. Khi ai đó dành thời gian gọi điện hay email 
cho bạn, họ đã rất gần với việc đặt phòng rồi. Điều họ thực sự nói khi họ cố 
gắng tiếp cận bạn là…...

“Có lẽ tôi sẽ đặt phòng cho kỳ nghỉ của mình tại khách sạn anh, hãy thuyết 

phục tôi rằng đây là một lựa chọn sáng suốt và tôi đang quyết định đúng.”

Điều này khẳng định bạn cần nghiêm túc quan tâm và xử lý tất cả các yêu cầu của khách gửi về bởi 
đây sẽ mở ra cơ hội kinh doanh quý báu cho bạn. Nghiên cứu cho thấy hiện nay, trước khi người 
tiêu dùng liên hệ trực tiếp tới khách sạn là họ đã đi được hơn 65% quãng đường để tới quyết định 
đặt phòng. Đó là lý do tại sao bạn cần có một hệ thống để ghi nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu 
động cơ thôi thúc họ, điểm chạm nào sẽ khiến họ ra quyết định, rồi theo sát để đưa ra những mời 

chào khiến họ không thể từ chối đặt phòng của bạn.

Bạn dành nhiều thời gian và công sức cho việc tạo ra khách hàng tiềm năng, tiêu tốn hàng nghìn đô 
la mỗi năm để được tìm thấy trên các kênh khác nhau. Điều này chỉ có ý nghĩa khi khách hàng phản 
hồi các nỗ lực của bạn, chúng ta làm mọi thứ có thể để chốt đơn và lấy được booking, nếu không 
thời gian và tiền bạc đều trở nên lãng phí.



tới những điều họ muốn biết và quan tâm, bạn sẽ thu hút được sự chú ý và niềm tin từ họ. Từ đó, dần 
xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và tăng cao khả năng bán hàng cho họ, vì người tiêu 
dùng có xu hướng muốn sử dụng sản phẩm/dịch vụ mà họ biết, thích và tin tưởng.

VÍ DỤ: QUY TRÌNH TIẾP CẬN VÀ THEO SÁT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Thu thập thông tin liên hệ

Nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu

Gửi tài liệu giới thiệu qua email

Đưa họ vào quy trình tiếp cận

Nhập địa chỉ email của họ vào danh sách tiếp cận trên Facebook targeting 

Lập kế hoạch cuộc gọi để tiếp cận

Lập kế hoạch cho chương trình khuyến mãi đối với khách chưa đặt phòng 

Tìm hiểu các hoạt động mà họ quan tâm, cung cấp thông tin và hỗ trợ khi cần thiết

Nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu

Những thông tin gồm danh tính người gọi, thông tin liên hệ, nội 
dung trao đổi và kết quả nên được lưu trong một tập tin hoặc 
phần mềm. Đây là những dữ liệu cần thiết cho một quy trình tiếp 
cận và theo sát khách hàng tiềm năng hiệu quả.  
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/
QUY TRÌNH TIÊP CÂN . - CHI TIÊT
Thu thập thông tin liên hệ
Bất cứ lúc nào nhận được yêu cầu từ khách, đừng quên hỏi số điện thoại 

của họ. Một số ý tưởng để yêu cầu thông tin này dễ dàng hơn như, “để tiết 

kiệm chi phí cuộc gọi quốc tế cho bạn, bạn vui lòng cung cấp số điện thoại 

của mình để chúng tôi có thể gọi lại?” Sau đó trong cuộc gọi, bạn có thể đề 

nghị gửi một số thông tin tham khảo và lấy địa chỉ email của họ. Bạn đang 
tích cực hỗ trợ họ và đồng thời lấy được những thông tin mình cần.

/

http://blog.wishpond.com/post/64215441993/how-to-target-facebook-ads-based-on-email-address


Nhập địa chỉ email của họ vào danh sách tiếp cận trên Facebook targeting 

Nếu đã từng chạy quảng cáo Facebook, bạn có thể biết rằng email là một 
trong những tiêu chí được dùng để nhắm mục tiêu. Các khách hàng tiềm năng 
mới nên được đưa vào danh sách này cho các chiến dịch quảng cáo. Hãy thử 
tưởng tượng, bạn đang tìm hiểu về một khách sạn và rồi 2 ngày sau bạn nhìn 
thấy ưu đãi cho khách sạn đó trên chính trang tin Facebook của mình. Thật 
thú vị đúng không?

Lập kế hoạch cuộc gọi để tiếp cận

Sau khi khách hàng tiềm năng đã gọi cho bạn, nhận email và truy cập 
vào một vài đường link mà bạn đã gửi, đây là lúc bạn nên thực hiện một 
cuộc gọi tới họ. Hướng tiếp cận hay nhất nên là gọi và ngỏ lời hỗ trợ, 
hoặc tư vấn về xu hướng mới trên thị trường. Bạn có thể mở ra một 
cuộc đối thoại dễ chịu và tự nhiên như:

“Chào anh/chị, tôi gọi để hỏi xem anh/chị có gặp khó khăn gì trong việc 

tìm khách sạn ở (nơi mà họ đã chia sẻ với bạn trong phần trả lời câu hỏi 

tìm hiểu) và tôi có thể giúp gì được cho anh/chị?”

Đưa họ vào quy trình tiếp cận

Hiện nay nhiều doanh nghiệp thành công đang 
sử dụng hệ thống theo dõi tự động để theo dõi 
và chăm sóc khách hàng tiềm năng. Cứ mỗi 2 
tuần, 3-5 email được gửi sẽ gợi nhớ cho khách 
hàng về bạn, và nếu thực hiện tốt họ, sẽ nhấn 
vào liên kết đưa tới website của bạn và tìm 
hiểu mọi thứ trên đó.

Gửi tài liệu giới thiệu qua email

Ngay sau cuộc gọi, bạn hãy gửi thông tin chi 
tiết cho họ qua email. Điều này thể hiện bạn 
làm việc có quy trình chặt chẽ, và tận tâm hỗ 
trợ họ. Nếu mọi yêu cầu thông tin và hỗ trợ của 
khách được bạn đáp ứng chu đáo, họ sẽ có 
thiện cảm và từ đó mong muốn đặt phòng 
khách sạn của bạn nhiều hơn. 
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Một lần nữa cần nhắc lại, bạn không phải đang bán hàng mà đang khiến khách hàng chọn bạn bằng cách 
làm họ thấy dịch vụ của bạn là tối ưu. Nhiều người chấp nhận phải trả tiền nhiều hơn, chờ đợi lâu hơn để 
sử dụng một dịch vụ chỉ đơn giản vì họ thích hoặc do có mối quan hệ tốt với doanh nghiệp hoặc nhân 
viên nào đó. Hãy tận dụng điều này để trở thành người mà khách hàng yêu thích và muốn hợp tác cùng. 

Lập kế hoạch cho chương trình khuyến mãi đối với khách chưa đặt phòng 
Nếu đã thực hiện mọi điều ở trên mà họ vẫn chưa sẵn sàng đặt phòng nơi khách 

sạn của bạn, thì rất có thể bạn đã bỏ lỡ một khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, 

cũng đừng vội từ bỏ. Vẫn còn nhiều cơ hội tiếp cận khác để bạn có thể tận 
dụng. Hãy tăng thêm tính hấp dẫn cho lời chào mời bằng cách mang đến cho họ 

những ưu đãi hấp dẫn như chương trình giảm giá, miễn phí đêm ở hay các dịch 

vụ tặng kèm khác như massage, đồ uống chào mừng,...Có thể những khuyến 

mãi này sẽ giúp bạn thu hút trở lại sự chú ý của các vị khách này.

Sự thôi thúc và khan hiếm cũng là những công cụ hiệu quả nhằm thúc đẩy việc mua hàng. Hãy gửi email 
hoặc gọi điện cho khách hàng, nói với họ rằng loại phòng và thời gian mà họ muốn đặt đang dần hết, họ cần 
xúc tiến ngay. Ngoài ra, hủy phòng phút cuối cũng là một tính năng mà bạn cần thông báo cho khách hàng 
tiềm năng biết trong trường hợp họ muốn thay đổi ý định đặt phòng.

Tìm hiểu các hoạt động mà họ quan tâm, cung cấp 
thông tin và hỗ trợ khi cần thiết

Một trong những phương thức hữu hiệu nhất để hỗ trợ 
khách hàng chính là tận dụng kiến thức của bạn về các 
hoạt động ở địa phương mình và đưa ra lời khuyên bổ 
ích. Nếu họ muốn lặn biển, hãy chia sẻ với họ về các đơn 
vị uy tín cung cấp dịch vụ này. Nếu họ thích đi bộ đường 
dài, hãy giới thiệu những cung đường tốt nhất hoặc 
hướng dẫn viên tận tình. Thậm chí bạn có thể hợp tác với 
các nhà cung cấp dịch vụ để tạo ra các gói trải nghiệm. 
Đặc biệt, nếu những điều bổ ích này được chia sẻ trước 
khi khách đặt phòng, nhiều khả năng, họ sẽ quyết định 
đặt phòng của bạn vì họ thích sự tận tình này đấy.
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CHƯƠNG 6

Cập Nhật Cho Khách Về Các Biện Pháp Phòng 
Dịch COVID-19 Của Bạn 
Thế giới đang phải hàng ngày đối mặt với dịch COVID-19 
và những hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Hàng 
không, du lịch và dịch vụ lưu trú là những nhóm ngành 
chịu ảnh hưởng lớn nhất từ đại dịch này. Cách bạn quản 
lý rủi ro và cung cấp thông tin về những giải pháp an 
toàn giúp khách an tâm khi đến nơi bạn ở sẽ tạo ra ý 
nghĩa quan trọng trong việc giúp bạn thu hút khách du 
lịch thành công giữa giai đoạn căng thẳng này.

Có 2 điều mà bạn cần lưu ý để nâng cao nhận thức về dịch bệnh và thể hiện sự tuân thủ đảm bảo an 
toàn chống dịch nghiêm ngặt, gồm: 

Một kế hoạch phòng dịch cụ thể
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo những chỉ dẫn phòng dịch được xây dựng bởi các quốc gia/
khu vực hoặc các trường hợp thực tế của những tổ chức hàng đầu ngành trên thế giới. Càng tham 
khảo nhiều chỉ dẫn, bạn sẽ càng có nhiều ý tưởng để dựng kế hoạch dễ dàng hơn. Sau đó, kế hoạch 
này phải được trình bày để có thể tiếp cận được, thông thường dưới dạng đường dẫn liên kết trên 
website và được gửi đến tất cả đối tượng có ảnh hưởng đến cơ sở lưu trú của bạn gồm nhân viên, 
nhà cung cấp, đối tác, khách hàng, v.v). Bạn hãy tham khảo các chỉ dẫn về biện pháp phòng dịch của 
Chính phủ NSW tại Úc tại đây.

Cho khách hàng biết về các biện pháp phòng dịch của bạn
Sau khi đã có kế hoạch phòng dịch chi tiết, tối thiểu là cho năm 2021, bạn hãy cung cấp thông tin 
công khai trên các kênh truyền thông của mình, đặc biệt là website và trên các kênh OTA liên kết 
bán phòng của bạn cho phép hiển thị những nội dung này. Một cách phổ biến để thực hiện việc này 

là tạo thông điệp bật tự động khi khách truy cập vào trang web. Ngoài ra, cần tạo một trang riêng 
trên website nhằm chuyển tải thông tin chi tiết về tất cả những biện pháp mà cơ sở lưu trú của bạn 
đang thực hiện để bảo vệ nhân viên và khách, trang này được liên kết với nhiều nơi khác trên website 
để tăng khả năng truy cập trang cao. Ví dụ có một số trang web mà bạn có thể tham khảo gồm:
https://www.meritonsuites.com.au/staysafe/;  https://www.rydges.com/about-us/covid-safe-plan/; 
https://www.qthotels.com/about/covid-safe-plan/
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/hotels-and-accommodation
https://www.meritonsuites.com.au/staysafe/
https://www.rydges.com/about-us/covid-safe-plan/
https://www.qthotels.com/about/covid-safe-plan/


Nếu bạn đang thực hiện tốt những việc này và làm theo các đề xuất 
trên, bao gồm cả việc theo dõi chỉ số Google Analytics, bạn sẽ thấy lưu 
lượng truy cập website và các booking (cả booking trực tiếp) tăng dần 
chỉ trong vài tháng. Nếu không đạt được kết quả như kỳ vọng, hãy liên 
hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. 

CÂN THÊM TRO GIÚP ?
2 vấn đề có thể phát sinh khi bạn tiến hành các đề xuất này:

Đầu tiên, bạn thấy trang web và/hoặc công cụ đặt phòng của mình không 
cho phép thực hiện các tùy chỉnh, hay đơn giản là chúng quá khó để thiết 
lập. Ví dụ, bạn có thể thấy nhiều tính năng thiết yếu không có sẵn trên 
website hay quá khó để cài đặt thêm các trang bổ sung, video, công cụ 
hỗ trợ trực tuyến. Thực tế, hiện nay chỉ với chưa đầy 100 USD mỗi tháng, 
bạn có thể có ngay 1 website, công cụ đặt phòng trực tuyến, công cụ 
quản lý kết nối kênh, phần mềm PMS để có thể thực hiện mọi tác vụ mà 
chúng tôi đề xuất. Vì vậy đừng để điều này gây khó dễ cho bạn. Hãy liên 
hệ chúng tôi nếu bạn cần thiết lập một bộ giải pháp toàn diện như trên.

Thách thức thứ hai bạn có thể phải đối mặt là thời gian và nguồn lực để thực hiện các công việc 
marketing trực tuyến (digital marketing). Chúng tôi có thể hỗ trợ nếu bạn cần thuê ngoài mảng này. Chi 
phí hàng tuần và hàng tháng tầm khoảng 50 USD/tháng và lên tới 300-400 USD/tháng tùy theo mức 
độ công việc yêu cầu. Công việc marketing trực tuyến chuyên sâu được đề cập trong chương 4 có giá 
khởi điểm là 500 USD/tháng và có thể lên tới 2,000 USD hoặc hơn tùy thuộc vào mức độ công việc. 

Kích hoạt càng nhiều chức năng thiết yếu càng tốt (xem trang 9 
và trang 39 về pop-up tự động về COVID)/ 

Sử dụng bảng tính để lên kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ 
hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

1

2
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CHƯƠNG 7

Các Đề Xuất Dành Cho Bạn
Sau khi xây dựng xong website và thực hiện một số bước marketing ban đầu, có những hoạt 
động mà bạn cần triển khai và duy trì thường xuyên, bao gồm:
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Nghe có vẻ là khoản tiền lớn, tuy nhiên với chi tiêu 500 – 1,000 USD cho marketing mà bạn có thể thu lại 

được giá trị booking lên tới 10,000 USD hoặc hơn thì thật xứng đáng đúng không?

Trong điều kiện tốt nhất vẫn là bạn có thể tự thực hiện mọi việc và liên hệ với chúng tôi khi gặp vấn đề 

hoặc khi bạn nhận thấy mình không đủ thời gian, nguồn lực để làm. Chúng tôi sẽ xem xét những việc 
bạn đã thực hiện và lên kế hoạch phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Bạn nên bắt đầu với mức 

đầu tư vừa phải, và tăng dần khoản đầu tư khi bắt đầu thấy có hiệu quả để thử nghiệm các ý tưởng mới.

Như đã đề cập ở phần đầu của tài liệu hướng dẫn, không có bí kíp kì diệu nào trong digital marketing. 

Hiệu quả đến từ nỗ lực kết hợp nhiều hoạt động và sự thử nghiệm/đo lường những việc đã thực hiện, và 
điều chỉnh/tối ưu hóa trong suốt quá trình đó.

Chúc bạn may mắn!
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