


BÁN HÀNG –
MARKETING – KINH 
DOANH THỜI COVID

CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG LÀM GÌ LÚC NÀY?



Phân chia mức ảnh hưởng
của Doanh nghiệp

• Doanh nghiệp bị ảnh hưởng trên 80%

• Doanh nghiệp bị ảnh hưởng 50-80%

• Doanh nghiệp bị ảnh hưởng 20-50%

• Doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng (0-20%) 
hoặc hưởng lợi



Nguồn : Hà Đặng Nielsen



Nguồn : Hà Đặng Nielsen



Check list chung
1. Tạm dừng hoạt động offline, chuyển sang các công việc khác

2. Tối ưu chi phí, cắt giảm nhân sự, Tận dụng ưu đãi, Đàn phán đầu vào

3. Chuyển sang dùng các giải pháp rẻ hơn

4. Thử nghiệm Phương thức làm việc mới – remote workforce 

5. Biến sản phẩm bị ảnh hưởng thanh sản phẩm không bị ảnh hưởng (Case Homestay biến từ thuê ngắn thành thuê dài)

6. Đưa sản phẩm lên online, tìm thêm kênh phân phối mới (Case Spa), Lẩu lòng bò.

7. Đưa sản phẩm từ Tập trung thành Home Delivery ( Case BEE, Lẩu lòng bò)

8. Đưa nhân sự thừa vào vị trí nhân sự thiếu (Case biến tất cả nhân viên thành Sales)

9. Thu mua các hệ thống vệ tinh với giá rẻ để gia tăng cơ hội (Case Trâm Tạ)

10. Phát triển khách hàng tiềm năng

11. Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trung thành

12. Đào tạo nâng cấp kỹ năng cho nhân sự và chuẩn bị nguồn lực chờ dịp bùng phát, Đào tạo nội bộ, online study

13. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm sóc cổ đông, nhân viên

14. Xây dựng hệ thống liên minh

15. Tận dụng thời gian thừa cho các công việc mới. Nghiên cứu và phát triển R&D

16. Xây dựng thương hiệu qua hoạt động trách nhiệm xã hội

17. Đầu tư vào hệ thống chuyển đổi số. 

18. Đo lường chất lượng các bộ phận phòng ban để nâng cao hiệu suất công việc

19. Đa dạng hóa danh mục đầu tư vào các Công ty ngành hàng khác hay các khoản đầu tư khác

20. Xây dựng chiến dịch truyền thông phủ thị trường khi đối thủ đã rút hết theo nguyên lý nhị nguyên





Xoay 
chuyển trục
sản phẩm

Sản xuất quần áo biến thanh sản xuất khẩu
trang và đồ bảo hộ

Sản xuất Mỹ phẩm và TPCN biến thành Nước
diệt khuẩn

Sản xuất nhựa – Biến thanh mũ tránh khuẩn
và Cabin cách ly

Máy móc – Máy phun khuẩn toàn thân

Cty thực phẩm - TPCN – Sản phẩm nâng cao 
sức khỏe

Cửa hàng cafe – Điểm phát khẩu trang cho 
nhãn hàng…



Thị trường
sản xuất
khẩu trang
30 ngày qua



+Sản xuất
nguyên liệu
khẩu trang
+ Phân phối
khẩu trang



Bán máy sản
xuất khẩu trang

• Máy móc thiết bị

• Nguyên vật liệu



Kinh doanh các 
loại sản phẩm 
chức năng, tăng 
cường sức khỏe



Sản xuất - Kinh 
doanh các sản 
phẩm nước rửa 
tay hoặc nguyên 
liệu



TĂNG USER THAY VÌ 
TĂNG DOANH SỐ
MỤC TIÊU LÀ TĂNG KHÁCH HÀNG TƯƠNG LAI



Mở cửa tự do

• IMENTOR.VN MỞ CỔNG 
MIỄN PHÍ CHỌN 1 KHÓA 
HỌC BẤT KỲ TRONG 100 
KHÓA HỌC KINH DOANH 
VÀ THƯ VIỆN 1000+ TÀI 
LIỆU KINH DOANH CHO 
DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN 
VÀO HỌC MIỄN PHÍ 100%



Seongon 
miễn phí khóa 
học online về 
Google



Miễn phí khóa học 45 
cách kiếm tiền tại nhà
(Trên Imentor.vn)



Miễn phí hỗ trợ
doanh nghiệp
nhằm tăng User

• VHT miễn phí tổng đài số

• Imentor.vn và SEONGON mở
cổng học online miễn phí

• Microsoft miễn phí phần mềm
Microsoft Team – làm từ xa

• Google miễn phí gói Video
conference cho  Gsuite.



Đưa lên Online

• Các lớp học của VINALINK 
vẫn khai giảng mùa Covid
nhưng được học song song 2 
phương án ( Thời gian học
gấp đôi nhưng học phí không 
đổi)

• 🌸 Học viên được học bằng
công nghệ trực tuyến ZOOM
trong mùa dịch và Kết thúc
mùa dịch sẽ được học bù lại
tại lớp đủ 100% số buổi.

• Tham khảo tại
http://vinalink.edu.vn

http://vinalink.edu.vn/


Các dịch vụ Tư vấn Marketing 
/ sales qua ZOOM

• Vinalink vẫn nhận tư vấn 
khách hàng qua ZOOM 
các dịch vụ Lập Plan 
marketing, nghiên cứu thị 
trường, Thiết kế web, Dịch 
vụ SEO, chạy quảng cáo 
Google, Facebook, Zalo, 
Tiktok hoặc Tư vấn chiến 
lược Marketing mùa 
Covid.



Tourzy, Linkstar, 
Chudoso, Thevuon và các
công ty TCSK… nhận Tổ
chức các sự kiện
Livestream trực tuyến
thay vì hội thảo Offline
với chi phí giảm 90% 
(Liên hệ dịch vụ
0988577427)



Kết hợp – Hợp
tác



Chung tay đưa ra 1 gói hỗ
trợ giá trị lớn – tăng users

• Các DN muốn tham gia giải cứu
khác DN khác vui lòng điền vào
form sau:

• http://bit.ly/covid19_vrw

https://bit.ly/covid19_vrw?fbclid=IwAR0CRDbURPATyJcwwPWVtIIHJywzrsRUep2NBMD_ckcM-NqOSVv9igXFsS0


Thu mua lại Kênh truyền
thông, kênh  bán hàng có
khách hàng tốt cho mình
dịp này hay sau này

• Mua lại các kênh Youtube cho 
trẻ em – Tập khách hàng mua 
sản phẩm tăng chiều cao nhập
khẩu của Trâm Tạ

• Thu mua lại các Shop nails làm
ăn khó khăn để phát triển chuỗi
bán Mỹ phẩm đặc trị sau này



Biến trục sản phẩm
theo thời đại

• Xoay sản phẩm từ bất lợi
sang có lợi.

• Thay đổi loại hình sản
phẩm từ Offline sang 
online

• Tạo cá tính trend thời đại –
lạ độc

• Combo nhiều sản phẩm
giảm giá thành lợi thế



Đưa lên Online 
– giao hàng tại
nhà



Hàng quán đưa hết món 
ăn lên App gọi đồ

• Dẹp bớt các quán Dive-in

• Tăng cường Delivery và Takeaway



Đưa hàng lên 
sàn online

• Mỗi phút có 3.000-4.000 đơn hàng

• Trao đổi với chúng tôi, đại diện Saigon Co.op cho biết kênh mua sắm qua điện thoại, 
qua website của doanh nghiệp này đã tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn với hàng
triệu lượt tương tác mỗi ngày. Ước tính đơn hàng giao dịch thông qua kênh giao dịch
trực tuyến này tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

• Cũng bận rộn không kém là sàn Tiki, khi đơn hàng trên sàn này trong hai tháng đầu
năm tăng trưởng mạnh. Ngoài sách là sản phẩm chủ lực của sàn được ghi nhận tăng 
1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, sức mua các mặt hàng khẩu trang, khăn ướt, máy lọc
không khí... cũng tăng mạnh không kém.

• "Trong những thời gian cao điểm, ước tính sàn phát sinh 3.000-4.000 đơn hàng/phút, 
nhiều mặt hàng phải nhập kho liên tục" - đại diện Tiki nói và cho biết các sản phẩm
được mua sắm nhiều nhất là khẩu trang, khăn ướt, máy lọc không khí... những mặt
hàng giúp người tiêu dùng an tâm trong vùng dịch.

• Đại diện Lotte Mart, nhà quản lý trang TMĐT SpeedL, cũng cho biết hệ thống đang tập
trung mở rộng mua sắm online trong mùa cao điểm. Số lượng đơn hàng của sàn này
tăng 150-200% so với ngày thường từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Để đáp ứng nhu 
cầu thị trường, nguồn hàng hệ thống siêu thị Lotte Mart phân bổ cho trang online tăng 
gấp đôi. Nhà bán lẻ cũng phải cắt cử thêm nhân sự lo bán online.

• Sức mua tăng cao, nhiều công ty bắt đầu có điều chỉnh đón đầu thị trường. Chẳng hạn
Lazada vừa tung ra gian hàng online chuyên mặt hàng sữa bột với các cam kết về chất
lượng và giá cả với người tiêu dùng.



"Lễ hội gia 
vị" với hơn 
10.000 sản 

phẩm giảm 
giá của Saigon 

Co.op

• Theo đó, hơn 100 siêu thị Co.opmart và 
Co.opXtra trên cả nước của nhà bán lẻ này 
đang áp dụng giảm giá, khuyến mãi cho hơn 
10.000 sản phẩm, chủ yếu là thực phẩm, sữa, 
nhu yếu phẩm và các loại gia vị thông dụng từ 
nay đến hết ngày 25-3-2020, tỉ lệ giảm giá 
trung bình từ 15% đến 45% tùy nhóm hàng.



Cung cấp suất ăn đến các khu vực 
cách ly tập trung – by Co.opmart 

và Co.opXtra



Kết hợp bán
bảo hiểm
Covid-
MOMO



Ra mắt các 
gói “Vacxin 
corona Doanh 
nghiệp”
Giảm giá khuyến mãi hỗ trợ 
doanh nghiệp



Sáng tạo sản 
phẩm theo 
trend



Lấy ưu đãi của doanh 
nghiệp khó khăn – tăng 
giá trị cho khách hàng

• Pizzahome làm Bánh Pizza và
bánh mì từ Thanh Long giải
cứu



Vinalink Media tư vấn miễn
phí qua ZOOM – Mọi lúc
mọi nơi cho Doanh nghiệp
• Tư vấn chiến lược Kinh doanh thời Covid

• Lập Plan Digital marketing

• Nghiên cứu thị trường

• Chạy quảng cáo Facebook, Zalo, Tiktok, Google ads

• Thiết kế sản phẩm

• Quay video bán hàng

• Lập Plan KOLs seeding

• Tổ chức sự kiện livestream online hay Seminar qua ZOOM

• Chăm sóc fanpage

• Dịch vụ SEO

• Thiết kế website

• Tư vấn chiến lược thương hiệu

• Tư vấn chuyển đổi số cùng CHUDOSO

• Tư vấn các doanh nghiệp Làm việc online từ xa

Liên hệ : Thu Huyền : 0934542836

Email : thuhuyen@vinalink.vn

Website : http://vinalink.vn

mailto:thuhuyen@vinalink.vn
http://vinalink.vn/

