
INFLUENCER MARKETING  
TRÊN NỀN TẢNG  
FACEBOOK VÀ 
INSTAGRAM
Những khuôn khổ và điều chỉnh trong  
thời điểm dịch bệnh Covid-19



1. MỘT CÁCH ”ẢNH HƯỞNG” MỚI 



Trong quá khứ, thương  
hiệu của bạn có thể tiếp  

cận được phần lớn  
khách hàng mục tiêu

Nhưng ngày nay, khi những phương thức cũ không 
còn hiệu quả như trước, thương hiệu gặp nhiều khó 

khăn trong việc tiếp cận khách hàng hơn

Xu hướng Influencer Marketing xuất hiện như 
một lẽ tất yếu, khi những người ảnh hưởng 

(KOL, Influencers) ngày càng nhận được nhiều 
niềm tin từ công chúng của họ



 Influencer đang chứng tỏ sức hút của nó và nhanh 
chóng trở thành một phần không thể thiếu của các 

chiến dịch Marketing
Nó không còn là một câu hỏi nên hay không mà là  

như thế nào và sử dụng với ngân sách ra sao

Theo Louise Fuchs
COO of Nordic-based Influencer Marketing agency United Influencers



BRANDED CONTENT LÀ NỘI DUNG CỦA  
CREATOR HOẶC PUBLISHER SẢN XUẤT  

HOẶC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT BỞI THƯƠNG HIỆU  
VỚI MỤC TIÊU LAN TỎA THÔNG ĐIỆP TỚI 

CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU



NỘI DUNG CÓ THƯƠNG 
HIỆU TRÊN NỀN TẢNG SỐ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN 
TOÀN CẦU

Nếu như việc thu hút sự chú ý của  khách 
hàng ngày càng trở nên khó  khăn

...THÌ BRANDED 
CONTENT LẠI CÀNG 
TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Source: Polar as cited in company blog, Dec 4, www.eMarketer.com

http://www.emarketer.com/


INFLUENCER MARKETING Ở VIỆT NAM 
CŨNG ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

70%
Những thương hiệu Việt Nam  
nổi tiếng ra mắt ít nhất 1 chiến  
dịch KOL trong 1 năm



Vì sao mọi người lại tin tưởng Influencer?

Sự hâm mộ

Cảm thấy 
tin tưởng

Cảm thấy được 
học hỏi



Khi mà Influencers gây dựng được niềm tin 
nơi followers thì các thương hiệu sử dụng Influencer 

cũng sẽ tạo dựng được niềm tin như vậy

người từ 25-34 tuổi tin tưởng nội dung  
truyền tải từ Influencer về các nhãn hàng,  

hơn cả những gì nhãn hàng chia sẻ
44%

người từ 18-24 tuổi tin những gì
Influencer đăng tải

54,8%

Source: Full Screen Media, 2018, Influence by the numbers



2. INFLUENCER TRÊN NỀN TẢNG 
FACEBOOK VÀ INSTAGRAM



CREATORS
và PUBLISHERS
đều có mặt trên
nền tảng FACEBOOK
và INSTAGRAM



Nhóm người sử dụng  
Facebook 

hay Instagram

Người từ 18-34 tuổi

Khách hàng

Yêu thích điều đó bởi họ có thể 
tương tác với người nổi tiếng

Influencers giúp nhiều khách hàng
tìm kiếm được sản phẩm và thương hiệu

Bị ảnh hưởng bởi Influencers

Mua hàng bởi các 
bài  đăng từ Influencers



Những ảnh hưởng của Influencers 
với Facebook và Instagram

25
M

3,5
M

Người tiếp cận

$ Doanh thu





3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRIỂN KHAI 
INFLUENCER MARKETING LÊN 
FACEBOOK VÀ INSTAGRAM



Xác định vai  
trò của IM  

trong Media  
Mix

Chọn lựa  
content  

creator phù  
hợp

Sáng tạo nội  
dung  

thương hiệu  
phù hợp

Chọn lựa  
khách hàng  

mục tiêu  
chính xác

Đo lường  
được sự  

ảnh hưởng

Test and 
learn

ART SCIENCE

Facebook Influencer Marketing (IM) Framework



ART



3.1. XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA INFLUENCER TRONG KẾ HOẠCH 
INFLUENCER MARKETING

Influencer Marketing trên Facebook hay Instagram chính là chìa khoá



3.2. CHỌN LỰA INFLUENCER VỚI SỐ LƯỢNG FOLLOWER PHÙ HỢP
Phù hợp về số lượng người hâm mộ và người theo dõi



3.2. CHỌN LỰA INFLUENCER VỚI SỐ LƯỢNG FOLLOWER PHÙ HỢP
Tiếng nói của Influencer phải xác thực và đáng tin cậy



CHỌN LỰA INFLUENCER VỚI SỐ 
LƯỢNG FOLLOWER PHÙ HỢP

SỰ TIN TƯỞNG
CÓ CÙNG 

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI
SỰ ĐỒNG CẢM



Music  
Creators

Gaming  
Creators

Sport  
Publishers Entertainment

H&B/Mom  
Expert

ONFLUENCER PLANNING cho phép nhãn hàng lựa chọn Influencer theo lĩnh vực, ngành nghề

Facebook cho phép lựa chọn tiếng nói
3.2. CHỌN LỰA INFLUENCER VỚI SỐ LƯỢNG FOLLOWER PHÙ HỢP

ONLUENCER PLANNING

https://onfluencer.net/


Tiki L'Oreal

5.5X

17.4%

ROAS lift
app purchase

Conversion lift  
new app installs

Purchase lift

Sales revenue  
lift

Tài trợ Music Video (MV) và xuất hiện sản 
phẩm trong MV, xuất hiện trong 6 giâyBRAND

TIKI
Stories Video Polling Branded Content

2.7X

3.2.1. CHỌN LỰA INFLUENCER LÀ MUSIC CREATOR
Facebook x Tiki 

Kết nối với nghệ sĩ và quảng bá MV 

Làm việc trực tiếp với Facebook để sản 
xuất những video ngắn

3.3X



BRAND

ACTION

Tài trợ cho nội dung của  
Influencers, hưởng lợi bởi  chi phí 
đặt qua Facebook

Lựa chọn Gamers và sản xuất nội 
dung

3.2.2 CHỌN LỰA INFLUENCER VỀ MẢNG GAME
Đối tác độc quyền về Gaming của Facebook



BRAND

NEXT MEDIA

Tài trợ cho nội dung của 
Influencers, hưởng lợi bởi chi phí 
đặt qua Facebook

Chia sẻ nội dung và tạo nội dung 
liên quan đến thương hiệu

3.2.3 CHỌN LỰA INFLUENCER VỀ THỂ THAO
Đối tác Nextsport độc quyền của Facebook



Tính xác thực

Nhãn hàng có thể tin 
tưởng Influencer để 

quảng bá thông điệp 
của họ

Tính liên quan

Chia sẻ những điều  
mang tính tương đồng  

và đúng với mong 
muốn của khán giả

ONFLUENCER – Tư vấn kế hoạch Influencer Marketing tổng thể và định hướng nội dung bởi 800 chuyên gia hàng đầu về Digital

3.3 SÁNG TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU PHÙ HỢP
Những nội dung Content Creator cần có

Tính liên 
quan

Chia sẻ những điều  
mang tính tương 
đồng  và đúng với 
mong muốn của 

khán giả

Tính xác 
thực

Nhãn hàng có thể tin 
tưởng Influencer để 

quảng bá thông điệp 
của họ

“Creative 
Rigor"

Được thiết kế dành 
cho  định dạng 
video trên điện 

thoại trước

https://onfluencer.net/


TÍNH LIÊN QUAN | Những loại content phù hợp cho 
khách hàng

CONTENT CÓ TÍNH LIÊN QUAN

Review sản phẩm, thông tin về sản  
phẩm và những cách thức quảng cáo,  
chào hàng là top 3 những content  phù 
hợp nhất cho khách hàng

Review về sản phẩm

Thông tin sản phẩm mới

Giảm giá, khuyến mãi

Công thức nấu ăn

Công cụ giáo dục

Câu chuyện cá nhân

Mẹo DIY, Lifestyle 

Xu hướng, tin tức

Xu hướng, tin tứcNội dung hài hước



CREATIVE 
RIGOR | VIDEO LÀ MỘT TRONG NHỮNG 

NỘI DUNG GIÚP CHO INFLUENCER 
TĂNG DOANH THU NHIỀU NHẤT

Hơn                           người phản hồi  
khảo sát tin rằng video được ưa thích,
liên quan, tin tưởng và đáng tin cậy  
hơn các loại nội dung khác

Video còn đem lại hiệu quả            
trong việc kích sale, đặc biệt ở
Amazon và Walmart trong những  
ngành hàng như điện tử, thời trang,  
thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, mỹ  
phẩm và du lịch.

2X

75%





Nội dung của Nhãn hàng và Influencer phải đồng nhất



CUỐI CÙNG, TẬN DỤNG NHỮNG 
PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TẢI TỪ 

FACEBOOK VÀ INSTAGRAM





Công cụ sáng tạo dành cho Instagram story





Những tính năng nổi bật của Facebook và Instagram









SCIENCE



NHƯNG ĐỐI VỚI BUSINESS THẾ LÀ CHƯA ĐỦ

Tôi đã tiếp cận đủ đến  
đối tượng mục tiêu  

chưa?

Tôi đã đo lường được  
kết quả business một  

cách nhất quán  
chưa?

Phần nội dung nào chưa  
hiệu quả?



ART - NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU TỰ NHIÊN



+ SCIENCE - NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU MANG 
TÍNH QUẢNG CÁO

• TARGET: Sử dụng Planning để 
tìm kiếm Influencer có tệp 
khách hàng mục tiêu phù hợp

  
• AMPLIFY: Lan tỏa thông điệp 

đến tệp khách hàng rộng hơn

• MEASURE: Đo lường độ phủ 
sóng thương hiệu, kết quả 
đơn hàng từ Influencer thông 
qua báo cáo và hệ thống 
tracking đơn hàng

• TEST & LEARN: A/B Testing để 
tối ưu chiến dịch

http://onfluencer.net
https://drive.google.com/file/d/1MUQ4bZX3TB5-gqu--5PVx3Fdqoyz8Gsf/view
http://onfluencer.net


FB+IG Nội dung quảng  
cáo thương hiệu

Là một phần của chiến 

lược kỹ thuật số toàn  

diện hơn

Người theo dõi  
Influencer

Tuổi: 21-50  
Vị trí: nhiều nơi

Giới tính: đa dạng

Tuổi: 23-35
Vị trí: Những thành 

phố lớn
Giới tính: Nữ

Đối tượng 
cần tiếp cận 

(reach)

3.4. CHỌN LỰA KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CHÍNH XÁC

Khách hàng 
mục tiêu



3.4. CHỌN LỰA KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CHÍNH XÁC
3 điểm mạnh của branded content tag



3.4. CHỌN LỰA KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CHÍNH XÁC



ĐO LƯỜNG ĐỘ  
ẢNH HƯỞNG  
VÀ ĐƠN HÀNG

Thấy được giá trị thực sự  
cho nhãn hàng và  
Business

Benefit Cosmetics muốn vượt qua thị trường  
bằng những quảng cáo độc đáo, thumb-  
stopping influencer sáng tạo để thúc đẩy sự  
liên kết giữa thương hiệu và khách hàng

3.5 ĐO LƯỜNG ĐỘ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐƠN HÀNG



1
Chứng minh được 

branded content ứng 
dụng tốt cho nhãn hàng

Xác định và thiết lập 
branded content tối 
ưu cho nhãn hàng

CreatorsWHO?
Người thực hiện

Creators
Brands

Brands

Tối ưu hoá branded 
content để hiệu suất 

cao hơn

3.6. TEST AND LEARN
Learning Journey

2 3



ART SCIENCE

TAKEAWAYS

 Xác định vai trò của Influencer Marketing 
trong Brand Mix

Chọn lựa nhà sáng tạo nội dung phù hợp

Xác định nội dung cho thương hiệu chính xác

Targeting

Đo lường ảnh hưởng của nhãn hàng

Thử nghiệm và rút ra kinh nghiệm



4. INFLUENCER MARKETING TRONG 
KHOẢNG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH 
COVID 19





Lượng người xem  
Facebook Live ở Mỹ tăng

Hoạt động liên quan đến Game
trên FB/IG tăng

Chỉ trong 1 tháng Chỉ trong 1 tháng

Facebook Live và các nội dung liên quan đến Gaming đang 
chứng tỏ được sức hút



1. Dẫn dắt một cách minh bạch bằng cách 
cho người xem của bạn biết lý do bạn đăng bài

2. Tập trung đưa ra các giải pháp giúp 
người tiêu  dùng đối phó với những thay đổi của 
cuộc sống

3. Cân nhắc các chủ đề mà người sáng tạo
giúp cung cấp thông tin, truyền cảm hứng, 
giáo dục,  nâng cao tinh thần, từ thiện 
hoặc giải trí

4. Tập trung vào sản phẩm nếu nó mang lại 
giá trị phù hợp

Guideline dành cho nội dung thương hiệu
Sau Covid-19

FB Social BC Family Oriented



TẠM KẾT

Cơ hội và tiềm năng của Influencer Marketing thời điểm Covid 19 là rất  
lớn nhưng để triển khai thành công và hiệu quả lại là một thách thức,  

đòi hỏi các thương hiệu phải có sự nghiên cứu và đầu tư kỹ lưỡng.
Onfluencer hy vọng chia sẻ kiến thức có giá trị giúp doanh nghiệp có  

được những chiến thuật hay để đến gần hơn với khách hàng

https://onfluencer.net/


ONFLUENCER - DATA-DRIVEN INFLUENCER PLATFORM



Hotline: 099 318 8686

Website: onfluencer.net

Trụ sở: Toà nhà CIC, số 2 ngõ 219 Trung Kính, 
Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng HCMC: Tòa nhà MB AMC, số 538 
đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM.

Văn phòng Singapore: 5001 Beach 
Road,  Golden Mile Complex, #08-10, 
Singapore

CONTACT


