Start Here 

GIỚI THIỆU VỀ EBRAND
• eBrand là công ty chuyên về Digital Marketing agency
thành lập từ 2008, cung cấp các giải pháp về Digital

Marketing, Online CRM, Online Loyalty …
• Bên cạnh đó , chúng tôi cũng có những bộ phân chuyên
trách để mở rộng dịch vụ ngoài lĩnh vực Digital như :
TVC building, Printing, Offline event – tích hợp với
Digital Marketing activation
• eBrand tổ chức các bộ phận phối hợp để cung cấp dịch
vụ tổng thể

: Marketing, Creative & Design, Content

Managing, Development and Online Media Managing.
• Sampling.vn là 1 trong những kế hoạch chiến lược của
eBrand và hiện tại sampling.vn là cộng đồng dân văn
phòng có số lượng truy cập khá lớn tại Việt Nam

DỊCH VỤ PHÁT MẪU THỬ CHO GIỚI VĂN PHÒNG
(Product/Service Sampling)

Giới thiệu về dịch vụ phát mẫu thử cho giới văn phòng
Điểm mạnh của loại hình dịch vụ
1. Trực tiếp tác động đến giới văn phòng . Độ phủ truyền thông
2. Cộng đồng những người dân văn phòng lớn mạnh sẵn sàng nhận sản phẩm / dịch vụ dùng
thử thông qua mô hình dịch vụ (website, fanpage, emails, offline sampling tours)
3. Social Engagement (new media)

Quy trình thực hiện
Chương trình khuyến mãi tháng 12/2013

ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG
Nam
20%

 Là website dành cho dân văn phòng tại Việt Nam với:
 8000 Thành viên , trên 75 % là nữ
 Có mối quan hệ với hơn 400 công ty , 30 Toà
nhà lớn tại TPHCM
 THÀNH VIÊN CỦA SAMPLING .VN
 Phụ nữ có nhu cầu tiêu dùng lớn
 70% thành viên từ 24 đến 35 tuổi, độ tuổi
bắt đầu có sự thăng tiến trong nghề
nghiệp
 90% đang sống tại Thành phố lớn ở
những quận trọng điểm 1-3-5-10
 Phụ nữ thành đạt trong cuộc sống và nghề
nghiệp
 90% đang theo đuổi hoặc đã có ít nhất
một bằng đại học
 95% làm văn phòng và truy cập Internet
trong lúc làm việc

Nữ
80%

KHÁCH HÀNG CỦA SAMPLING.VN

Thực phẩm Nước giải khát Cà phê Hóa mỹ phẩm Dịch vụ thẩm mỹ Chăm sóc sức khỏe

MÔ HÌNH GÓI GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH
Email
Marketing

Banner Ad
networks
của eBrand

Thúc đầy
tương tác của
thành viên
qua
Social
Engagement

Xây dựng và phát triển cộng đồng giới văn phòng tại sampling.vn

Free Samples

Products Review

Offline Event
Sampling tour

Online Survey

Video / Photo
shooting

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1> Nhận sample:
Khách hàng chuyển giao sample cho eBrand
2> Lên kế hoạch & quản lý:
eBrand lên kế họach Quản lý & vận chuyển
Chuẩn bị túi giấy, nhân lực, địa điểm…
3> Phát sample & truyền thông:
Sản phẩm được Truyền thông trên sampling.vn và fanpage
Sample được phát trực tiếp đến các nhân viên văn phòng
Chụp ảnh chương trình, và lấy ý kiến người dùng
4> Báo cáo

Nhận
sample

Lên kế
hoạch &
quản lý

Phát
sample
& truyền
thông

Báo
cáo

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Chi tiết cho 200 sản phẩm

CÔNG VIỆC CẦN LÀM
1

Gửi BB Thỏa thuận Hợp tác

LOẠI VĂN BẢN

THỜI GIAN
(DAYS)

BB Thỏa thuận

1

Bài giới thiệu về SP
Hình SP
Form ĐK nhận mẫu

7

DS người nhận SP

7

Nhận và Bảo quản SP

Trên Fanpage Sampling.vn
2 posts đăng tải , sử dụng 20% sản phẩm làm quà
2

KH gửi mẫu thử

-Giới thiệu SP sắp gửi tới người dùng trên Fanpage
Chụp hình SP đưa lên FP
Đặt câu hỏi tương tác
------

3
4

Sản phẩm còn lại gửi trực tiếp cho HR

Đặt tiêu chí lựa chọn người nhận Sản phẩm thử
Chọn lọc DS Người nhận

Gút DS chuyển qua Admin
Gọi điện xác nhận ngày giao SP
Chuyển Bộ Phận chuyển phát gửi SP có ký xác nhận
Chụp hình người nhận Sản phẩm ( Ví dụ minh hoạ )

5

6

Gửi SP

Gửi Báo cáo cho KH

1
DS có ký nhận SP
Hình người nhận SP

1

Upload hình lên Fanpage

7

Scan DS ký nhận
Gửi link hình người nhận

1
22 ngày

QUYỀN LỢI CỦA THƯƠNG HIỆU
• Sản phẩm được Truyền thông trên
sampling.vn và fanpage:
• 2 posts ( kèm text + hình, 150 chữ ) về
thông tin sản phẩm/ dịch vụ
• Đặc biệt : eBrand Offer dịch vụ chụp
hình sản phẩm cho 2 posts đăng tải

• Được truyền thông biết đến nhiều
hơn

(Ví dụ minh hoạ : Photo Shooting cho sản phẩm Skinmate)

MINH HOẠ VỀ VIỆC GỬI REPORT

(ÁP DỤNG VỚI GỬI 100 SAMPLES FREE)

bao gồm Hình thức : hình ảnh người nhận và Chữ ký xác nhận

Bao gồm Họ Tên Người Nhận, Tên Công Ty, Quận,
Chữ Ký Xác Nhận

Ví dụ: Hình ảnh người nhận chụp chung với sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12 /2013
SAMPLES QUOTATION
AREA: HO CHI MINH
Target Audiences

White-collar (18-30 y-o)

Target/station

100

100-499

500-999

1000-2000

Working days

10

20

30-40

60

1 Supervisor (SUP)

Free

Free

email us

email us

1 PB/ PG

Free

Free

email us

email us

1 Photographer

Free

email us

email us

email us

Leaflet

-

-

-

-

Product Reviews

2 posts on Samping Fanpage to
engage users
Uniform

500.000 VND/ Article ( wordcount 500)

Description

Provided by Clients
eBrand Site : alobrandnghe.com, ebrandium.com, sampling.vn

Free

Free

Free

Free

email us for further details

-

-

-

-

Provided by Clients

Bag

Free

5,000 ₫

4,500 ₫

4,000 ₫

Provided by eBrand

Survey (5 simple questions)

-

10,000 ₫

8,000 ₫

7,000 ₫

Provided by clients ( provided by eBrand +500.000 VNd)

Report

Free

Free

Free

Free

( Users's singnature, photo capturing…)

Other Cost

-

-

email us

email us

Casting MC,PG,SUP + Training

Management fee 15%

TẠI SAO CHỌN EBRAND?
• Cơ sở dữ liệu

 Hơn 6000 người đăng ký và ngày càng tăng.

• Kinh nghiệm

 6 năm kinh nghiệm về chiến lược và triển khai các chiến

• Tiên phong

dịch Digital Marketing.

• Quy trình
• Nhân sự

 Trong mô hình Sampling Tour mới này tại Việt Nam và
đã gặt được nhiều thành công.
 Chuyên nghiệp

LIÊN HỆ
Account Team & Business Development Team
eBrand Co., Ltd.
[A] 339/46 Le Van Sy, Ward 13, District 3, HCM, Vietnam.
[T] (+84.8) 3526 4554
[W] http://www.ebrand.vn
[E] thutna@ebrand.vn – Account Manager
haihmn@ebrand.vn – Director
hanhptm@ebrand.vn – Marketing Exc.

