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WIFI CHUYÊN NGHIỆP CÔNG CỤ MARKETING 
TÍCH HỢP 

WIFI MARKETING LÀ GÌ? 

WIFI MARKETING 

Wifi Marketing là giải pháp marketing hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận 
với khách hàng thực tế nhanh chóng ,và có thể đo lường thông qua hệ 
thống wifi và phần mềm chuyên biệt. 
 



Đầu tư với thu nhập có thể đo lường  

 

Nguồn thu mới 

Người dùng, doanh nghiệp, 
các nhà cung cấp dịch vụ  

Nền tảng 

• Cung cấp WiFi miễn phí cấp cao. 

• Quản lý WiFi Công Cộng 

• Mở rộng mạng WiFi 

• Internet tốc độ cao, ổn định.  
• Chi phí rẻ 

THÁP GIÁ TRỊ WIFI  

Dịch  vụ  gia  tăng 

• LBS, Định vị. 

• Phân tích, thống kê. 

• Quảng cáo 



Dân số Việt Nam sở 
hữu smartphone 

Dân số được truy 
cập internet 

Truy cập internet thông 
qua smart phone 

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ WIFI MARKETING? 

Wifi marketing là giải pháp ít tốn kém, dễ quản lý cho phép bạn thực hiện 
các chiến dịch marketing trên thiết bị di động của khách hàng qua wifi. 

72%  77% 85%  



TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ WIFI MARKETING? 

 



Khách hàng được sử dụng wifi 
miễn phí để vào Internet  
=> gia tăng sự hài lòng về chất 
lượng dịch vụ 

 

Wisky cung cấp hệ thống wifi mạnh mẽ, 
chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp khai 
thác hiệu quả thông tin khách hàng đã 
truy cập vào Internet.  
=> Xây dựng chiến lược Marketing thông 
minh. 

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ WIFI MARKETING? 

Khách Hàng Doanh Nghiệp 



Giới thiệu về tính năng của hệ 
thống Wifi Thông Minh -Wifi 
Marketing 



TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA GIẢI PHÁP WISKY? 

Phủ sóng toàn bộ các khu vực tại 
địa điểm lắp đặt tránh tình trạng 

chỗ sóng mạnh, chỗ sóng yếu 

PHỦ SÓNG TOÀN BỘ 

Quản lý truy cập, cân bằng lưu lượng và 

quản lý thời gian truy cập, đảm bảo tốc độ 

ổn định kể cả giờ cao điểm 

TỐC ĐỘ ỔN ĐỊNH 

Chia sóng wifi riêng biệt đáp ứng cho 
cả nhu cầu làm việc của nhân viên và 

nhu cầu khác của khách hàng 

CHIA WIFI RIÊNG CHO 

KHÁCH VÀ NHÂN VIÊN 
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WIFI CHUYÊN NGHIỆP 
MARKETING MOBILE 

Dễ dàng lựa chọn các chế độ quảng 
cáo trên wifi: trang chào, like 
facebook, google, click website, xem 
video… 

QUẢNG CÁO ĐA DẠNG 

Tương thích và hiển thị sống động 
trên mọi thiết bị di động. 

HIỂN THỊ SỐNG ĐỘNG 

TRÊN MỌI THIẾT BỊ 

Phủ sóng toàn bộ các khu vực tại 
địa điểm lắp đặt tránh tình trạng 
chỗ sóng mạnh, chỗ sóng yếu 

THU THẬP THÔNG TIN 

http://wisky.vn/


Hệ thống mạng được quản 
lý toàn diện, đảm bảo hoạt 
động ổn định và mạnh mẽ 
trong mọi thời điểm nhờ 
thiết bị đạt chuẩn châu Âu 
và hỗ trợ chuyên nghiệp từ 
Wisky. 

Quản lý mọi thông tin của 
khách hàng như số lần quay lại 
cửa hàng, thiết bị, ngày sinh, 
giới tính, phản hồi,… dạng biểu 
đồ, dánh sách đầy đủ và sinh 
động. Nhờ đó, cửa hàng có thể 
thấu hiểu mong muốn  của 
khách hàng, hỗ trợ các hoạt 
động marketing online và 
offline. 

TÍNH NĂNG CỦA GIẢI PHÁP WIFI ? 

Được xây dựng tỉ mỉ phần 
hiển thị quảng cáo trên các 
thiết bị laptop và di động. Vì 
thế người dùng sẽ được tương 
tác với các hình ánh và video 
chất lượng cao và sống động 
như thật. 

WIFI ỔN ĐỊNH THU TẬP THÔNG TIN VÀ 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU  

TƯƠNG TÁC THÔNG MINH 



TÍNH NĂNG CỦA GIẢI PHÁP WIFI ? 

Hệ thống sẽ chọn lọc nội dung, 
nhằm mục đích ngăn chặn 
những websites độc hại được 
truy cập và duy trì sự an toàn, 
thân thiện cho hệ thống 
internet của bạn. 

Hệ thống tạo ra khả năng tùy 
biến với một liên kết trực tiếp 
đến một website khác, tạo lợi thế 
quảng bá cho doanh nghiệp của 
bạn hoặc một bên thứ ba khác, 
từ đó có thể giúp doanh nghiệp 
bạn tạo ra dòng doanh thu mới. 

CHỌN LỌC VÀ KIỂM 
SOÁT NỘI DUNG  

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO 

Thông qua phần mềm WiSky, 
bạn có thể phát triển những 
trò chơi hoặc ứng dụng độc 
đáo cho những hoạt động và 
chiến dịch Marketing của bạn. 
Như những trò chơi về trúng 
thưởng, quay số, hay những 
video giới thiệu sản phẩm và 
công ty bạn. 

TÍCH HỢP CÁC ỨNG DỤNG  



CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP WIFI MARKETING 



MOBILE MARKETING  



HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

Landing Page (Trang chào) 

 Nâng cao giá trị thương hiệu 

 Được thiết kế theo phong cách hiện đại, khả  
năng hiện thị tự thay đổi phù hợp kích thước  
màn hình của thiết bị 

 Tạo dấu ấn về thương hiệu (Remarketing) trong  
tâm trí khách hàng và có độ tương tác cao 



HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

Advertising(Trang quảng cáo) 

 Dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu 

 Phù hợp với các chương trình khuyến mãi, 
quảng cáo, sự kiện … 

 Nhanh chóng đưa thông đến khách hàng một  
cách chuyên nghiệp 

 Đa dạng thông điệp quảng cáo. Khách hàng  
truy cập wifi bằng nhiều hình thức banner, like  
facebook, click website, video, do survey … 



HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

BANNER  
 
• Phù hợp các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, sự 

kiện… 

• Dễ dàng tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu. 

• Tiết kiệm tối đa chi phí. 

 

Nếu bạn đang có 1 chương trình khuyến mãi, khách  

hàng chỉ cần đăng ký thông tin cơ bản, và nhận ngay  

chương trình giảm giá, khyến mãi dùng tại chỗ hoặc  

dành cho lần sử dụng kế tiếp 



HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

VIDEO 

• Một đoạn videos ngắn về doanh nghiệp của  

bạn sẽ xuất hiện tự động trong 1 khoảng  

thời gian ngắn ( 5s, 10s hoặc hơn…) 

• Dễ dàng giới thiệu quảng cáo một cách trực 

quan, sinh động 

• Tiết kiệm tối đa chi phí 

• ***Riêng với nhà hàng tiệc cưới,tổ 
chức sự kiện có thể bán trực tiếp quản 
cáo cho các sự kiện,tăng mức độ VIP 
của từng đối tượng khách hàng 



HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

FORM THÔNG TIN VÀ FEEDBACK 

Một hoặc hai câu hỏi quan tâm đến khách hàng và để 

tìm hiểu về loại hình dịch vụ của mình đang có để hoàn 

thiện và phục vụ tốt hơn ( chất lượng phục vụ,  thái độ 

nhân viên, vệ sinh….) 

• Mang lại giá trị trực tiếp cho khách hàng. 

• Quan tâm và lắng nghe khách hàng một cách chuyên 
nghiệp hơn. 

• Phát triển tốt CRM (Customer Relationship 

Management) 



HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

TÍCH HỢP CÙNG MẠNG XÃ HỘI 

Khách hàng sẽ kết nối với doanh nghiệp của bạn thông 

qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, 

Google+… 

• Xu hướng phát triển của thế giới 

• Đơn giản, tiện lợi và luôn hấp dẫn khách hàng. 

• Dễ dàng phân khúc khách hàng, tìm hiểu thông tin 

khách hàng nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất 

• Tăng cường ảnh hưởng của doanh nghiệp trên mạng 

xã hội 



CHỈ 1 HỆ THỐNG WIFI MARKETING NHƯNG MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH 

Quảng bá  

thương hiệu  

SMS & Email 

marketing tích hợp 

Công cụ phân tích 

Insight KH  

 

Tăng doanh thu 

từ bán quảng cáo 

 

Wifi chuyên nghiệp 



Đồng bộ tên sóng, quản lý 
lưu lượng, tối đa người sử 
dụng đồng thời, tốc độ ổn 
định 

Chia sóng wifi dành riêng 
cho nhân viên và khách 
hàng 

Đảm bảo phủ sóng đến mọi 
khu vực tại địa chỉ lắp đặt 

CHẤT LƯỢNG SÓNG WIFI CỦA WISKY? 



Giới tính, độ tuổi 

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tài khoản mạng xã hội 

Email, số điện thoại 
 

Thu thập thông tin của khách hàng 

Tần suất sử dụng dịch vụ 
 

Bằng cách trao đổi free wifi với người 
dùng doanh nghiệp dễ dàng thu thập 
được các thông tin cơ bản như : 



CHỌN LỌC VÀ KIỂM SOÁT NỘI DUNG 

Nắm rõ số lượng chiến dịch  
quảng cáo đang chạy và chuẩn 
bị chạy. 

Danh sách quảng cáo 

Dễ dàng lên lịch trước cho các 
quảng cáo tại từng khu vực trên 
toàn hệ thống. 



THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG QUA TẦN SUẤT SỬ DỤNG DỊCH VỤ! 

Thống kê được số lượng khách 
hàng, kể cả khách hàng mới lẫn 
khách hàng đã sử dụng dịch vụ. 

Tần suất sử dụng dịch vụ  



THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG QUA LỊCH TRÌNH ƯA THÍCH 

Ghi nhận hành trình, khách hàng 
thường đến cửa hàng nào trong 
hệ thống 

Hành trình của khách hàng 



REMARKETING VỚI HỆ THỐNG GỬI SMS VÀ EMAIL TÍCH HỢP 

Khách hàng mới 
chú ý đến giá 
nhiều hơn và 
thích khuyến mãi 

50-60% khách 
hàng mới chỉ đến 
1 lần duy nhất 

Khách hàng trung 
thành sử dụng 
dịch vụ nhiều lần 
và đem lại nhiều 
doanh thu hơn 

Chỉ 1% tin khuyến 
mãi đến khi thanh 
toán 

Khi trung thành 
thích nhận được tin 
khuyến mãi 65% 
muốn được email 
thường xuyên 

Khách hàng mới  
Khách hàng trung thành 

KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH BỎ RA GẤP 10X CHI PHÍ SO VỚI KHÁCH HÀNG 
MỚI TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI 



REMARKETING VỚI HỆ THỐNG GỬI SMS VÀ EMAIL TÍCH HỢP 

Chủ động remarketing qua Email và SMS tri ân, chúc mừng sinh nhật, chúc Tết hoặc 
thông báo các chương trình khuyến mãi hiện có đến các khách hàng thân thiết của bạn 
nhanh chóng, dễ dàng. 

Hãy biến khách hàng của bạn 
thành khách hàng trung thành 

Khách hàng mới  Khách hàng trung thành 



Bạn có thể cho phép bên thứ 3 
đặt quảng cáo trên hệ thống wifi 
của bạn. 

TĂNG DOANH THU BẰNG CHO THUÊ QUẢNG CÁO 

Chúng tôi sẽ giúp bạn liên 
hệ với bên thứ ba để đặt 
quảng cáo 

Giúp bạn gia tăng thu nhập 
mỗi tháng từ chính wifi của 
bạn 

Bạn sẽ vừa có wifi ổn định 
cho khách hàng, vừa có công 
cụ quảng cáo thông minh. 



ĐỐI TƯỢNG CỦA WIFI MARKETING 

v…v… 

Địa điểm vui chơi ,Giải trí 

Công viên,Bệnh viện, Sân 
vận động,Sân bay 

Café,Nhà hàng,Khách 
sạn,Resort  



GIẢI PHÁP CHO NGÀNH FB, KHÁCH SẠN 



01 
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KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN 

KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – NGHIỆM THU 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 



Thiết bị chuẩn EU 

Quản lý landing page 

Thiết lập truy cập khách hàng 

Công cụ báo cáo 

BỘ THIẾT BỊ 


