
PHÚC AN GARDEN

Long An 05.2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN



Phúc An Garden tọa lạc tại đường T

hiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thời H. Bàu

Bàng (Bình Dương)

Tổng diện tích: 289.519 m2 trong đó:

Đất ở: 139,555m2 (tỷ lệ 49,33%)

+ Đất nhà ở hỗn hợp (4.534 m2)

+ Đất nhà ở liên kế 135.021 m2)

Đất công cộng: 23.529 m2

Đất cây xanh 13.048 m2

Đất kỹ thuật 10.242 m2

Đất giao thông 96.530m2

1. Tổng quan

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN



Từ vị trí dự án có thế kết nối các tình Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ qua các trục đường chính:

+ Quốc lộ 13, Quốc lộ 14                     + Cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn + Đường Hồ Chí Minh

+ Cao tốc Tp.HCM – TP. Thủ Dầu Một – Chơn Thành + Đường Vành đai 4 (tương lai) 

2. Vị trí dự án & kết nối



Trường mầm non Tuổi Tiên

KCN Chơn Thành

Cao đẳng Nghề Bình Phước

Giao dịch Ngân hàng

Trường cấp 1,2 Lương Thế Vinh

Chợ Mới

II. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN
1. Kết nối tiện ích ngoại khu



2. Kết nối liên hoàn 1 loạt KCN 2 tỉnh Bình Dương & Bình Phước



3. Khu dân cư hiện hữu



4. Dự án duy nhất trên địa bàn sở hữu 4 công viên chức năng



Công viên Xanh – Green Park 

Xóa mờ khái niệm bê tông, hiệu ứng nhà cửa tại khu đô thị, Tran Anh Group kiến tạo một môi trường sống chuẩn xa

nh đáng mơ ước trong dự án với 13.000 m2 cây xanh

Những hàng ngọc lan thơm mát, hoa điệp vàng rực rỡ và nhiều loài cây khác nhau làm cho Công viên cây Xanh

được ví như một khu “vườn nhiệt đới” với những khoảng trời xanh ngát, tách biệt khỏi ồn ào, khói bụi của cuộc

sống đô thị.



Công viên Hồ Điều hòa

Công viên Hồ điều hòa trở

thành địa điểm lý tưởng để ng

ười dân tới vui chơi, thể dục

…

Trong đó, phần diện tích

mặt nước khá lớn, giúp

điều hòa không khí khu vực n

ội khu, tạo môi trường trong

lành, tươi mát.

Công viên Hồ điều hòa có khô

ng gian đẹp, là địa điểm lý tư

ởng để những người già có th

ể luyện tập thể dục và lũ trẻ v

ui đùa….



Công viên Disney

Là bản mô phỏng các Công viên Disneyland nổi tiếng trên thế giới, công viên Disney tại dự án Phúc An 

Garden tích hợp nhiều trò chơi, tổ hợp giải trí vui nhộn như bể bơi, cầu trượt, vòng quay, tàu lượn … đủ

loại trò chơi cho tre em thỏa thích lựa chọn.

Không chỉ vậy ở đây còn có các biểu diễn hành hàng tuần với các chương trình: múa hát, nhạc kịch,..với

các nhân vật hoạt hình quen thuộc như: Lọ Lem, nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, người đẹp và quái vật

…



Với hệ thống đèn chiếu sán

g, cùng với những hiệu ứng

và những màn trình diễn án

h sáng hấp dẫn chỉ có tại K

hu đô thị Phúc An Garden.

Đây là nơi đươc các bạn trẻ 

hẹn hò, săn đón chụp hình

check in …

Công viên được thiết kế với

khung cảnh ở đây thì đẹp m

ê hồn, nổi bật với gam màu

tím vừa nhẹ nhành vừa quy

ến rũ.

Công viên Ánh sáng (Lighting Park)
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 Tiện ích nội khu
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5. Tiện ích nội khu khác



1

4

6. Sản phẩm đa dạng
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7. Hạ tầng hoàn thiện, Pháp lý đã có sổ từng nền



MARKETING PLAN



NỘI DUNG
Thị trường bất động sản khu vực Bàu Bàng – Bình Dương. Sự
quan tâm của thị trường BĐS khu dân cư gắn liền Khu Công

Nghiệp

Bối cảnh Kinh tế - Xã hội

Tối ưu hóa tiếp cận khách hàng mục tiêu, thúc đẩy bán hàng.

Mục tiêu

Marketing đem lại hiệu quả vượt trội hơn, phục vụ khách hàng tốt

hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn.

Chiến dịch

Tối ưu hóa ngân sách cho chiến dịch.

Ngân sách



BỐI CẢNH
Thị trường bất động sản Bàu Bàng – Bình Dương



Điểm yếu (W)
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Đe dọa (T) 

 Dự án còn mới => chưa có giá trị khác biệt trong nhận diện.

 Trong khu vực có nhiều dự án và sản phẩm cạnh tranh

 Khu vực Bình Dương là thị trường mới mà Trần Anh Group

«lấn sân» sang. Sales sẽ có nhiều bỡ ngỡ
 Đặc điểm sản phẩm đất nền chưa có nhiều sự khác biệt lớn.

 Thời điểm hiện tại có quá nhiều dự án trong phân khúc.

Đe dọa sự cạnh tranh trực tiếp.

 Giá cả là yếu tố quyết định nếu không có sự đầu tư xứng

tầm

 Nguy cơ bị cạnh tranh cao bởi việc nhảy vào đầu tư bởi

các tập đoàn lớn.

 Dự án được phát triển bởi Trần Anh Group. Đơn vị
có năng lực và biết đến với một số dự án lớn tại

Long An, Khu vực Phía Tây Sài Gòn

 Kinh nghiệm phát triển Khu Đô Thị và Khu dân cư
hiện đại

 Sản phẩm có pháp lý rõ ràng, trong phân khúc có giá

cả phù hợp.

 Dự án nằm trong khu vực có tiềm năng phát triển

trong tương lai, kết hợp khu công nghiệp đông đúc

PHÂN TÍCH SWOT
Điểm mạnh (S) 

Điểm yếu (W) 

 XH ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng phát triển và

kết nối trong tương lai gần.

 Nhu cầu nhà ở vẫn đang tăng cao, Khu vực đang trong

tiềm năng phát triển mới

 Chính sách thu hút đầu tư của chính quyền, hỗ trợ
pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung nhiều khu

công nghiệp

Cơ hội (O)

Đe dọa (T)



PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
o Khai thác tối đa uy tín thương hiệu thông qua các dự án đã triển khai.

o Truyền thông định hướng thị trường tốt khi mà có quá nhiều thông tin về BĐS tại khu vực Bà

u Bàng và Bình Dương.

o Cơ hội và thị trường rộng mở.

o Nhấn mạnh khu vực kết nối tam giác đô thị, Khu vực trung tâm, tiện ích nội – ngoại khu.

o Nhấn mạnh đặc điểm nổi bất của sản phẩm như là một sự khác biệt lớn. ( Theo tài liệu truyền

o thông)

o Đào tạo đội ngũ bán hàng và tư vấn.

 Xây dựng và marketing:

Module Marketing cho Sales.

 Chiến lược xây dựng và

đánh bóng dự án. Phủ thông

tin truyền thông. Dự án được

biết đến và nhận diện rõ ràng.

 Hướng đến khách hàng có

nhu cầu thực sự dựa trên dữ
liệu thị trường đã khảo sát.

 Dữ liệu khách hàng

• Khu dân cư đông đúc kết hợp

khu công nghiệp

• Đúng tập khách hàng mục tiêu.

 Nhấn mạnh đến ưu điểm

về sản phẩm: CĐT, Vị trí, Giá

cả, thiết kế, tiện ích,…

 Chính sách bán hàng phù hợp

 tương ứng với chiến thuật

marketing

 Né tránh sự cạnh trực tiếp các sả
n phẩm cùng phân khúc hoặc tha

y thế



Bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị xá hội của khu vực Bàu Bàng

Thị trường mới Bàu Bà

ng với nhiều dự án KC

N, KDC quy mô, Xu hư
ớng kết hợp KĐT và K

CN

Khu công nghiệp Bàu Bàng, 

Khu công nghiệp Chơn Thà

nh, Mỹ Phước ...mở ra nhu

cầu lớn về nhà ở

Chính quyền địa phương

tạo điều kiện đầu tư, Bà

u Bàng thu hút vốn đầu t

ư trong và ngoài nước

Định hướng phát triển Bàu Bàn

g thành một trung tâm Công ngh

iệp – Dịch vụ của phía Bắc tỉnh

Bình Dương

Bàu Bàng trở thành Trung tâm công nghiệp mới

của Bình Dương và là nơi cư ngụ của cư dân thập phương

Với những tiềm năng hiện hữu và định hướng phát triển trong tương lai. Dự án Phú

c An Garden, sẽ đón đầu trong việc phát triển khu đô thị gắn liền với khu công nghiệ
p.



Một số dự án BĐS nổi bật

đang triển khai tại khu vực

Bàu Bàng

Nhìn chung các dự án đang triển khai tại 

khu vực Bàu Bàng có mức giá tương 

đồng nhau từ 450tr – 900tr/nền.Vẫn tập 

trung là mở bán đất nền, và có sự bắt đầu 

nhảy vào bởi các tập đoàn BĐS lớn. 

Khu dân cư Nam Long TAT

Khu dân cư Đức Phát 3 Khu CN & Đô thị Bàu Bàng

Khu dân cư Garden Town 



STT Hạng mục Phúc An Garden Garden Town Dragon City KDC Đức Phát 3

1 Định vị Đất nền Nhà phố Đất nền giá rẻ Đất nền giá rẻ 

2 Vị trí TN3, Bàu Bàng Lai Uyên, Bến Cát Đường ĐT 749C, Xã Lai Uyê

n, Bàu Bàng, Bình Dương

Quốc Lộ 13, Lai Uyên, Bến C

át, Bình Dương

3 Chủ Đầu tư Tran Anh Group Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát T

riển Sài Gòn Land

Công ty Tuấn Điền Phát Công ty Tư vấn Đầu tư Đức 

Phát

4 Quy mô dự án 28ha 30ha 12 ha 15ha

5 Tiện ích nội khu Công viên, trường học, phòng k

hám, TTTM …

Mặt đường nội bộ: 8-14-24m.

Tiện ích nội bộ: Trường mầm no

n, cấp 1, cấp 2, công viên, TTTM, 

trạm y tế.

- Công viên sinh thái

- Trung tâm thương mại

- Hồ bơi cao cấp

- Trường mần non, THCS, T

HPT...

- Spa

Vị trí dự án nằm ngay trung t

âm hành chính, bệnh viện, ch

ợ, trường học... Cách trung t

âm KDC bán kính 200m. Cụ t

hể hơn trong khuôn viên dưn

án có hai trường học, TTTM

6 Giá bán 650/nền 550/nền 590 triệu/nền 500 triệu/nền/80m2

7 Hạ tầng Đang hoàn thiện Chưa hoàn thiện Đang thi công

8 Pháp lý Đầy đủ Đã có 1/500 Đã có 1/500 Bàn giao sổ đỏ công chứng k

hi khách thanh toán 95% tron

g thời gian từ 45 - 60 ngày, th

ổ cư 100%.

9 PTTH Trước 50%. Còn lại trả đều tron

g 12 tháng

Hỗ trợ thanh toán linh hoạt 12 - 1

6 tháng với 0% lãi suất.

Thanh toán trước 30%, còn l

ại thanh toán trong 4 tháng. 

10% còn lại gác sổ

10 Khuyến mại Xe Mazda, Xe máy, Vàng Xe hơi Acceet, Xe máy AB, 

…



Sản phẩm truyền thông – Phúc An Garden – Điểm nổi bật

Vị trí kết nối giao thông hạ

tầng, KCN 2 tỉnh, Kết nối

KCN đại bàn 2 tỉnh

Xu hướng chuyển dịch trun

g tâm CN-DV về bắc Bình

Dương

Sở hữu 4 công viên chức

năng độc đáo

Pháp lý rõ ràng, và đầy đủ.

Công chứng ngay trong

vòng 2 tuần.

1600 nền, thiết kế hạ tầng

hoàn thiện,

Đa dạng tiện ích ngoại và

nội khu



MỤC TIÊU
Tăng nhận diện dự án và hỗ trợ thúc đẩy bán hàng



Mục tiêu chiến dịch

1. Tăng nhận diện về dự án trên thị trường

2. Truyền thông dự án, hỗ trợ bán hàng.

20% 80%

Phúc An GardenTrần Anh Group



CHIẾN DỊCH
Marketing



Ảnh hưởng của các kênh Online đến việc tìm kiếm nhà là rất lớn

Người mua nhà sử dụng

internet để tìm kiếm nhà ở.

92%

Người mua nhà xem internet là công

cụ đầu tiên khi tìm kiếm thông tin.

42%

Người mua nhà làm việc với

các đại lý tin tưởng họ là nguồn

thông tin tốt.

87%

Người mua nhà tham khảo

thông tin quy trình mua nhà qua

internet.

14%

Tận dụng các kênh digital marketing và PR online để mang lại hiệu quả vượt trội cho chiến dịch



70% 30%

Họ là ai?

Họ là những nhà đầu tư sinh lợi

thực sự. Có thể là đầu tư lâu dài

hoặc lướt sóng.

Những nhà đầu tư không định

hình.

Khách đầu tư

Họ là ai?

Gia đình trẻ từ 25 -55t, có thu nhập

ổn định.

Lần đầu tìm kiếm và mua ngôi nhà

đầu tiên và mở ước

Khách an cư

Khách hàng mục tiêu

Họ là ai?

Họ là gia đình tuổi từ 35t trở lên.Đã

có nhà ở, nay vì vị trí, tiện ích, sự phù

hợp và giá trị sống muốn đổi nhà và

lựa chọn nơi đây.

Hoặc họ mua cho con với điều kiện

kinh tế tốt, từ 45t +

Khách Mua thứ 2

Vị trí: TP.HCM 80% còn lai Bình 

Dương, Biên hòa, phụ cận …



Khách đầu tư

 Các cá nhân tìm kiếm các sản phẩm BDS trong khu đô thi,

quy hoanh cư dân hoặc khu vực có tiềm năng phát triển

trong tương lai gần hoặc lâu dài.

 Lướt sóng kiếm lời nhanh chóng.

 Gia đình có thu nhập trung bình/khá, dân sinh sống tại khu vực xung

quanh dự án và lân cận bán kính 15 – 20 km

 Công nhân trong các khu công nghiệp liền kề có nhu cầu nhà ở
 Mong muốn:

• Tìm một khu dân cư, quy hoạch hiện đại đầy đủ
• Vị trí thuận lợi, thuận tiện giao thông với các khu vực xung quanh, gần

các trung tâm hành chính/trường học/bệnh viện/khu công nghiệp.

• Không gian sống thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên.

• Nhiều dịch vụ tiện ích xung quanh.

• Giá trị BĐS vừa phải phù hợp với thu nhập

Khách an cư

Chân dung khách hàng



Cuộc sống ưu việt

XÂY DỰNG CONCEPT

Sự nhìn nhận của

khách hàng

Ưu điểm vượt trội của 

dự án/ Sản phẩm

Cái nhìn của khách hàng như
thế nào? Về dự án/sản phẩm.

Đưa ra những cách nhìn cảm

tính và lý tính

Xây dựng khu dân cư hiện

đại tại trung tâm mới của

Bình Dương. Mang đến một

cuộc sống ưu việt hơn về:

Chất lượng cuộc sống, các gi

á trị thụ hưởng, giá trị tăng

trưởng,...

Làm nổi bật các đặc điểm

của sản phẩm để thỏa mãn

cách nhìn nhận của khách

hàng về dự án/sản phẩm



Sự nhìn nhận của

khách hàng

Tất cả yếu tố tốt đẹp về dự án. Sự nhận thức của khách hàng thông qua:

Logo, màu sắc, nhận diện, slogan,..

• Tiện ích nội – ngoại khu

• Câu chuyện truyền thông về dự án

 Ưu điểm về vị trí của dự án

 Về phân khúc sản phẩm hình thành

 Về tiện ích, giá cả
 Về phương diện truyền thông cho nhận diện dự án

 Hỗ trợ thị trường và bán hàng tối đa

Ưu điểm vượt trội của 

dự án/ Sản phẩm

XÂY DỰNG CONCEPT



Xây dựng thông điệp truyền thông – Content Direction

Thông điệp Branding

«Cuộc sống ưu việt»

Khu đô thị liền kề khu công nghiệp 

– xu hướng hiện đại

Đón đầu cơ hội đầu tư tại Trung tâ

mCN-DV mới của Bình Dương

Phúc An Garden – mang đến 

cuộc sống ưu việt hơnPhúc An Garden – khẳng định tầm 

vóc mới của Trần Anh Group tại 

Bình Dương 



Xây dựng thông điệp truyền thông

Thông điệp Bán hàng

Độc đáo dự án sở hữu tới 4 

công viên chức năng tại Bình Dươn

g

Phúc An Garden – pháp lý chủ
quyền trao tay, nhận ngay ưu đãi

Cơ hội đầu tư sinh lợi lớn chỉ cần 33

0 triệu
Đón đầu cơ hội sống tại trung tâm

Công nghiệp mới của Bình Dương

Tran Anh Group giới thiệu

khu đô thị hiện đại liền kề khu 

công nghiệp



Yếu tố cảm tính

Thu hút khách hàng bằng yếu tố cảm tính

• Uy tín của chủ đầu tư/ Đơn vị phát triển là Trần Anh Group

• Tiềm năng phát triển và tăng trưởng mô hình khu công nghiệp liền kề
khu dân cư

• Hy vọng về sự phát triển của khu vực trong tương lai. Giá trị lớn trong

đầu tư. Đáp ứng về nhu cầu nhà ở

Từ cảm tính: Thuyết phục khách hàng các niềm tin và giá trị thực của dự án.

• Khả năng sinh lợi và giả cả phù hợp của một dự án có vị trí trong sự hình

thành khu đô thị trung tâm mới phía Bắc Bình Dương

• Yên tâm về pháp lý rõ ràng và trao tay, có thể tự quyết định ngay tài sản

mà mình đã mua và sở hữu

• Những điểm nổi bật như: Sở hữu 4 công viên, diện tích cây xanh lớn, hồ
cảnh quan, công viên Disney Land, công viên ánh sáng,... Liền kề khu

công nghiệp Chơn Thành, Bàu Bàng. Hạ tầng hiện đại đã hoàn thiện,...

• Giá cả hợp lý, Chủ đầu tư uy tín,...

Yếu tố Lý tính

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN

Từ trái tim đến khối óc. Từ cảm tính quyết định lý tính



• Sử dung video viral, Banner Online, bài PR, Prind Ads về thương hiệu và dự án: Hình ảnh, âm điệu  kích  

thích các giác quan  thích thú quan tâm.

• Thông điệp truyền thông nhấn mạnh đến các yếu tố nổi bật của dự án.

• Dùng các kênh truyền thông viral mạnh về Video view, Banner Online như: Youtube, Facebook video viral, 

Banner Online ads Network, PR Online, Prind Ads …

• Xác định và viral nhóm khách hàng mục tiêu.

Brand viral

• Định hướng nội dung sáng tạo & Thiết kế để làm tư liệu chạy truyền thông thông online dẫn dắt toàn bộ
traffic về trang đích của chiến dịch.

• Triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông online nhằm tăng cường độ phủ thông tin về dự án trên các 

kênh truyền thông truyền thông và các kênh truyền thông xã hội.

• Dùng Pr Online để tạo các thông tin thị trường. Rồi thông qua các kênh như Google, Facebook, Forum, 

Banner ads, Báo chí… lan truyền nhận diện thông tin.

Online media

• Thực hiện đi báo trên hệ thống báo có target phù hợp trong đối tượng mục tiêu.

• Marketing kết hợp với sale xây dựng các event kết hợp với sự kiện để thu hút khách hàng tiềm năng tới 

tham dự.

• Tài liệu bán hàng và tổ chức sự kiện bán hàng tập trung.

Offline media

ĐỊNH HƯỚNGTRUYỀN THÔNG NHẬN DIỆN



KÊNH TRUYỀN THÔNG TẠO ĐỘ PHỦ

Marketing 

trực tiếp

01

Quảng cáo 

Indoor &Outdoor

Marketing 

Tại điểm 

Bán hàng

PR Online

Print ads

Event

Digital Marketing

Tài liệu và các 

Công cụ bán 

hàng 02

03

04

05

06

Sự kiện và m

ini sự kiện

BÁN HÀNG

• Nhận diện thương hiệu, các tài liệu và công cụ bán

hàng. Quảng cáo bảng biển xung quanh dự án gây sự chú

ngay trước mắt. Marketing tại các điểm bán hàng và các

phương tiện offline tạo sự nhận diện và chú ý, ghi nhớ.

• Kênh digital và Pr online: Gợi nhắc và bám đuổi liên tục

Cung cấp thông tin nhân diện lâu dài, có tính đo lường và

thu thập được thông tin, hành vi và sự quan tâm

khách hàng

• Sự kiện bán hàng: Tạo tâm điểm và mấu chốt cho việc

chốt các đơn hàng



Khu đô thị liền kề Khu công nghiệp

Phase 1 (Rumor)

(30/05/2019 – 08/06/2019)

Phase 2 (Truyền thông nhận diện dự án và bán hàng)

(10/06/2019 – 31/08/2019)

Teasing thông điệp chiến dịch nhận diện dự
án đối với thị trường và khách hàng mục tiêu

Truyền thông nhân diện liên tục và bán hàng dự án theo định hướng nội dung đã lên kế
hoạch. Hỗ trợ cho từng giai đoạn/đợt bán hàng tập trung của kế hoạch kinh doanh

• Tài liệu sale trực tiếp.

• Branding bởi hình ảnh compound.

• Direct sale

• Digital & Media

• Social Media

• Pr Online

• Video Viral.

• Tài liệu sale trực tiếp.

• Branding bởi hình ảnh compound.

• Direct sale

• Print ads

• Digital & Media

• Social Media

• Pr Online

• Banner Online

• Video Viral.

• Microsite/website của dự án

(kèm e – brochure)

• Video viral/Facebook Fanpage

• Microsite/website của dự án

• Facebook Fanpage

• Pull & Push thông tin mở bán, reach

Timeline

Mục tiêu

Thông điệp

Điểm chạm

Thương hiệ
u

Kênh và

công cụ
truyền

thông

CHI TIẾT TRIỂN KHAI



Sơ đồ phối hợp kênh



Công bố thông tin về dự án, những điểm

nổi bật, lợi ích, thông điệp truyền tải,

thời gian mở bán,…

Nội dung triển khai

Tiếp tục truyền thông về dự án, bước

đầu cho mở bán, nhận đăng ký booking,

đặt cọc, Tương ứng cho từng giai đoạn

mở bán tập trung của Kế hoạch kinh

doanh đợt 1,2,3

=> Theo dõi tình thực tế kinh doanh để
điều chỉnh phù hợp với mục tiêu

Nội dung triển khai

• Tài liệu sale trực tiếp.

• Branding bởi hình ảnh compound.

• Direct sale

• Digital & Media

• Social Media

• Pr Online

• Video Viral.

Kênh triển khai

• Tài liệu sale trực tiếp.

• Branding bởi hình ảnh compound.

• Direct sale

• Digital & Media

• Social Media

• Pr Online

• Banner Online

• Video Viral.

Kênh triển khai

Giai đoạn 1: Rumor

Giai đoạn 2: Branding bán hàng

Giai đoạn 3: Branding bán hàng

GĐ Triển khai

Giai đoạn 4: Branding bán hàng



27/05-30/05

Chuẩn bị thông

điệp truyền thông,

nội dung, hình ảnh,

video clip,

landingpage

Chuẩn bị & Setup

Đi thông tin về dự
án trên các kênh

báo online, triển

khai video ads trên

kênh, Google,

Social Facebook

Rumor

Tiến hành triển

khai các chiến dịch

thu quảng cáo tăng

nhận diện dự án để
hỗ trợ đội ngũ bán

hàng

Giỏ hàng GĐ1 –

700 nền

Tiến hành triển

khai các chiến dịch

thu quảng cáo tăng

nhận diện dự án để
hỗ trợ đội ngũ bán

hàng

Giỏ hàng GĐ 2

Timeline

30/5-08/06 08/06-30/06

Bộ phận kinh doanh đẩy mạnh bán hàng

01/07- 31/07 01/08- 30/08

Tiến hành triển

khai các chiến dịch

thu quảng cáo tăng

nhận diện dự án để
hỗ trợ đội ngũ bán

hàng

Giỏ hàng GĐ 3



Thank you


