LỜI MỞ ĐẦU
Email Marketing là một công cụ quảng cáo hiệu quả cho
mọi hình thức kinh doanh. Không quan trọng bạn cung cấp
sản phẩm hay dịch vụ nào, nếu biết cách sử dụng, phương
pháp này sẽ đem lại kết quả cao với chi phí rất thấp.
Một chiến dịch email có thành công hay không phụ thuộc
phần lớn vào số lượng và chất lượng danh sách thông tin
khách hàng mà bạn nắm giữ.
Nếu danh sách email của bạn gồm những người hiểu về
bạn, tin tưởng vào sản phẩm / dịch vụ mà bạn cung cấp thì
tỷ lệ “phản hồi” – tương tác của các chiến dịch sẽ rất cao.
Ngược lại, một danh sách email chất lượng kém khi gửi sẽ
không hiệu quả, tốn kém chi phí, thường xuyên bị vào
Spam, lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả những khách
hàng tiềm năm có trong list.
Do đó, đừng quên tập trung xây dựng danh sách khách
hàng chất lượng với những thủ thuật trong ebook này nhé.
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XÂY DỰNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ
Xuất bản bởi Canhme.com
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1. Tuyệt đối không mua danh sách email
Đây là nguyên tắc bắt buộc! Bạn tuyệt đối không mua email
trên mạng hoặc gửi spam mail đến những người mà bạn
không biết họ là ai.
Ai cũng ghét mail SPAM, người dùng sẵn sàng nhấn nút
report Spam nếu họ thích. Nhiều người report dẫn đến địa
chỉ mail hoặc cả domain của bạn sẽ bị Gmail cho vào
Blacklist rất nguy hiểm.
Ngoài ra, nếu bạn gửi nhiều mail rác về lâu dài sẽ ảnh
hưởng xấu đến thương hiệu sản phẩm, dịch vụ bạn cung
cấp.

“Email Marketing không phải Spam mail”
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2. Đặt form đăng ký ở tất cả những vị trí tiềm
năng
Chắc chắn rằng form đăng ký sẽ được đặt ở các vị trí dễ
nhìn nhất trên website của bạn.
Những vị trí cần phải có: popup toàn trang, bên dưới nội
dung bài viết, bên sidebar.
Ngoài ra, bạn có thể khéo léo đặt form đăng ký bên trong
nội dung bài viết, thực tế chứng minh vị trí này luôn có hiệu
quả rất cao mà nhiều người thường bỏ qua đó.
Đừng quên mô tả rõ những lợi ích mà người đăng ký sẽ
nhận được. Ví dụ như trên Canhme.com hiện tại: “Đăng ký
nhận khuyến mại hấp dẫn nhất qua email”, “Tặng bạn
ebook Quảng cáo Facebook từ A-Z”...
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3. Đẩy mạnh hoạt động đăng ký
Việc đăng ký phải nhanh và dễ dàng. Tên và địa chỉ email
là những yêu cầu bắt buộc.
Ngoài ra, các ưu đãi hay tần suất nhận bản tin nên được
mô tả ngắn gọn:
Nêu rõ những lợi ích người đăng ký sẽ nhận được
một cách rõ ràng, trung thực và thuyết phục nhất.
Nên ghi rõ tần suất bản tin khách hàng có thể nhận
được, không ai muốn nhận quá nhiều email cả.
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4. Giải quyết những băn khoăn riêng tư của
khách hàng
Đừng bỏ qua 1 điều quan trọng, đó là hầu hết người dùng
đều e ngại sẽ phải nhận hàng loạt thư rác hoặc thư lừa đảo
khi họ tiết lộ email của mình.
Hãy nói với những khách hàng tiềm năng rằng bạn tôn
trọng sự riêng tư và các thông tin cá nhân của họ. Có thể
gửi link trang chính sách về quyền riêng tư nếu có.
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5. Đăng ký để nhận quà
Bạn nên sử dụng thêm các ưu đãi để khuyến khích đăng
ký. Thông thường, quà tặng có thể là ebook, bài viết hướng
dẫn hay, hoặc cũng có thể là những ưu đãi đặc biệt cho
khách hàng VIP, coupon giảm giá.
Những ưu đãi này có thể tăng thêm chi phí, giảm một chút
lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn sẽ có thêm nhiều khách hàng
tiềm năng, nâng cao danh tiếng. Điều này hoàn toàn xứng
đáng!
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6. Xây dựng một Landing page độc đáo
Landing page có nội dung đơn giản hơn một website,
thường được sử dụng để thu thập danh sách khách hàng.
Hãy xây dựng một landing page đơn giản với thông tin,
hình ảnh hoặc video với lời giới thiệu ngắn gọn và thuyết
phục về sản phẩm / dịch vụ mà bạn cung cấp. Sau đó
quảng cáo trang này để thu hút khách hàng.
Đừng quên thêm vào những lý do vì sao khách hàng nên
đăng ký, bổ sung review đánh giá tích cực từ những người
dùng khác. Đây sẽ là công cụ truyền tải mạnh mẽ nhất về
chất lượng sản phẩm / dịch vụ của bạn.
Sử dụng video, audio hay hình ảnh cụ thể sẽ tăng thêm độ
tin cậy hơn là một vài dòng chữ cứng nhắc.
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7. Đề xuất “Giới thiệu cho bạn bè” hoặc “Chia
sẻ” trong nội dung email
Đây là cách tốt nhất để khuyến khích người đọc thư chia sẻ
nội dung nhận được (những thông tin hữu ích, chương
trình khuyến mại hấp dẫn...) tới bạn bè của họ cũng như
trên mạng xã hội.
Marketing truyền miệng là hình thức marketing đem lại
hiệu quả mạnh mẽ nhưng chi phí thì lại thấp nhất. Nếu như
người đọc tìm thấy thông tin hữu ích, họ sẽ giới thiệu, chia
sẻ với những người khác và khả năng cao là bạn sẽ có
thêm những khách hàng chất lượng mới.
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8. Sử dụng danh sách khách hàng Offline
Nếu bạn có một danh sách thông tin khách hàng thu thập
được từ những hoạt động offline như các buổi tư vấn trực
tiếp, hội thảo, hội chợ ... đừng bỏ qua nó, vì đây cũng là
một nguồn thông tin giá trị.
Hãy gửi tặng họ một ưu đãi đặc biệt để trải nghiệm sản
phẩm / dịch vụ nếu họ đăng ký vào danh sách email của
bạn.
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9. Chạy chiến dịch quảng cáo
Bạn có thể sử dụng thêm các công cụ quảng cáo như
Google Adwords, Facebook hoặc đặt banner trên các trang
web khác để thu hút thêm khách hàng.
Chỉ cần chắc chắn form đăng ký xủa bạn xuất hiện trên
landing page là được.
Cách này mình không khuyến khích sử dụng, hãy tận dụng
những phương pháp miễn phí và tập trung làm thật tốt cũng
đủ mang lại rất nhiều khách hàng rồi.
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10. Sử dụng website khác có nội dung tương
đồng
Tìm kiếm những website hoặc blog có nội dung tương tự,
để lại comment, tham gia hỗ trợ support cho những người
khác cũng là một cách tốt để tăng lượng visit về website
của mình.
Đừng quên khéo léo đặt backlink dẫn về blog, landing page
nơi có chứa form đăng ký nhận bản tin của bạn nhé.
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LỜI KẾT
Hãy đặt form đăng ký ở bất kỳ nơi nào có thể thu hút được
sự chú ý của những khách hàng tiềm năng. Đừng quên
đính kèm theo những thông điệp có giá trị để khuyến khích
đăng ký.
Dù form đăng ký có chứa nội dung gì, được thiết kế ra sao
thì quan trọng nhất vẫn là quá trình đăng ký phải được thực
hiện dễ dàng, hoàn tất nhanh chóng.
Đừng quên truy cập Canhme.com để tham khảo thêm
những kiến thức về Email Marketing khác nữa nhé.

Hãy chăm chỉ xây dựng danh sách khách hàng, đến một
ngày bạn sẽ thu được trái ngọt ăn mãi không hết.
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Giới thiệu Canh Me
Canh Me là blog cá nhân chuyên cung cấp
thông tin khuyến mại, coupon giảm giá dành
cho Tên miền, Hosting, VPS/Server và
WordPress.

Truy cập Canhme.com

