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TRANG 2

TIẾP THỊ BẰNG EMAIL: LIỆU CÓ PHẢI ĐÃ CŨ

E-mail là công cụ liên lạc lâu đời nhất trên 
Internet và ngày nay đã trở thành phương tiện 
liên lạc không thể thiếu. Đặc biệt trong lĩnh 
vực B2B (doanh nghiệp – tới – doanh nghiệp), 
e-mail vẫn là phương tiện liên lạc chính. Tuy 
nhiên, tiếp thị e-mail luôn được dự đoán sẽ 
chết. Do đó, các công ty B2B thường tự hỏi 
liệuliệu e-mail có thực sự hiệu quả như một công 
cụ tiếp thị hay không. Nhưng nhìn lướt qua 
các số liệu cho thấy rằng e-mail đã không mất 
đi vai trò quan trọng của nó

Theo một nghiên cứu của Tập đoàn Radicati, 
hơn 281 tỷ email đã được gửi và nhận trên toàn 
thế giới vào năm 2018. Đến năm 2022, con số 
này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên hơn 333 tỷ. 99% 
người dùng kiểm tra email của họ hàng ngày, 
trung bình thậm chí 20 lần một ngày. Theo Sales-
force, ROI của email tiếp thị là 3800%. Sử dụng 
e-maile-mail là cao trong số tất cả các nhóm tuổi. Ngay 
cả trong số những người 14-29 tuổi, những 
người được cho là có sở thích với phương tiện 
truyền thông mới thì con số này ở mức 71%.

người dùng kiểm tra 
thư hàng ngày

người trẻ từ độ tuổi 14-29 
sử dụng e-mail thường xuyên

Số lượng e-mail được gửi mỗi ngàyROI của email tiếp thị là

Minh họa 1: Tiếp thị qua e-mail – Dữ kiện & số liệu
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Tóm lược:

Tiếp thị qua e-mail thường bị tuyên bố 
là đã chết.
Các số liệu vẫn còn hứa hẹn
Đặc biệt trong lĩnh vực B2B, e-mail là 
phương tiện liên lạc ưa thích

Hành trình của khách hàng vì thế cũng dài hơn 
và bao gồm nhiều giai đoạn hơn trong lĩnh vực 
tiêu dùng. Khách hàng cần nhiều thời gian hơn 
cho các quyết định mua hàng và thường cũng 
có nhiều điểm tiếp xúc hơn để hỗ trợ cho việc ra 
quyết định. Do đó, email tiếp thị trong khu vực 
B2B sẽ ít mang tính quảng cáo hơn và chứa 
đựngđựng nhiều thông tin hơn. Lý tưởng nhất là gửi 
thư cho khách hàng trong suốt hành trình của 
khách hàng. Nhưng làm thế nào các công ty 
B2B có thể tối ưu hóa e-mail tiếp thị của mình 
để biến chúng thành một kênh truyền thông 
hiệu quả thực sự tạo ra doanh thu? Trong Sách 
trắng (Whitepaper) này, chúng tôi sẽ chỉ cho 
bạnbạn những điều cơ bản cũng như đưa ra những 
lời khuyên của chuyên gia để tận dụng tối đa 
hoạt động tiếp thị email B2B của bạn.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi trong tiêu đề: Không, 
tiếp thị e-mail không phải là một điều của quá 
khứ, nhưng đặc biệt liên quan đến hiện tại. Do 
đó, một cơ sở đầy hứa hẹn để tiếp thị e-mail 
thành công đã được đưa ra.

Về cơ bản, các chiến dịch email trong khu vực 
B2B phải được thiết kế theo một cách khác so 
với trong lĩnh vực B2C (doanh nghiệp-tới-khách 
hàng), bởi vì có một số đặc điểm mà chúng ta 
cần chú ý. Quá trình bán hàng trong lĩnh vực 
B2B dài hơn đáng kể vì các sản phẩm được 
cung cấp chủ yếu là phức tạp và giá thành cao.

Các chiến dịch email trong 
B2B: Các đặc thù



MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ GÌ?

Tiếp thị e-mail thành công bắt đầu với một 
chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng. Để phát 
triển một chiến lược phù hợp, trước tiên bạn 
phải rõ ràng về mục tiêu của mình. Bạn muốn 
đạt được gì với các chiến dịch email của bạn? 
Bạn muốn đo lường thành công của bạn như 
thế nào? Các khả năng là đa dạng? Chúng tôi 
trìnhtrình bày ba mục tiêu phổ biến nhất và KPI của 
chúng để đo lường hiệu suất. thị email B2B 
của bạn.

Trong B2B, tăng doanh số có lẽ là mục tiêu 
được theo đuổi nhiều nhất trong tiếp thị bằng 
email. Thông thường, mục đích là gửi người 
dùng đến cửa hàng trực tuyến, nơi các sản 
phẩm được quảng cáo có thể được mua trực 
tiếp. Trong lĩnh vực B2B, nơi các sản phẩm 
phức tạp hơn đáng kể và thường đắt hơn, việc 
muamua hàng trực tuyến trực tiếp là khá hiếm. Tuy 
nhiên, e-mail có thể được sử dụng ở đây để 
thông báo về các sản phẩm và tính năng và do 
đó chuẩn bị cho quyết định mua hàng. Chúng 
phục vụ mục tiêu đưa khách hàng tiềm năng 
lên cấp độ tiếp theo của hành trình khách 
hàng và tăng sự quan tâm của họ đối với việc 
muamua hàng. Các chỉ số hiệu suất chính quan 
trọng để đo lường thành công ở đây là tỷ lệ 
mở và tỷ lệ nhấp trên các nút kêu gọi hành 
động, cũng như tỷ lệ chuyển đổi từ đầu mối 
khách hàng tiềm năng sang MQL.

Bán hàng

Lòng trung thành của khách hàng
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Giữ chân một khách hàng hiện tại rẻ hơn 
nhiều so với giành được một khách hàng mới. 
Tăng cường lòng trung thành của khách hàng 
do đó có nghĩa là ràng buộc khách hàng với 
công ty của bạn trong dài hạn và không mất 
họ trước các đối thủ cạnh tranh. Với tiếp thị 
qua e-mail, bạn có thể đồng hành lý tưởng với 
kháchkhách hàng trong toàn bộ vòng đời của khách 
hàng và cung cấp nội dung phù hợp cho họ. Ví 
dụ, bạn có thể cung cấp các ưu đãi đặc biệt 
cho khách hàng hiện tại và thường xuyên 
thông báo cho họ về các sản phẩm mới và 
tính năng sản phẩm để việc mua hàng lặp lại 
hấp dẫn hơn. Nếu bạn gửi ưu đãi đặc biệt, tỷ 
lệlệ mua lại là một chỉ số hiệu suất chính. Nhìn 
chung, tỷ lệ mua lại cũng là một KPI quan 
trọng khi nói đến lòng trung thành của khách 
hàng.


