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WIFI MARKETING 4.0

WIFI VALUE ADDED SERVICE



Sân bay Coffee shop
Nhà hàng

Phòng khám
Bệnh viện

Cửa hàng
trang sức

Trung tâm
thương mại

Ngân hàng

Wi-Fi Marketing phù hợp cho
hầu hết mọi đơn vị kinh doanh

Chuỗi salon
Spa

GarageHotel/Resort



3Mô hình triển khai

Internet

Modem/Router

Wifi Marketing

Wifi Marketing

SmartWifi Cloud
-Thu thập dữ liệu khách hàng

- Đẩy quảng cáo

- Thống kê tổng hợp dữ liệu về khách hàng

- Cung cấp bộ công cụ kéo thả để thiết kế 

trang quảng cáo.
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Hệ thống phân tích
Phân tích sự hiện diện 
của khách hàng, các 
chỉ số liên quan

Cổng thu thập dữ liệu
Thu thập tất cả các dữ 
liệu liên quan tới khách 
hàng

Kênh marketing
Truyền tải thông tin 

tới khách hàng

Kênh bán hàng
Bán hàng trực tiếp, cho 
phép khách hàng đăng 

ký mua hàng qua wifi

SmartWifi là sự kết hợp của



5Ví dụ
Wifi Marketing

Chọn & kết nối wifi Hiện thị ngay trang 
web với nội dung 

tùy ý

Kết nối thành công & 
Chuyển tới trang web 

đích



6Quản lý nhiều chiến dịch đồng thời
Wifi Marketing

✅ Mỗi chiến dịch có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

✅ Mỗi chiến dịch có giao diện riêng.

✅ Tùy ý tắt bật và thay đổi chiến dịch.
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Xây dựng hồ sơ khách 

hàng theo từng bước

Thu thập thông tin

Để hoàn thiện chính 

mình, nắm bắt nhu cầu 

của khách

Khảo sát ý kiến

E-menu

Khung đăng nhập có thể 

chuyển sang toàn màn 

hình dạng chatbox

Truyền tải nhiều thông tin

Cho phép mua hàng qua 

wifi nhanh chóng

Bán hàng

Cung cấp kênh truyền 

thông đa phương tiện

Multimedia

Đăng tải toàn bộ sản 

phẩm, tiết kiệm in ấn

Lợi ích Wi-Fi Marketing #1
Kết nối, tương tác, hiểu biết về khách hàng



8Lợi ích Wi-Fi Marketing #2
Đưa khách hàng tới website ngay màn hình đầu tiên, tăng traffic



9Lợi ích Wi-Fi Marketing #3
Tập trung vào chuyển đổi trên web

👉 Qua mạng wifi, khách hàng được đưa thẳng tới 
website / Landing page.
👉 Khi đăng nhập Wi-Fi, nếu khách hàng quan tâm 
sản phẩm họ sẽ có đầy đủ thông tin để tham khảo 
ngay lập tức.

🔑 Nhiệm vụ còn lại:
Tối ưu trang web hiển thị để tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion)
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Facebook

Google Zalo

Đối tượng tùy chỉnh
Sử dụng dữ liệu cá nhân thu được để 
tạo tệp khách hàng, phục vụ các chiến 

dịch quảng cáo

Xác định kênh quảng cáo tối  ưu
Bằng phương tiện khảo sát, có thể biết được 

khách hàng tới từ kênh tiếp thị nào

Remarketing
Đeo bám khách hàng qua các 

chiến dịch tiếp thị lại

Lợi ích Wi-Fi Marketing #4
Tối ưu quảng cáo online



11Lợi ích Wi-Fi Marketing #5
Cung cấp dữ liệu để tối ưu kinh doanh

👉 Xác định ngày/giờ đông khách để bố trí nhân viên hợp lý.

👉 Xác định giờ mở cửa

Giờ đông khách Ngày đông khách



12Lợi ích Wi-Fi Marketing #6
Đảm bảo kết nối Wi-Fi ổn định

👉 Giới hạn thời gian và tốc độ truy cập.

👉 Đảm bảo băng thông được chia đều cho tất cả mọi người.

👉  Tránh tình trạng chiếm dụng băng thông.
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✅ Drag & Drop builder.

✅ Tự thiết kế và thay đổi tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào.

✅ Thay đổi nội dung quảng cáo mà không phụ thuộc nhà cung cấp.

✅  Sử dụng BEE PLUGIN EDITOR với hàng trăm mẫu thiết kế từ các chuyên gia thiết kế.

✅ Preview mode cho phép xem trước trang quảng cáo.

Tính năng: Thiết kế trang đăng nhập
Giao diện dạng kéo thả Drag & Drop



14Tính năng: Hiển thị e-menu/catalog
Tiết kiệm in ấn, tránh tiếp xúc trực tiếp phòng tránh covid-19

👉 Menu điện tử cho phép chỉnh sửa nội dung dễ dàng.

👉 Khách hàng có thể tham khảo nhiều thông tin.

👉 Chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm.

👉 Chức năng tương tác với shop và với các user khác.

👉 Hỗ trợ nhiều loại sản phẩm & dịch vụ.



15Tính năng: Bình luận và đánh giá sản phẩm

👉 Cho phép khách hang trao đổi thông tin với nhau.

👉 Cug cấp thêm thông tin thuyết phục mua hàng.

👉 Tham khảo ý kiến của người khác.

👉 Tạo sự kết nối



16Tính năng: Bán hàng qua nền tảng wifi
Sử dụng tài khoản Facebook để định danh user



17Tính năng: Đăng nhập Wi-Fi với Facebook
Sử dụng tài khoản Facebook để định danh user

👉 Thu thập thông tin public: tên, hình đại diện, email/số điện 

thoại (nếu có)

⚠ Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, kể từ 2019 Facebook chỉ 

cho phép lấy được thông tin public, do vậy gần như chỉ lấy được Tên 
và Hình đại diện của user



18Tính năng: Tự thiết kế quá trình đăng nhập Wi-Fi
Mỗi lần đăng nhập có cách thức khác nhau.

👉 Trải nghiệm khác nhau.

👉 Thu thập thông tin tinh tế hơn.

⭐ Bước cuối cùng của chu trình 

đăng nhập luôn là bước đơn 
giản nhất.
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Tên miền riêng

Nội dung bất kỳ

Tăng traffic

Nút đăng nhập theo ý muốn

Thương hiệu đồng nhất

Hiển thị website ở
màn hình đầu tiên

Tính năng: Tích hợp website
Đưa khách tới thẳng website



20Tính năng: Xây dựng và quản lý hồ sơ khách hàng
Cho phép download và import vào các hệ thống Facebook, Zalo…



21Tính năng: Khảo sát khách hàng
Trình thiết kế dạng kéo thả, tương đương Google Form.



22Tính năng: Báo cáo trực quan
Nhiều biểu đồ đo lường trực quan.
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✅ Giao nhiệm vụ cho nhân viên cập nhập nội dung.

✅ Cho phép đối tác xem dữ liệu.

✅ Đồng quản trị giữa nhiều admin.

Tính năng: Quản trị nhiều cấp
Chia sẻ quyền quản trị cho nhiều người



24

+ Chỉnh sửa trang chào:

✅ Drag & Drop.

✅ Chèn text, image, video, emoji

✅ Xem trước màn hình đăng nhập

✅ Giao diện tự động phù hợp với mọi màn hình

Bảng tổng hợp tính năng
hệ thống Wi-Fi Marketing

+ Tính năng tương tác

✅ Like, Comment, Review

✅ Bán hàng

✅ Tham khảo review

✅ E-menu / E-catalog

+ Các hình thức đăng nhập:

✅ Click nút bấm đơn giản.

✅  Số điện thoại

✅  Email

✅ Khảo sát: tên, tuổi, giới tính, thu nhập, sở thích…

✅ Facebook

+ Tính năng đặc biệt

✅ Tích hợp website có sẵn.

✅ Hiển thị website ở màn hình đầu tiên.

✅ Thu thập dữ liệu từng bước - Xây dựng hồ sơ  
khách hàng.
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THANK YOU!

SmartWifi - Wifi Marketing

Địa chỉ: 9/126 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

🌐 https://smartwifi.com.vn

📪 info@smartwifi.com.vn

☎ 0913155922 - 024 39901122

💬 https://m.me/smartwifi.vn

https://smartwifi.com.vn
mailto:info@smartwifi.com.vn
https://smartwifi.com.vn
mailto:info@smartwifi.com.vn

