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 Quy định (Khuyên dùng)  Viết cái gì?
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 Quy định (Khuyên dùng)  Viết cái gì?

 3.3 - Bước 3 : Khi 
 THÍNH được rải có kế 
 hoạch, không cá nào 

 không cắn

 1. Cấu trúc content bán hàng

 Quy định (Khuyên dùng)

 1,5 dòng đổ lại

 Viết cái gì?

 4 - 5 dòng đổ lại

     

 Tiêu đề

 Mô tả ngắn

 Câu chốt hạ 
 (Phản content 2)

 Thông tin liên lạc

 2 dòng đổ lại

 Càng ngắn càng tốt

 Phản content, phải là những câu quote 
 đánh trực diện được vào tâm lý của khách

 Sử dụng gạch đầu dòng hoá, những điểm 
 mạnh sp/dv bạn sở hữu, hoặc đơn giản là 
 những gì mà khách hàng nhận được

 Sự đảm bảo, trấn an, an toàn cho khách khi 
 khách lỡ mua sp/dv của ta nhưng lại xảy ra 
 vấn đề

 Hotline + website + địa chỉ có Zalo....

 2. Cấu trúc content tuyển dụng
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 Tiêu đề  1,5 dòng đổ lại

 3

 4

 Tiêu đề phụ

 Phản content, phải là những câu quote 
 đánh trực diện được vào tâm lý của khách

 1 dòng đổ lại
 Cái ứng viên được khi làm tại công ty, yêu 
 cầu ngắn gọn, súc tích (Chỗ này mồi để uv 
 đọc tiếp)

 Giới thiệu  2 - 3 dòng  Khẳng định công ty này có giá trị

 Mô tả công việc  4 - 5 dòng  Gạch đầu dòng hoá những yêu cầu/chế độ, 
 lương cứng ...

 5  Câu chốt hạ  2-3 dòng
 Để ứng viên yên tâm làm việc, không lo 
 lắng, có thể chia ra 2 - 3 câu chốt hạ để 
 tăng tỷ lệ chuyển đổi 

 6  Thông tin liên lạc + sự đồng điệu  1 - 2 dòng
 Thông tin liên lạc, nhưng nhà tuyển dụng là 
 người cần uv nên lưu ý hãy quote để uv 
 đọc vào thấy được sự thoải mái

 3. Cấu trúc content spa

      Quy định (Khuyên dùng)

 Câu chốt hạ

 Mô tả + liên hệ

 Viết cái gì?

 4. Cấu trúc content bất động sản

 2 - 3 dòng

 1 - 2 dòng

 Phản content + thương hiệu + giá

 Hotline + website + địa chỉ + sự an tâm

 1

 3

 Tiêu đề  2 dòng đổ lại, có thể lên 
 3 nếu dùng tiêu đề phụ

 Thanh toán/pháp lý/lợi nhuận : chứng minh 
 bằng con số

 Tiện ích  4 - 5 dòng  Gạch đầu dòng hoá về tiện ích có được của 
 dự án

 2  Vị trí  1 dòng  Có thể sử dụng như tiêu đề phụ

 4  Sự đảm bảo  2 dòng  Cam kết sổ, pháp lý đầy đủ, hạ tầng hiện 
 hữu

 5  Câu chốt hạ + liên hệ  2 dòng

 Vd không mua không sao, chúng tôi tôn 
 trọng quyền quyết định của bạn, nhưng hãy 
 để lại số điện thoại trong phần tin nhắn để 
 tránh bị làm phiền, chúng tôi cam kết sẽ 
 bảo mật thông tin....

 CTR = Cân bằng ĐƯỢC/MẤT

 Chất lượng của 
 sản phẩm/dịch vụ

 Cái khách được nhiều
 hơn mất, hãy biến họ 
 thành người tiêu dùng 
 thông minh

 Thương hiệu đại diện
  hoặc người nổi tiếng

 Đảm bảo, cam kết của ta
 khi khách hàng xảy ra vấn đề
 (Sự đồng hành)


