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LỊCH HỌC 
DIGITAL MARKETING 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI HỌC 
Ngày học: 23-27/09/2020 (thứ 4-5-6-7-CN) 

Địa điễm: Học viện Uva academy  
Số 152/48 Hoàng Hoa Thám, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.   

Thời lượng : 5 ngày 
NỘI DUNG CHI TIẾT THỜI GIAN 

Check-in - Học viên nhân tài liệu & bố trí chỗ ngồi. 
- Trà & cà phê buối sang 
- thanh toán học phí 

08:30 

Ngày học thứ 1 1. Bức tranh tổng quan về Marketing 
– Marketing là gì? Hiểu đúng về Marketing 4.0 
– Các hình thức Marketing phổ biến hiện nay 
– Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing 
– Thị trường Marketing, văn hoá & định hướng nghề 
nghiệp 
– Xây dựng thương hiệu kinh doanh 

2. Chuyên đề về viết Content 
– Content là gì? 
– Tại sao Content quan trọng? Content is King 
– Các viết content cho người đọc (Thu hút & Thuyết 
phục) 
– Cách viết Content cho máy đọc hay google đọc 
(SEO). 
– Sáng tạo Content 

09:00 
 
 
 
 
 
 

13:00 

Ngày học thứ 2 3. Chuyên đề SEM (SEO + PPC) 
– SEM là gì? Phân biệt SEO và PPC 
– Ứng dụng của SEM trong kinh doanh 
– Chuyên đề về SEO 
– Chuyên đề về PPC: Google ads  

4. Facebook Marketing 
– Tư duy đúng về nền tảng Facebook 
– Phân biệt & ứng dụng; Profile, Fanpage, Group… 
– Xây dựng & chăm sóc Fanpage, Profile, Group 

09:00 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 

https://g.page/DonGanhVietnam?gm
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chuyên nghiệp 
– Chuyên đề quảng cáo Facebook ads 

Ngày học thứ 3 5. Các sàn thương mại điện tử 
– Tổng quan về thương mại điện tử 
– Bán hàng trên Shoppee 
– Bán hàng trên Lazada 
– Bán hàng trên Tiki 
– Bán hàng quốc tế trên Amazon/Ebay 

6. Media Social chanel: Youtube & Tiktok 
– Thị trường Youtube & Tiktok. Ứng dụng trong kinh 
doanh 
– Tạo kênh Youtube/tiktok 
– Chuyên đề về Youtuber 
– Chuyên đề về Tiktoker 
– Quảng cáo và bật kiếm tiền 

09:00 
 
 
 
 
 
 

13:00 

Ngày học thứ 4 7. Kỹ năng thiết kế trong marketing 
– Các phần mềm thiết kế 
– Chuyên đề Photoshop/AI 
– Chuyên đề Lightroom/Chụp ảnh 
– Chuyên đề Word, Excel, PPT trong kinh doanh 
– Một số phần mềm đơn giản, nhanh chóng 

8. Kỹ năng làm video trong marketing 
– Các phần miền làm video 
– Chuyên đề về Adobe Pr 
– Chuyên đề quay video 
– Chuyên đề về âm thanh/nhạc 
– Một số phần mềm đơn giản 

09:00 
 
 
 
 
 
 

13:00 

Ngày học thứ 5 9. Thiết kế website kinh doanh 
– Mục đích và ý nghĩa của website 
– Phân biệt website và Landing Page/Fanpage 
– Các yếu tố liên quan đến website 
– Cách tạo một website đơn giản 
– Quản trị và viết bài trên website 

10. Giao tiếp & Chăm sóc khách hàng 
– Kỹ năng giao tiếp với khách hàng 
– Tại sao phải chăm sóc khách hàng 
– Làm gì để chăm sóc khách hàng 
– Quản lý thông tin khách hàng CRM 

 

09:00 
 
 
 
 
 
 

13:00 

Thực hành  
trực tiếp. 
1 Tuần làm  

Thực hành trực tiếp làm đề án tốt nghiệp cuối khoá 
– Giai đoạn này học viên có 7 ngày tiếp theo để làm đề án tốt nghiệp 
cuối khoá với sự hướng dẫn của giảng viên.  
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Đề án tốt nghiệp 
cuối khoá 
=> Giấy chứng nhận 
 

– Học viên lập kế hoạch kinh doanh và marketing cho sản phẩm/dịch vụ 
của mình. Đăng ký đề tài trước với giảng viên hướng dẫn.  
– Ứng dụng các kiến thức đã học vào dự án kinh doanh: Tạo 
fanpage,website, channel..Thiết kế hình ảnh, làm video, viết content 
quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ.  
– Học viên thuyết trình/trình bày kết quả đề án trước lớp. Học viên 
hoàn thành đề án sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.  

 
*Lưu ý: Thời gian làm đề tài tốt nghiệp có thể thay đổi linh hoạt theo quy mô của đề tài và sẽ được 
thông báo/hướng dẫn cụ thể. Thời gian thuyết trình và cấp giấy chứng dẫn cũng sẽ được thông báo 
sau. Các học viên chưa tốt nghiệp khoá trước có thể học lại hoặc làm đề tài chung với khoá sau miễn 
phí.  
 
 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN UVA ACADEMY ! 
 

Hỗ trợ: 
Tham gia Groups học Website Fanpage 
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