
CMC Cloud Giải pháp lắng nghe mạng xã hội CMC

Giới thiệu
CMC Social Listening

Hiểu Khách hàng để phục vụ tốt hơn

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và Mạng xã hội như hiện nay thì 
việc mọi người trò chuyện trên Mạng xã hội có thể có tác động mạnh 
đến danh tiếng thương hiệu của tổ chức bạn. 

GiảiGiải pháp lắng nghe mạng xã hội của CMC cung cấp 1 nền tảng giúp các 
Tổ chức theo dõi những phản hồi của khách hàng thông qua việc trích 
xuất những nhận xét, những đánh giá của người dùng trên các kênh 
truyền thông xã hội như Facebook, Website, Diễn đàn và Youtube ...

Liệu bạn có biết khách hàng đang nói gì về mình?

KháchKhách hàng thì luôn luôn chia sẻ những phản hồi cũng như là nói về sản 
phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên các kênh truyền thông xã hội nhiều 
hơn là bạn nghĩ. Và liệu rằng bạn có thể theo dõi và duy trì tất cả các 
cuộc hội thoại đó được hay không? Giải pháp nào giúp bạn nhanh 
chóng tìm ra những nhận xét tiêu cực về thương hiệu của mình để từ đó 
có thể kết hợp với những chiến dịch Chăm sóc khách hàng nhằm xây 
dựng những mối quan hệ tốt hơn, lâu bền hơn với Khách hàng và thúc 
đẩy doanh số? CMC Social Listening sẽ giúp bạn giải quyết điều đó.đẩy doanh số? CMC Social Listening sẽ giúp bạn giải quyết điều đó.

Giải pháp lắng nghe mạng
xã hội của CMC

LẮNG NGHE

PHÂN TÍCH

HÀNH ĐỘNG

Thương hiệu/ Đối thủ cạnh tranh

Sản phẩm/ Dịch vụ/ Trải nghiệm của khách hàng

Nhu cầu của Khách hàng tiềm năng

Chiến lược Marketing

Cảm xúc của Khách hàng

Mức độ tương tác của cộng đồng

Hành vi của cộng đồng mạng

Xác định tập khách hàng tiềm năng

Quản lý khủng hoảng

Giao tiếp với khách hàng

Xây dựng chiến lược nội dung

01
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Chúng tôi bắt đầu theo dõi Khách hàng bằng cách thu thập tất cả 
các bài đăng, bình luận và các đoạn hội thoại từ tất cả các kênh 
truyền thông xã hội. Sau khi thu thập dữ liệu khách hàng chúng tôi 
giúp tổ chức có được những thông tin chi tiết bằng việc áp dụng 
những thuật toán về Phân tích văn bản, Phân tích cảm xúc, những 
công nghệ cao nhất của Big Data; Máy học (Machine Learning) và 
trí tuệ nhân tạo AI...



CMC Cloud
Social Listening

Giải pháp lắng nghe mạng xã hội CMC

Lợi ích Lắng nghe và phân tích mạng xã hội

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao tiếp với khách hàng của bạn để giúp 
cải thiện mối quan hệ với khách hàng trên mạng xã hội. Chúng tôi giúp 
bạn theo dõi các biến động liên quan đến thương hiệu của bạn, từ đó 
giúp bạn chủ động làm chủ cuộc chơi của mình

Với việc thu thập thông tin thường xuyên trên các phương tiện truyền 
thông xã hội theo thời gian thực sẽ giúp tạo ra nhiều thông tin mới, từ 
đó giúp tổ chức phát triển các chiến lược chăm sóc khách hàng cũng 
như tiếp thị tốt hơn, xác định được các vấn đề cần phải cải tiến để ngày 
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, các tổ chức có thể truy cập trực tiếp vào trang quản trị để 
xem xét kết quả với những giải thích chi tiết. Do đó, các tổ chức có thể 
tập trung tốt hơn nguồn lực của mình vào việc chăm sóc và tiếp cận 
khách hàng.

GiảiGiải pháp của CMC có thể giúp các tổ chức nâng cao lợi thế cạnh tranh 
của mình bằng cách đo lường hiệu suất và phản hồi của khách hàng. Từ 
đó họ sẽ chủ động hơn trong việc cải thiện toàn diện về vấn đề quản lý 
quan hệ khách hàng và phát triển công ty.

Quản lý danh tiếng trực tuyến

MạngMạng xã hội mở đôi khi lại gây ảnh hướng xấu đến thương hiệu của 
bạn bằng các phản hồi công khai tiêu cực từ phía khách hàng. 
Trong trường hợp không có chiến lược truyền thông xã hội bài bản, 
danh tiếng của thương hiệu có thể bị phá hủy một cách nhanh 
chóng. Với tính năng giám sát phương tiện truyền thông xã hội theo 
thời gian thực, CMC Social Listening giúp bảo vệ danh tiếng thương 
hiệu của bạn bằng cách giám sát các nội dung tiêu cực, phát hiện 
và cảnh báo sớm trước khi khủng hoảng truyền thông xảy ra.và cảnh báo sớm trước khi khủng hoảng truyền thông xảy ra.

Quản lý danh tiếng trực tuyến

Tối đa hóa phạm vi tiếp cận của thương hiệu thông qua tiếp thị kỹ 
thuật số dựa trên những thông tin chi tiết và có giá trị.

Giám sát liên tục các phương tiện truyền thông xã hội để đảm bảo 
phát hiện và phản ứng kịp thời với những phản hồi tiêu cực.

TạoTạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ của bạn bằng cách liên tục cập 
nhật những xu hướng mới theo thời gian thực.

Là mảnh ghép hữu ích cho tất cả các chiến lược truyền thông xã hội 
và tối đa hóa nhu cầu của tổ chức bạn.

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng bằng việc cá nhân hóa 
dịch vụ chăm sóc khách hàng và marketing

Tại sao chọn CMC
Social Listening?

Bảng giá gói cước

CMC Social Listening là 1 sản phẩm/dịch vụ của CMC Telecom. 
Chúng tôi luôn áp dụng những công nghệ và thuật toán hàng đầu 
thế giới vào công nghệ Big Data và Trí tuệ nhân tạo để giúp khách 
hàng tạo ra giá trị kinh doanh và thành công trong môi trường kinh 
tế luôn thay đổi. 

Với những thế mạnh hiện có, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu 
cầu của khách hàng để giúp họ đạt được mục tiêu kinh doanh
của mình.

Hơn 110 triệu tài khoản Facebook
Hơn 65 triệu Facebook Group
Hơn 20 triệu Facebook Fanpage
Với hơn 80 triệu số điện thoại với tài khoản Facebook tương ứng

Chúng tôi hiện có dữ liệu của:

Phát hiện xu hướng mới

Phân tích những biểu cảm xã hội

Phân tích và theo dõi truyền thông

Những cơ hội và phản hồi về sản phẩm

Đánh giá đối thủ cạnh tranh

Xác định nguồn Đối tác & Khách hàng tiềm năng

Quản lý khủng hoảng

Giao tiếp với Khách hàng

Nhận dạng những người có tầm ảnh hưởng

Quản lý việc xử lý khủng hoảng

Xây dựng kế hoạch và chiến lược về nội dung

Thúc đẩy nhu cầu, tạo sự khác biệt và tăng doanh số bán hàng 
thông qua những nội dung có tính chiến lược để đạt được mục tiêu 
kinh doanh của bạn.

Chiến lược truyền thông mạng xã hội

Chiến lược nội dung

Xây dựng những người có tầm ảnh hưởng

1 Campaign

1 Agent ( cho nhân viên )

Có Định vị thương hiệu

Không Theo dõi đối thủ

Không Tìm kiếm khách hàng

Không Hỗ trợ xử lý khủng hoảng TT

Số lượng từ khóa Số lượng từ khóa không giới hạn

 1.000.000
VND/tháng

Gói Trial

4 Campaign

5 Agent ( cho nhân viên )

Có Định vị thương hiệu

Có Theo dõi đối thủ

Có Tìm kiếm khách hàng

Không Hỗ trợ xử lý khủng hoảng TT

Số lượng từ khóa Số lượng từ khóa không giới hạn

 3.000.000
VND/tháng

10 Campaign

10 Agent ( cho nhân viên )

Có Định vị thương hiệu

Có Theo dõi đối thủ

Có Tìm kiếm khách hàng

Có Hỗ trợ xử lý khủng hoảng TT

Số lượng từ khóa Số lượng từ khóa không giới hạn

 5.000.000
VND/tháng

Không giới hạn Campaign

Không giới hạn Agent

Có Định vị thương hiệu

Có Theo dõi đối thủ

Có Tìm kiếm khách hàng

Có Hỗ trợ xử lý khủng hoảng TT

Số lượng từ khóa Số lượng từ khóa không giới hạn

Đơn giá xin
vui lòng liên hệ

Gói Small Biz Gói Medium Biz Gói Enterprise


