
Web Push và Email:
Giải pháp giúp Oppo thu 
hút dữ liệu khách hàng



Lấy khách hàng làm trọng tâm, theo đuổi sự hoàn 
hảo, đó là những giá trị mà OPPO hướng đến. 
Cũng chính vì thế, OPPO quyết định lựa chọn 
Insider để cùng đồng hành tạo nên giá trị. Insider 
với thế mạnh về công nghệ cùng với đội ngũ bản 
địa hỗ trợ nhiệt tình đem đến cho chúng tôi những 
thành quả rõ rệt trong các chiến lược Marketing, 
tạo ra nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu người dùng.

Với thuật toán phân khúc khách hàng sâu dựa trên 
công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với định 
hướng dữ liệu A/B Test, Insider giúp OPPO xác định 
nhóm người dùng tiềm năng, xây dựng được sự tin 
tưởng với người dùng, khiến khách hàng liên tục 
tương tác và mua sản phẩm của chúng tôi. Quá 
trình tích hợp nhanh chóng, đơn giản, Insider cung 
cấp đầy đủ chi tiết các bước hướng dẫn và hỗ trợ 
nhiệt tình trong mọi tình huống. Với những kết quả 
khả quan đó, OPPO chắc chắn sẽ tiếp tục đồng 
hành với Insider trong tương lai.
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OPPO - nhà sản xuất thiết bị thông minh hàng đầu thế 
giới, với hơn 40000 nhân viên làm việc không ngừng 
nghỉ để tạo nên những đột phá công nghệ, mang đến 
cuộc sống thông minh hơn, tốt hơn cho thế giới. 

OPPO hiện nay nằm trong top 5 hãng sản xuất điện 
thoại di động lớn nhất thế giới. Sản phẩm chủ yếu của 
hãng là điện thoại thông minh trong phân khúc tầm 
trung và cận cao cấp, với dòng sản phẩm chiến lược 
OPPO Reno cùng các dự án lớn, rầm rộ.

OPPO mong muốn trở thành công ty vững mạnh, đóng 
góp vào sự phát triển cuộc sống của người dùng trở nên 
tốt hơn. Sứ mệnh của OPPO là nâng cao cuộc sống 
thông qua nghệ thuật công nghệ. 

Về OPPO



OPPO quan sát thấy rằng, một lượng khách hàng đáng 
kể quyết định rời khỏi trang web vì rất nhiều lý do. Đôi 
khi đó là do thiết kế website không thu hút người dùng 
hoặc có thể là giá sản phẩm quá cao với họ. Cũng có 
thể họ cảm thấy choáng ngợp bởi rất nhiều quảng cáo 
hoặc bị các yêu cầu đăng kí làm gián đoạn. Thách thức 
mà OPPO đang gặp phải đó là:

- Chúng tôi cần thu hút và mang lại nhiều lượng truy 
cập website chính và các kênh có liên quan

- Chúng tôi muốn thu thập được nhiều thông tin 
người dùng ẩn danh và không xác định để xác định 
nhiều điểm chạm hơn

- Chúng tôi muốn người tiêu dùng biết đến nhiều 
hơn về các chương trình khuyến mãi hoặc các sản 
phẩm mới

Từ đó, các chuyên gia tư vấn của Insider đã gợi ý giải 
pháp sử dụng Web Push và Email để tập trung vào 
người dùng và hành vi, đưa đến cho họ những trải 
nghiệm cá nhân hóa tốt nhất.

Thử thách



1. Web Push

Lead Collection/Web Push Opt-in: Đây là hai tính năng mới giúp 
thu thập opt-in dữ liệu khách hàng, làm phong phú các profile 
của khách hàng, xác định tập khách hàng tiềm năng.

Notification center: cung cấp thông báo trên website của OPPO 
để tăng lượt tương tác. Người dùng có thể lưu các thông báo của 
mình dưới biểu tượng “chuông” và có thể tham khảo bất cứ lúc 
nào. 
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Bulk Push - thông điệp gửi hàng loạt: được sử dụng để gửi các 
thông điệp như thông tin sản phẩm mới, quà tặng, minigame, 
voucher... đến toàn bộ khách hàng nhằm duy trì sự tương tác giữa 
người dùng và website.

Automation Push - tự bám đuổi theo hành vi khách hàng với 
thông điệp tùy biến: được sử dụng cho các nhóm người dùng xác 
định cùng các thông điệp siêu cá nhân hóa phù hợp với từng nhu 
cầu và thời điểm khác nhau.
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2. Email

Email tự động được gửi đến đúng mục tiêu và thông điệp phù hợp 
với  từng đối tượng khách hàng. 

Khi khách hàng mới truy cập lần đầu sẽ được yêu cầu đăng kí thông 
tin để OPPO có thể gửi thông tin các chương trình, các sản phẩm 
mới, các ưu đãi mới, thông tin đơn hàng….

Tương tác với người dùng đặc biệt là trong những thời điểm quan 
trọng như email chúc mừng sinh nhật, thông báo sự kiện quan 
trọng, chu kỳ hoạt động của khách hàng, nhắc nhở giỏ hàng,...





Kết quả sau quá trình sử dụng công 
nghệ từ Insider

Sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn kỹ thuật và chiến lược 
đến từ Insider giúp cho chúng tôi triển khai chiến lược phù 
hợp, thực hiện liền mạch. Bắt đầu từ cách theo dõi hành vi 
của người dùng bằng các sự kiện, thông số, thuộc tính,... 
cùng với bảng điều khiển dễ sử dụng chính là điều khiến 
chúng tôi hài lòng nhất khi hợp tác cùng Insider

Trong vòng 3 tháng  sử dụng Web Push và Email, chúng tôi 
nhận thấy doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi đã tăng theo từng 
kỳ. Đặc biệt, với code JS website Insider, chúng tôi nhận về 
hơn 120+ dữ liệu điểm chạm tiếp xúc từ hành trình trải 
nghiệm người dùng trên website. Công nghệ của Insider 
cũng giúp chúng tôi gia tăng lượng traffic đến những 
website đối tác của OPPO. Lựa chọn Insider là lựa chọn 
đúng đắn với mọi doanh nghiệp.



Về Insider

Insider Growth Management Platform (GMP) cung cấp nền tảng công 
nghệ quản lý tăng trưởng tổng thể, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người 
dùng, tăng chuyển đổi và giá trị vòng đời của khách hàng - thông qua tự 
động hoá, AI (Artificial Intelligence - Trí Tuệ Nhân Tạo) và Machine 
Learning (máy học); từ đó đưa ra các chiến lược marketing phù hợp cho 
doanh nghiệp.  Nền tảng quản lý tăng trưởng tổng thể của Insider được 
phát triển dựa trên hành trình của một khách hàng diễn ra qua bốn giai 
đoạn: Thu hút khách hàng, Tương tác với khách hàng, Tạo doanh thu và 
Giữ chân khách hàng. GMP dễ dàng sử dụng, giảm thiểu những quy trình 
tích hợp phức tạp và phụ thuộc quá nhiều vào đội ngũ kỹ thuật. Nền tảng 
Insider giúp các digital marketer thúc đẩy tăng trưởng tối đa cho thương 
hiệu và giảm thiểu tối đa hao phí marketing.

Insider là công ty công nghệ hiện có mặt tại London, Paris, Singapore, 
Tokyo, Hong Kong, Seoul, Sydney, Helsinki, Barcelona, Dubai, Moscow, 
Warsaw, Taipei, Jakarta, Manila, Wellington, Istanbul, Kiev, Ho Chi Minh 
City, Bangkok, Brussels, Amsterdam, Luxemburg, Ankara, and Kuala 
Lumpur. Insider được vinh danh là nhà dẫn dầu trong cuộc bình chọn 
trên G2Crowd Mobile Marketing Software Grid trong 16 quý liên tiếp. 
Insider cũng được công nhận trong báo cáo Gartner Magic Quadrant for 
Multichannel Marketing Hubs 2020.
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