
Thu lại gấp 12x giá trị đầu 
tư, Sơn Kim Mode đã 
chọn lựa đối tác công 

nghệ như thế nào?



“

Sơn Kim Mode

Dù có nhiều năm kinh nghiệm vận hành chuỗi cửa hàng 
bán lẻ Vera & Jockey, nhưng Sonkim Mode mới chỉ chú 
trọng đầu tư từ 2019 vào mảng bán hàng online. Để thúc 
đẩy tăng trưởng online của các nhãn hàng, tiêu chí tiên 
quyết để lựa chọn nền tảng công nghệ của Sonkim Mode 
là năng lực công nghệ và tính ứng dụng nhanh. Chọn đồng 
hành cùng Insider CDxP vì chúng tôi hiểu rằng đồng nhất 
dữ liệu đa nền tảng, tính linh hoạt trong việc phân tập 
người dùng & khả năng ứng dụng ngay lập tức các chiến 
lược phù hợp trong cùng một nền tảng là các điểm ưu việt 
để giúp team Vera & Jockey có thể chuyển đổi từ ý tưởng 
thành thực tế nhanh chóng.

Một trong những thách thức lớn của Sonkim Mode là cần 
chuyển đổi số đồng thời hai thương hiệu Vera & Jockey 
trong khi nguồn lực nội tại của chúng tôi chỉ có một team. 
Đội ngũ hỗ trợ bản địa của Insider đã giúp quá trình tích 
hợp của cả 2 website được thực hiện nhanh chóng chỉ 
trong 1 ngày. Quan trọng hơn là kinh nghiệm thực tế và 
kiến thức chuyên sâu của đội ngũ hỗ trợ đã giúp chúng tôi 
nắm bắt xu thế thị trường, tinh chỉnh các chiến lược phù 
hợp và triển khai kịch bản rất nhanh chóng. Insider CDxP 
không chỉ giúp Sơn Kim Mode đạt 12x giá trị đầu tư mà còn 
tăng tỷ lệ chuyển đổi, tăng khả năng tương tác với người 
dùng và hơn thế.



Về Sơn Kim Mode

Sonkim Mode với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành 
trang phục mặc nhà, nội y, thể thao cao cấp với những 
nhãn hiệu như Vera, Jockey, Wow,.. Mỗi câu chuyện được 
kể, mỗi tin tức thời trang được cập nhật, mỗi chương trình 
ưu đãi hấp dẫn được chia sẻ, mỗi lời tư vấn hữu ích được 
trao đổi đến từ Jockey hay Vera đều mong muốn người 
dùng có cơ hội trải nghiệm với những bí mật tinh tế về 
mối quan hệ giữa nét đẹp cơ thể và thế giới thời trang nội 
y – trang phục lót, cũng như tìm thấy được niềm vui đặc 
biệt trong không gian mua sắm hiện đại.



Sơn Kim Mode là thương hiệu bán lẻ thời trang với lịch sử phát triển 
lâu đời, cho đến khi COVID xuất hiện và xu hướng hành vi người dùng 
chuyển dịch lên online thay đổi rõ rệt, Sơn Kim Mode nhận ra đã đến 
thời điểm cần phải chuyển mình, tiếp cận và trở thành một phần của 
thế giới kỹ thuật số nhanh nhất có thể. Sau khi cân nhắc nhiều nhà 
cung cấp công nghệ nhưng dịch vụ của họ đều không đạt được kỳ 
vọng của chúng tôi.

Tuy nhiên, từ đó chúng tôi cũng nhìn nhận ra thách thức mình đang 
gặp phải: lượng khách hàng tại cửa hàng khá nhiều nhưng lại ít hoặc 
thậm chí không xuất hiện trên kênh online. Trong thời gian đầu, 
chúng tôi thậm chí phải chạy cả trên trang thương mại điện tử và 
Insider để vừa thu hút thêm traffic cho website vừa thu thập dữ liệu 
và khởi tạo các trải nghiệm cá nhân hoá nhằm tương tác và giữ chân 
người dùng. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đúc kết được những tiêu chí quan trọng 
trong việc lựa chọn đối tác công nghệ sao cho phù hợp với nhu cầu 
của mình như:
● Khả năng thu thập và phân tập dữ liệu thực sự của nền tảng.
● Các template có sẵn không cần lập trình để cá nhân hóa 

website.
● Khả năng xây dựng hành trình người dùng tự động đa kênh dựa 

trên phân khúc dữ liệu.
● Có đội ngũ hỗ trợ giúp chúng tôi khai thác triệt để tiềm năng 

của nền tảng
● Nền tảng có cung cấp cái nhìn toàn diện 360 độ về người dùng 

từ khi họ vào website đến khi rời trang hay không?

Các tiêu chí lựa chọn công nghệ của 
Sơn Kim Mode



Thách thức chung của tất cả các 
doanh nghiệp triển khai kênh 
online chính là làm thế nào để giữ 
chân người dùng lâu nhất nhằm 
thúc đẩy họ khám phá trang 
website nhiều hơn, từ đó điều 
hướng họ thực hiện hành vi mà 
thương hiệu mong muốn. 

Web Suite & Smart 
Recommender - Cặp 
đôi hoàn hảo giúp tỷ 
lệ chuyển đổi tăng 
vượt bậc

Các chuyên gia chiến lược của 
Insider đã tư vấn chúng tôi kết 
hợp các template có sẵn (pop-up 
giữ chân người dùng thoát trang, 
instory, social proof…) với tính năng 
phân khúc dữ liệu, từ đó lên kịch 
bản và truyền tải những thông 
điệp cá nhân hoá phù hợp với nhu 
cầu của người dùng ngay tại thời 
điểm đó. 

Công cụ này với UCD (thiết kế lấy 
người dùng làm trung tâm) giúp 
Sơn Kim Mode thu thập thêm 
nhiều dữ liệu mới ngay tại thời 
điểm hành vi người dùng thay đổi 
trên trang, cung cấp cái nhìn 360 
độ từ đó có các chiến lược, kịch 
bản phù hợp.





Không chỉ vậy, hiểu rõ tầm quan trọng của tỷ lệ chuyển đổi 
đối với doanh nghiệp, Insider gợi ý chúng tôi sử dụng tính 
năng Smart Recommender với hơn 20 thuật toán tuỳ chỉnh 
khác nhau. Cùng sức mạnh của phân khúc dữ liệu, chúng tôi 
dễ dàng đề xuất các sản phẩm tương tự với sản phẩm người 
dùng đang xem trên trang với các tiêu chí như màu sắc, thể 
loại, giá cả theo đúng nhu cầu và sở thích của họ. Công cụ 
này đã giúp chúng tôi tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi cũng 
như tăng khả năng bán chéo sản phẩm.

Web Suite & Smart Recommender - 
Cặp đôi hoàn hảo giúp tỷ lệ chuyển 
đổi tăng vượt bậc



Hầu hết các thương hiệu đều dùng Web 
Push và Email để tương tác, vì vậy 
Insider tư vấn chúng tôi sử dụng kết hợp 
giữa kịch bản nâng cao & các nội dung 
khuyến mãi để tăng trưởng nhanh 
chóng như chuỗi hành trình, kết hợp 
phân khúc dữ liệu, chủ động thu thập 
người dùng để tăng lượng người theo 
dõi... Hiểu rõ giới hạn nguồn lực của Vera 
và Jockey, Insider tư vấn chúng tôi tự 
chủ động thiết kế các hành trình người 
dùng đa kênh tự động kết hợp khả năng 
phân khúc dữ liệu với các kịch bản khác 
nhau cho cả người dùng cũ và mới như 
khám phá trang, nhắc nhở bỏ quên giỏ 
hàng, kêu gọi quay lại trang,.. Khi người 
dùng truy cập vào trang và có những 
hành vi tương thích với hành trình có 
sẵn, nền tảng sẽ tự động tương tác bằng 
Web Push và cả khi họ đã rời trang bằng 
Email với cùng một thông điệp, điều 
hướng họ thực hiện hành vi chúng tôi 
mong muốn. Công cụ này thực sự hiệu 
quả, giúp Vera và Jockey tăng tỷ lệ 
chuyển đổi đặc biệt ở kịch bản bỏ quên 
giỏ hàng.

Hành trình người dùng 
đa kênh - tương tác 
100% điểm chạm của 
khách hàng.



Khi Người Dùng Tiến Vào Phân Khúc

Xác Định Kênh Tương Tác

Email

Sau 1 ngày

Web Push

Sau 2 giờ

Sau 1 ngày



Khi Người Dùng Thực Hiện Khảo Sát

Xác Định Kênh Tương Tác

Web Push

Sau 3  giờ

Email



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.

info@useinsider.com 

www.useinsider.com 
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