
 

 

DỊCH VỤ LIÊN KẾT TUYỂN SINH TRỌN GÓI 
 

Gói Dịch vụ liên kết tuyển sinh trọn gói  cung cấp lựa chọn ưa thích cho những khách hàng mong muốn 

được trả sau phí dịch vụ theo kết quả tuyển sinh thực tế và muốn gắn bó quyền lợi của nhà tuyển sinh với 

KETNOIGIAODUC bằng kết quả cuối cùng. Điều đó khiến khách hàng yên tâm hơn khi quyết định sử 

dụng các dịch vụ của  KETNOIGIAODUC. 

Một loạt các giải pháp dịch vụ toàn diện với những ưu điểm và hiệu quả nổi bật được đề xuất áp dụng để 

đảm bảo chiến dịch tuyển sinh thành công nhanh chóng, được miêu tả cụ thể trong bảng dưới đây: 

Nội dung dịch vụ và đặc điểm Hiệu quả nổi bật 

1. Phí dịch vụ tuyển sinh trả sau tùy theo số lượng thí sinh 

đã tuyển được thực tế. 

Hiệu quả chiến dịch tuyển sinh được thể hiện qua việc 

trả phí dịch vụ trọn gọi đối với mỗi thí sinh tuyển được 

thực tế. 

Gắn quyền lợi giữa Khách hàng và KETNOIGIAODUC 

bằng kết quả cuối cùng. 

2. Xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh không hạn chế số 

lượng và không phải trả phí trước. 

Thông tin thí sinh tiềm năng được khảo sát và sàng lọc sơ 

bộ trước khi gửi đề xuất danh sách cho khách hàng khai 

thác. 

Không phải trả trước phí dịch vụ xem thông tin thí sinh 

do đã tính vào phí tuyển sinh  trọn gói, 

Thí sinh được KETNOIGIAODUC  khảo sát nhu cầu 

tuyển sinh thực sự và sàng lọc lựa chọn từ Cơ sở dữ liệu 

hàng ngàn hồ sơ trước khi gửi cho Khách hàng khai thác 

giúp nâng cao hiệu quả tư vấn và làm tăng đáng kể tỷ lệ 

chuyển đổi (Tỷ lệ trung bình đạt 10:1). 

Khách hàng cũng được tự do lựa chọn và đề xuất bổ 

sung danh sách thí sinh tiềm năng cho khai thác. 

3. Có thể được sử dụng độc quyền thông tin thí sinh trong 

thời gian nhất định. 

Khách hàng có thể được sử dụng độc quyền một số 

thông tin thí sinh trong thời gian nhất định sẽ hạn chế 

tình trạng “đứng núi này trông núi nọ” của thí sinh. 

4. Đăng tin tuyển sinh cũng với các dịch vụ quảng bá tin 

đăng hiệu quả sau: Tin đăng nổi bật, Tô đậm và đỏ, Ưu tiên 

tìm kiếm, Top khóa học – tin tuyển sinh nổi bật, Top khóa 

học ưu đãi giảm giá  được hiển thị trong suốt  thời gian 

chiến dịch. 

Tăng cường hiện diện tin đăng và thương hiệu giáo dục 

khiến thu hút truy cập và tạo ấn tượng hấp dẫn thí sinh 

mục tiêu ngay từ đầu. 

Tăng số lượng thí sinh đăng ký tư vấn trực tiếp khóa 

học, nâng cao hiệu quả tuyển sinh thành công. 

5. Banner quảng cáo thương hiệu Nhà tuyển sinh/Nhà đào 

tạo hàng đầu trang chủ chính  + Trang web tuyển sinh tổng 

hợp & giới thiệu dành riêng  hiển thị trong suốt thời gian 

chiến dịch 

6. Logo đối tác  luôn hiển thị trên trang trang chủ chính 

trong suốt thời gian chiến dịch. 

7. Tăng cường tiếp cận thí sinh mục tiêu bằng các chiến 

dịch email marketing với số lượng email không hạn chế và 

được tổ chức chuyên nghiệp bởi các chuyên gia lành nghề 

của KETNOIGIAODUC. 

Tin đăng tuyển sinh sẽ được gửi trực tiếp bằng email 

marketing đến các thí sinh mục tiêu chọn lọc qua các 

chiến dịch do KETNOIGIAODUC tổ chức khiến tăng 

đáng kể  số lượng tiếp cập và tỷ lệ phản hồi tích cực của 

các thí sinh. Khách hàng cũng được tự do lựa chọn đề 

xuất danh sách thí sinh mục tiêu cho chiến dịch. 



8. Thí sinh được khuyến khích nhập học thông qua cơ chế 

thưởng điểm của KETNOIGIAODUC và ưu đãi giảm giá 

học phí của Nhà tuyển sinh. 

Cơ chế thưởng vật chất hấp dẫn  thu hút và kích thích 

mạnh mẽ thí sinh tự  đăng ký hoặc giới thiệu bạn bè 

nhập học vào khóa học của khách hàng. 

9. Ngoài hiển thị trên website Ketnoigiaoduc.vn, Tin đăng 

tuyển sinh cũng được quảng bá rộng rãi trên hệ thống site 

vệ tinh, MXH của KETNOIGIAODUC (fanpage và các 

groups chuyên đề) giúp mở rộng khả năng tiếp cập khách 

hàng mục tiêu  cũng như gia tăng thương hiệu của khách 

hàng. 

Tin đăng và hình ảnh khách hàng được quảng bá rộng 

rãi trên fanpage Kết Nối Giáo Dục Việt và trên các 

group chuyên đề có đông đảo thành viên như  Hội cha 

mẹ học sinh, Hành trang xuất ngoại, CLB Nhà tuyển 

sinh- Nhà đào tạo, vv 

10. Các dịch vụ chuyên gia đặc biệt khác dành riêng cho 

khách hàng như: hỗ trợ thiết kế banner, tinh chỉnh tin đăng 

tuyển và trang tổng hợp tuyển sinh và giới thiệu Nhà tuyển 

sinh/Nhà đào tạo hàng đầu một cách chuyên nghiệp, sáng 

tạo, vv nhằm đạt hiệu quả tuyển sinh cao nhất. 

Tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của tin đăng và 

hình ảnh quảng cáo. 

 

GIÁ DỊCH VỤ  TRỌN GÓI (ƯU ĐÃI) 

Stt Hạng mục chi phí Phí dịch vụ 

1 Phí khởi tạo dịch vụ (trả một lần khi bắt đầu hợp đồng). 

Số lượng tin đăng hiển thị trực tuyến cùng lúc tối đa 5 

tin. Thời hạn hợp đồng lần đầu tối đa 6 tháng. 

2.000.000 đồng 

 

2 Phí tuyển sinh thành công (trả theo kết quả tuyển sinh 

thực tế) 

400.000 – 600.000 đồng/thí sinh nhập học  

đối với các chương trình đào tạo dài hạn 

trình độ từ Trung cấp trở lên. 

200.000 - 300.000 đồng/thí sinh nhập học 

đối với khóa học ngắn hạn. 

Ưu đãi: Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ trước ngày 31/01/2019 được giảm 50% phí khởi tạo 

và tăng thời gian hợp đồng ban đầu lên tối đa 10-12 tháng. 

Khách hàng có thể đăng ký  dịch vụ trực tuyến tại link: https://ketnoigiaoduc.vn/dang-ky-uu-

dai-dich-vu-lien-ket-tuyen-sinh-2019-km23.html   hoặc liên hệ với  Chuyên viên dịch vụ khách 

hàng, điện thoại (024) 73012689, email: lienhe@ketnoigiaoduc.vn  để được tư vấn thêm về dịch 

vụ này. 

mailto:lienhe@ketnoigiaoduc.vn

