
Tài liệu thuộc sở hữu của SlimSoft.vn. Bản quyền được bảo lưu. Không được phép quét hay tải lên trang 

mạng của bạn hoặc bất kì nơi nào. Cấm sao chép toàn bộ hay từng phần.

Thiết Kế Web Chuẩn Digital Marketing 
Biến trang web thành cỗ máy bán hàng



Nội dung

Website chuẩn digital marketing là gì ?

Ba trụ cột của digital marketing

Công thức thiết kế nội dung web thu hút

Công cụ tăng số lượng khách hàng

Công cụ phân tích dữ liệu trang web



Website chuẩn digital 
marketing là gì ?*



Website thông thường

Mục đích chính của CMS là  giúp dễ dàng quản lý, chỉnh sửa và tìm kiếm  nội dung

CMS -  Content Management System

Tập trung vào nội dung



Ba nhiệm vụ của web chuẩn marketing ?



Ba trụ cột của web chuẩn digital marketing

1 - Công nghệ 
hiện đại

2 - Nội dung
thu hút

3 - Phân tích
dữ liệu



I - Nội dung thu hút



- Tiêu đề | banner | video
- Mới lạ + có liên quan

Cấu trúc tối ưu

- Liệt kê lợi thế bán hàng
- Liệt kê lợi ích

- Ý kiến khách hàng
- Bằng chứng hình ảnh
- Quy mô | lịch sử doanh nghiệp

- Nhắc lại lợi ích | lý do mua
- Click-to-call  + Form đăng ký

- Thu thập số điện thoại | Khách mua hàng 
- Hỏi khi thoát trang | Live chat tự động

- Giải quyết rào cản / nỗi sợ
- Hướng dẫn sử dụng | thanh toán







Mẫu giao diện VinFast trên Slimweb



Mẫu giao diện trên Slimweb



TRỤ CỘT THỨ II

1 - Công nghệ 
hiện đại

2 - Nội dung
thu hút

3 - Phân tích
dữ liệu



II - Công nghệ hiện đại



Bạn cần 1 công cụ tạo web1 tự tạo trang web cho chiến dịch marketing, không cần biết kỹ thuật



Landing Page là gì?

● Là trang “đơn”: (1) Bán một loại sản phẩm (2 )Hướng tới một nhóm đối tượng

● Thường dùng cho chiến dịch marketing và truyền thông

● Tập trung vào chuyển đổi – Call to Action (CTA)

● Gọi là “trang đích” vì thường là đích đến trong quảng cáo Google Ads

Trang đích



Landing Page và Homepage



Vấn đề của Landing page ?

Nội dung không tươi mới → không tốt cho SEO

Khi kết nối tên miền riêng → chỉ có 1 page

Khi quảng cáo Google Ads → tiện ích “liên kết” trỏ về cùng 1 trang

Khó xây dựng Thương Hiệu vì quá ít nội dung

Đôi khi bị nhồi nhét nên nội dung quá dài



Giải pháp là Landing Site

Landing Site = Landing Page (s) + Mini Blog 



LANDING SITE

Landing page 1

Landing page 2

Landing page 3

Bài viết Blog

Chiến dịch quảng cáo Landing page



Sử dụng Landing Site trong chiến dịch quảng cáo Google



Công cụ tạo landing site KÉO - THẢ
(không cần biết kỹ thuật)



https://www.youtube.com/watch?v=Ev0uoO13NmA
https://www.youtube.com/watch?v=Ev0uoO13NmA


Công cụ tăng số lượng khách hàng 2 tự động, dễ cài đặt, thống kê thời gian thực



Giả khách mua hàng1



Hỏi khi thoát trang (pop-up)2

Lần đầu truy cập Quà tặng miễn phí

Ưu đãi có thời hạn Chiến dịch khuyến mãi





Hỏi sau vài giây (pop-up)3



Live chat4



Nút gọi điện5



Nút gọi điện5



Thu thập số điện thoại khi truy cập web6



Thu thập số điện thoại khách LIKE & COMMENT7



Chăm sóc và bán hàng tự động3 email marketing automation







Công cụ tạo Blog4 nội dung tươi mới, thu hút tương tác



Kéo thả để tạo Blog với Slimweb



TRỤ CỘT THỨ III

1 - Công nghệ 
hiện đại

2 - Nội dung
thu hút

3 - Phân tích
dữ liệu



III - Phân tích dữ liệu



Kết nối với chiến dịch quảng cáo1 Google và Facebook



Thêm mã tích hợp1



Cài mã theo dõi chuyển đổi Google Cài mã theo dõi chuyển đổi Facebook

Theo dõi chuyển đổi2

- Thiết lập chuyển đổi
- Lấy mã chuyển đổi
- Cài đặt mã chuyển đổi
- Theo dõi chuyển đổi với google analytics

- Thiết lập chuyển đổi
- Lấy mã chuyển đổi
- Cài đặt mã chuyển đổi
- Cài đặt sự kiện



Cách kiểm tra cài đặt3



Các công cụ phân tích2 dữ liệu và hành vi



dữ liệu hành vi trực quan



Cài đặt Google Analytics1



Cài đặt heatmap2

Heatmap hay còn gọi là bản đồ nhiệt
● Vùng được mắt người dùng tập trung nhiều nhất
● Vùng được người dùng click nhiều nhất
● Quay lại video người dùng truy cập





Công cụ thiết kế web chuẩn marketing Công cụ tiếp thị email tự động

Công cụ tăng số lượng khách hàngCông cụ tăng năng lực quản trị

https://slimweb.vn
http://slimemail.vn
http://slimads.vn
http://slimcrm.vn


Đội ngũ của SlimSoft



Vì sao chọn SlimSoft ?



Xin cảm ơn!
Vui lòng liên hệ: info@slimsoft.vn | 096.2629.444

Bạn cần tư vấn thêm ?


