
Thiết kế web chuẩn digital marketing 
Biến trang web thành cỗ máy bán hàng

Tài liệu thuộc sở hữu của công ty phần mềm VINNO. 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.



Nội dung chính
1. Ngôn ngữ thiết kế Material Designweb

2. Vì sao phải “chuẩn marketing”

3. Thiết kế web “chuẩn marketing” là gì ?



Ngôn ngữ thiết kế



◉ Ngôn ngữ thiết kế: sử dụng ngôn ngữ Material Design của Google

◉ Vật liệu chính: Card – Menu – Float Button – Button

◉ Hiệu ứng: sử dụng hiệu ứng tự nhiên và liên tục, giúp người dùng hiểu 
trang này từ đâu mà ra, có thành phần gì, phải tập trung vào đâu

◉ Có chi tiết thú vị: không làm nổi bật tất cả mà sẽ chọn 1 chi tiết nhỏ  để 

thiết kế những tương tác, chuyển động thú vị

Ngôn ngữ thiết kế 



◉ Có mục đích, thẩm mỹ và thời thượng: dễ dàng được nhận ra như là một bộ phận của 

thương hiệu.

◉  Đơn giản hóa: đơn giản hóa trải nghiệm thông qua bố cục, thanh điều hướng, luồng 

thông tin và cách hiển thị nội dung

◉ Tập trung: Mỗi trang hoặc một tương tác chỉ nên tập trung vào một nhiệm vụ cốt lõi. 

Không làm người sử dụng phải bối rối với quá nhiều lựa chọn. 

◉ Tích hợp trong suốt với các hệ thống số:  kết hợp các nội dung số và chức năng hữu 

ích khác vào cùng một hệ thống.

◉  Thiết kế đa kênh:  trải nghiệm được duy trì và đồng nhất qua các kênh khác nhau 

Mobile, Laptop, Tablet

Một số nguyên tắc thiết kế  



Trải nghiệm người dùng 
(user experience)





Người dùng là ai ?

Khách hàng tiềm năng Người quản trị



Vì sao cần phải “chuẩn marketing” ?



Website trước đây chỉ là CMS



Nhiệm vụ của một website hiện đại

◉ Website hiện đại như một hệ thống marketing tự động cần hoàn thành 3 nhiệm vụ

◉ Ngoài ra còn cần xây dựng được dấu ấn thương hiệu trong tâm trí khách hàng



Làm sao để thu hút ?

THU HÚT GIỮ CHÂN PHÁT TRIỂN



Ngoài trang web chính để xây dựng thương hiệu, mỗi chiến dịch marketing cần có landing page 
riêng để tối ưu chuyển đổi và hiệu quả

◉ Hình thức hấp dẫn:  (1) bắt mắt, (2) sinh động (3) có chi tiết thú vị
◉ Đơn giản và tập trung: (1) nội dung trọng tâm và đầy đủ, (2) tính năng dễ hiểu và thao tác

Làm sao để thu hút ?



Tích hợp công cụ thiết kế landing page dạng KÉO - THẢ

● Cho phép tạo ra các trang web con cho từng chiến dịch quảng cáo chỉ bằng cách KÉO - 
THẢ không cần biết lập trình



Chuẩn SEO là gì? 

◉ Giúp Google tìm thấy trang web 
◉ Giúp google hiểu nội dung trang web 
◉ Giúp người dùng dễ sử dụng trang web

Thiết kế web chuẩn SEO



Thiết kế web chuẩn SEO

Thiết kế ưu tiên cho tiết bị di động (mobile first): bắt buộc phải responsive

◉ https://testmysite.thinkwithgoogle.com

Page on-site checklist: 
◉ Path: Url ngắn và thân thiện: tiếng việt không dấu và phân cấp
◉ Metatag: Page title, metatag: lưu ý facebook metatag => page title và meta description không trùng lặp
◉ Robot & Xml sitemap: sitemap chỉ cần cho website lớn
◉ Schema.org: dữ liệu có cấu trúc  giúp cung cấp thông tin để các công cụ tìm kiếm hiểu dễ hơn
◉ Search 404:  điều hướng sang trang khác khi không tìm thấy nội dung
◉ Redirect: giúp điều hướng một đường link cũ sang đường link mới mà 
◉ Global Redirect: điều hướng các đường link khác nhau đến cùng 1 nội dung => không bị lỗi nội dung trùng lặp
◉ Tích hợp mã nhúng: Google Analytics / Google tag / Google webmaster...
◉ Tối ưu nội dung: thẻ h1, h2, mật độ từ khóa…
◉ Tối ưu ảnh: alt, title, caption, tên file ảnh, ảnh tự động co dãn theo tỷ lệ màn hình
◉ Tối ưu tàg: thẻ nội dung => chi tiết hơn của danh mục lớn
◉ Tối ưu điều hướng: menu chính, đường dẫn ngược (breadcrum), menu bên, nội dung liên quan, chân trang, điều 

hướng trong bài
◉ Accelerated Mobile Pages (AMP): Trang trên thiết bị di động được tăng tốc



Làm sao để giữ chân ?

THU HÚT GIỮ CHÂN PHÁT TRIỂN



Làm sao để giữ chân ?

Cửa sổ quảng cáo thông minh (smart popup)
● Hiện cửa sổ quảng cáo dựa theo hành vi của người dùng
● Giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đối với những chiến dịch quảng cáo cụ thể







Tích hợp email marketing automation

● Tự động gửi email cho danh sách theo kịch bản soạn sẵn
● Cá nhân hóa nội dung email theo tên người nhận
● Gửi email hàng loạt với số lượng lớn và tỷ lệ inbox cao



Tích hợp thông suốt với Google và Facebook

● Cài đặt dễ dàng các mã quảng cáo: Google remarketing, Pixel, tối ưu 
chuyển đổi, google analytics ….



Tính năng tự động gợi ý nội dung chuẩn SEO

● Tối ưu seo onpage trên từng trang con hỗ trợ cho copywriter



Thiết Kế Web Cao Cấp Chuẩn Digital Marketing


