BÍ QUYẾT

KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH
WEBSITE KINH DOANH HIỆU QUẢ

LỜI NÓI ĐẦU
Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đã có nhiều chuyển đổi, ảnh hưởng từ việc thực hiện giãn cách xã
hội nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Từ đó, các thương hiệu và nhà bán hàng
chủ động tham gia kênh bán hàng trực tuyến nhằm tìm kiếm mức tăng trưởng, trong khi đó, người
tiêu dùng có xu hướng tìm đến các trang thương mại điện tử (TMĐT) để đáp ứng nhu cầu mua
sắm hằng ngày.
Xu hướng gia tăng mua sắm trực tuyến tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược
truyền thông kỹ thuật số và tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ hơn trên thị trường trực tuyến. Để làm
được điều này, việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm đó là tạo lập một website.
Website không chỉ tạo ra nền tảng phát triển vững bền cho doanh nghiệp trên Internet, nó còn là:
Trung tâm xuất bản và lưu giữ những nội dung mang tính định hướng khách hàng và
khách hàng tiềm năng về các giải pháp giúp họ giải quyết được vấn đề và từ đó xây
dựng sự yêu thích cũng như lòng tin của họ.
Công cụ thu hút khách hàng mục tiêu và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Nơi phát triển và củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Nếu bạn đã nắm được tất cả các lợi ích trên đây, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn bí quyết làm sao để
khai thác và vận hành website hiệu quả.
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PHẦN I
BÍ QUYẾT GIÚP KHAI THÁC VÀ
VẬN HÀNH WEBSITE HIỆU QUẢ
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01. Xác định mục đích
của Website

Website kinh doanh thường đóng vai trò như
một nơi để cung cấp thông tin về doanh nghiệp
hoặc một nền tảng trực tiếp cho thương mại
điện tử. Dù trang web của bạn được tạo ra
nhằm mục đích gì, cung cấp thông tin hay phục
vụ cho hoạt động mua bán, điều quan trọng là
phải cho khách hàng biết công ty của bạn làm
gì ngay trên trang chủ. Đừng bắt khách hàng
phải mất thời gian tìm hiểu xem doanh nghiệp
bạn có thể đáp ứng nhu cầu của họ hay không.

02. Xây dựng giao diện người dùng thân thiện
Khi xây dựng trang web, bạn sẽ muốn tạo nhiều trang dành riêng cho các khía cạnh khác nhau
trong doanh nghiệp. Trong đó, mỗi trang đều phải hỗ trợ mục tiêu chính của trang web, với mục
đích rõ ràng và bao gồm lời kêu gọi hành động.
Đây là một vài mẹo cơ bản để giúp bạn tạo các trang hiệu quả, giàu nội dung cho website:

Đưa ra tuyên bố rõ ràng. Chắt lọc những gì doanh nghiệp của bạn
làm thành một tuyên bố rõ ràng, súc tích. Có như vậy, khách truy cập
mới hiểu được những gì bạn làm ngay khi truy cập vào trang chủ.

Đặt lời kêu gọi hành động. Các nút kêu gọi hành động có xu hướng
hoạt động tốt nhất khi chúng khớp với thông tin trên trang. Ví dụ
nút “Mua ngay” sẽ phù hợp với trang sản phẩm, trong khi nút “Liên
hệ” sẽ thích hợp để đặt trên trang giới thiệu chung.

Không ngừng cải thiện tốc độ. Thiết lập càng nhiều cải thiện tốc độ
tự động càng tốt. Điều này sẽ mang đến cho khách hàng trải
nghiệm lướt web tối ưu hơn, từ đó giúp họ cảm thấy hài lòng về
doanh nghiệp hơn.

Tránh sử dụng hình ảnh chung. Thay vì hạ thấp uy tín doanh nghiệp
bằng cách sử dụng hình ảnh chung, bạn nên sử dụng hình ảnh của
chính công ty để nâng tầm thương hiệu.
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03. Thiết lập hệ thống thanh toán

Nếu bạn không có kế hoạch chấp nhận thanh toán trên website của mình, bạn không cần bận
tâm đến vấn đề này. Còn nếu bạn là nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ muốn cung cấp cho
khách hàng tùy chọn thanh toán trực tuyến, bạn sẽ cần tích hợp hệ thống thanh toán điện tử
vào website. Cách dễ nhất để làm điều này là thông qua phần mềm thương mại điện tử hoặc bộ
xử lý thanh toán của bên thứ ba.

04. Tiếp thị trang web trên các phương tiện truyền
thông xã hội/ công cụ tìm kiếm
Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn hay Pinterest,
là cách tốt nhất để tăng lượng người xem và cảnh báo cho khách hàng về những gì đang xảy ra
với doanh nghiệp của bạn.
Ngoài ra, bạn cũng cần cập nhật website lên công cụ tìm kiếm để tăng lưu lượng tự nhiên. Điều
này sẽ giúp việc triển khai chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) dễ dàng và thuận lợi
hơn nhiều.
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05. Thường xuyên tạo và xuất
bản nội dung chất lượng
Cả số lượng và độ mới của nội dung đều quan trọng
đối với các công cụ tìm kiếm, vì vậy điều quan trọng
là bạn phải tạo kế hoạch xuất bản các bài viết chất
lượng và/hoặc bài đăng blog trên trang web của bạn
và trên các trang web bên ngoài liên kết đến trang
web của bạn.
Ngoài nội dung trang và bài viết tĩnh, một hình thức
nội dung tuyệt vời để đăng trên trang web của bạn là
đánh giá khách hàng. Yêu cầu đánh giá từ khách
hàng và sau đó cập nhật trên trang web là một cách
để đăng tải nội dung mới, chất lượng cao trên trang
web của bạn, làm cho doanh nghiệp của bạn trở nên
hấp dẫn hơn.

06. Cài đặt các công cụ đo lường
Bằng cách cài đặt các công cụ đo lường như Google Analytics và Google Search Console, bạn
có thể dễ dàng thu thập dữ liệu nhằm mục tiêu phân tích lưu lượng và hiệu suất của trang web,
từ đó đưa ra những thay đổi và cập nhật cần thiết để đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh
nghiệp. Cụ thể thì, những công cụ này có thể được sử dụng để theo dõi các loại thông tin sau:

Khách truy cập hàng ngày, hàng tuần và
hàng tháng vào trang web của bạn.

Liên kết bị hỏng trên trang web.

Số lượt xem trên mỗi trang của trang web
của bạn.

Từ khóa dẫn người dùng đến trang web
của bạn.

Tỷ lệ thoát.

Backlink vào trang web của bạn.

Thời gian trung bình dành cho khách truy cập.

Thời gian tải trang web.

Thu thập dữ liệu lỗi trên trang web của bạn.

Thông tin khác có thể giúp tăng cường
hoạt động SEO.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các công cụ đo lường và đánh giá chuyên sâu khác như Ahrefs,
MOZ, SEO PowerSuite,…để tối ưu hoạt động website doanh nghiệp.
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07. Chăm sóc website định kỳ

Để có một trang web thành công, xếp hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm và không bị hack, bạn
cần đảm bảo nó được chăm sóc đúng cách.
Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lên kế hoạch chăm sóc website định kỳ cho doanh nghiệp:

Kiểm tra dữ liệu Công cụ quản trị trang
web ít nhất mỗi tháng một lần và xử lý
các lỗi phát sinh được gửi qua email
theo thời gian thực.
Sử dụng dữ liệu truy cập để tìm hiểu
thêm về khách hàng của bạn. Như vậy,
bạn có thể phục vụ họ tốt hơn.
Sử dụng dữ liệu hiệu suất để tối ưu hóa
và sửa chữa các lỗi/cảnh báo.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các phần
mềm luôn được cập nhật.
Chạy quét bảo mật để đảm bảo trang web
của bạn đã sạch phần mềm độc hại và
chưa bị hack.
Sử dụng “thử nghiệm chia tách” cho các
khu vực khác để xem hiệu suất của trang
web có hiệu quả hay không.
Áp dụng các mẹo tối ưu SEO và liên tục
xuất bản nội dung chất lượng.
Cập nhật các xu hướng mới và hiệu quả
để tiếp thị doanh nghiệp của bạn.
Cho phép khách truy cập đưa ra phản hồi
về trang web của bạn.
Đảm bảo trang web của bạn được sao
lưu theo nhiều cách ít nhất một lần một
ngày và ít nhất 10 ngày trở lại.

Xây dựng website doanh nghiệp là một khoản
đầu tư chi phí thấp giúp bạn vừa tạo được uy
tín vừa thu hút được lượng lớn khách hàng
thông qua các kỹ thuật tiếp thị truyền thống.
Nếu đảm bảo được việc cập nhật nội dung
trang web thường xuyên và giải quyết các vấn
đề kỹ thuật nhanh chóng, bạn sẽ không bao giờ
phải lo lắng về “sự hiện diện” của doanh nghiệp
đối với khách hàng hiện tại và trong tương lai.
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PHẦN II
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ XÂY
DỰNG WEBSITE UY TÍN
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01. Uy tín thương hiệu
Chất lượng là tiêu chí hàng đầu các doanh nghiệp tìm kiếm ở một công ty thiết kế web.
Để kiểm định điều này, bạn có thể thực hiện các bước gợi ý sau đây:

Đánh giá website của đơn
vị thiết kế

Xem xét về kinh nghiệm
làm việc của họ

Đánh giá dựa trên phản hồi
của khách hàng

Một đơn vị thiết kế tốt
chắc chắn sẽ biết cách
xây dựng một website xuất
sắc cho mình. Bạn có thể
truy cập vào website của
họ, xem xét các yếu tố về
giao diện, bố cục, hình
ảnh, tốc độ tải trang, sự tối
ưu trên nền tảng di động,…
Nếu trang web của đơn vị
đó có thể đáp ứng được
những tiêu chí bạn mong
muốn, thì họ hoàn toàn có
đủ khả năng để tạo ra một
website hoàn hảo cho
doanh nghiệp của bạn.

Công ty có thâm niên lâu
năm, đã tạo được thương
hiệu trên thị trường chắc
chắn sẽ mang lại sự đảm
bảo, tin tưởng đáng kể.
Đây là cơ sở để bạn đánh
giá khả năng của đơn vị
thiết kế website này. Ngoài
ra, bạn nên xem xét những
dự án mà họ đã thực hiện
để xem năng lực thiết kế
của họ có đủ để đáp ứng
các yêu cầu từ doanh
nghiệp bạn hay không.

Đây là nguồn thông tin rất
quan trọng giúp bạn có thể
đánh giá chính xác chất
lượng thiết kế website và
dịch vụ chăm sóc khách
hàng của đơn vị thiết kế.
Đơn vị nhận càng được
nhiều sự tín nhiệm từ
khách hàng cũ, càng cho
thấy chất lượng dịch vụ
của họ là chuyên nghiệp
và đáng tin cậy.
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02. Gói dịch vụ đa dạng
Khi tìm kiếm một đơn vị thiết kế website, bạn cần đảm bảo đơn vị đó đáp ứng được các dịch vụ
cơ bản như:
Kho giao diện hiện đại, chuyên nghiệp
và tích hợp đầy đủ các chức năng.
Giao diện website tự tùy biến để hiển
thị hoàn hảo nhất trên mọi thiết bị
(desktop, smartphone, tablet,..)
Website được xây dựng tối ưu SEO,
hỗ trợ marketing online và tăng khả
năng tiếp cận tới khách hàng.
Đảm bảo về vấn đề an toàn và bảo
mật.
Trang quản trị đầy đủ, dễ sử dụng.

Một số đơn vị thiết kế website hiện nay còn hỗ
trợ các dịch vụ khác như nhập liệu, thiết kế
banner, biên tập nội dung hay dịch thuật… giúp
doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí
thay vì phải làm việc cùng lúc với nhiều nhà
cung cấp dịch vụ khác nhau.

03. Chính sách hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
Đối với các công ty thiết kế website chuyên nghiệp, ngoài yếu tố chất lượng sản phẩm, chất
lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng cần được đảm bảo. Sẽ rất khó để doanh nghiệp có
thể làm việc và đạt hiệu quả công việc với những đơn vị dịch vụ khách hàng kém.
Thực tế, có rất nhiều đơn vị thiết kế có năng lực về chuyên môn nhưng lại thiếu sự chuyên
nghiệp trong khâu chăm sóc khách hàng, đặc biệt là ở giai đoạn sau bán. Chính vì thế, dịch vụ
chăm sóc, hỗ trợ khách hàng chính là một yếu tố vô cùng quan trọng mà bạn cần xem xét khi
lựa chọn đơn vị thiết kế website.
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04. Đảm bảo an toàn dữ
liệu và bảo mật
Đảm bảo an toàn website là yếu tố bạn nên
yêu cầu ở các đơn vị thiết kế web. Đặc biệt
khi rất nhiều website doanh nghiệp bị tấn
công bởi hacker, gây thiệt hại không chỉ về
doanh số mà còn là uy tín thương hiệu.
Theo báo cáo của CyStack, có hơn 560.000 vụ tấn
công vào các website trên toàn cầu trong năm
2019. Việt Nam xếp thứ 11 trong số các nước có
nhiều website bị tấn công trên thế giới với hơn
9.300 website bị xâm phạm.

Vậy nên khi lựa chọn đơn vị thiết kế, hãy lưu ý đến vấn đề bảo mật và tìm hiểu kỹ xem website
doanh nghiệp của bạn được bảo vệ bằng hình thức như thế nào và liệu nó có đảm bảo không.

05. Cung cấp tùy chọn nâng cấp hệ thống
Doanh nghiệp của bạn luôn hướng tới mục tiêu mở rộng và phát triển không ngừng trong tương
lai. Như vậy, website của bạn cần có khả năng nâng cấp dễ dàng ngay khi doanh nghiệp có nhu
cầu mở rộng hoặc thay đổi.

Lúc này bạn nên cân nhắc tìm kiếm các công ty thiết kế có đưa ra cam kết có thể hỗ trợ mở rộng,
nâng cấp website bất kỳ lúc nào. Điều này sẽ khắc phục hạn chế doanh nghiệp làm website xong
không nâng cấp được phải thiết kế lại, gây lãng phí ngân sách.
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PHẦN III
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA
BẠN VỚI WEBSITE CHILI
Với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website, CHILI đã khẳng định được uy tín và chất
lượng của mình. Dịch vụ thiết kế web của CHILI đã được hàng ngàn khách hàng tin tưởng và lựa
chọn với kho giao diện hơn 1000 mẫu hiện đại và chuyên nghiệp, thiết kế chuẩn SEO, tích hợp
nhiều tính năng,.. Đến với CHILI bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với
Chính sách hoàn tiền trong vòng 7 ngày với bất cứ lý do gì khiến bạn không hài lòng
Chúng tôi cũng cam kết tốc độ hiển thị siêu nhanh website của bạn dưới 3 giây.
Và nếu bạn quá bận rộn? Không rành về công nghệ? Đừng quá lo lắng! CHILI sẽ
luôn đồng thành 24/7 hướng dẫn và hỗ trợ bạn suốt thời gian sử dụng sản phẩm.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI:
Website: https://www.chili.vn/
Kinh doanh miền Nam: 028 7777 7999
Kinh doanh miền Bắc: 024 7777 7999
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