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Hướng dẫn Trang web Doanh nghiệp Nhỏ 
 
Nếu bạn không có một trang web, bạn nên làm như vậy. Như đã lưu ý, 40% doanh nghiệp nhỏ không có 
trang web và gần 75% không có thương mại điện tử. 
 
Khi chúng ta bước vào ngõ ngách của đại dịch này, việc có một chiến lược trang web sẽ giúp bạn phục 
hồi nhanh hơn và tiếp cận các thị trường mới. 
  
Những con số không nói dối. Tám mươi phần trăm người Mỹ thực hiện nghiên cứu trực tuyến trước khi 
họ mua hàng. Điều đó có nghĩa là khoảng 230,5 triệu khách hàng tiềm năng đang mua sắm trực tuyến, 
so sánh giá cả và hoàn tất giao dịch mua. Đó chỉ là ở Hoa Kỳ. Chín mươi lăm phần trăm tổng số khách 
hàng và hai phần ba sức mua của thế giới nằm ở nước ngoài. 
  
Việc xây dựng một trang web dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Đặc biệt với chương trình Go 
Global của chúng tôi, chương trình này sẽ kết hợp bạn với một công ty thiết kế đủ năng lực có thể xây 
dựng một trang web đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cho dù bạn muốn thu hút thêm khách hàng hay 
bán hàng trực tuyến. 
 

Điều đầu tiên trước tiên 
 
Trước khi bạn liên hệ với một công ty thiết kế web, bạn muốn làm một số bài tập về nhà trước. 
 

1. Chỉ định người quản lý dự án 

 
Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn đã có rất nhiều thứ trên đĩa của mình rồi. Tốt nhất là bạn nên nhờ 
người khác quản lý dự án thiết kế web của bạn. Ngày nay, rất nhiều nhà tuyển dụng trẻ tuổi khá hiểu biết 
về Internet. Xem liệu ai đó có muốn thực hiện thử thách quản lý dự án web của bạn từ đầu đến cuối hay 
không. Thậm chí tốt hơn nếu họ có một số kiến thức cơ bản về tiếp thị và bán hàng, nhưng họ có thể tiếp 
thu kiến thức đó khi họ tiếp tục. Hãy nhớ rằng, một trang web là cửa sổ phía trước của doanh nghiệp của 
bạn; nó cần phải chuyên nghiệp, dễ điều hướng và thúc đẩy khách hàng tiềm năng hoặc doanh số bán 
hàng cho công ty của bạn. 
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2. Xác định mục tiêu cuối cùng 
 
Khi trang web của bạn đã sẵn sàng để khởi chạy, vai trò của nó sẽ làm gì cho bạn? Nó là một công cụ 
tiếp thị, công cụ tạo khách hàng tiềm năng, phương tiện truyền thông hay sức mạnh bán hàng? Hiểu 
những gì bạn muốn trang web của mình làm trước khi công việc bắt đầu sẽ giúp bạn đảm bảo rằng trang 
web sẽ được điều chỉnh phù hợp với mong đợi của bạn và sẽ giúp hướng dẫn bạn, người quản lý dự án 
của bạn và nhóm thiết kế trong mọi việc bạn làm. 
  
Các mục tiêu chung bao gồm: 

• Tạo khách hàng tiềm năng 
• Xây dựng các mối quan hệ 
• Nâng cao nhận thức 
• Ảnh hưởng đến chính sách công 
• Cung cấp nghiên cứu và hướng dẫn 
• Đặt lịch hẹn hoặc đặt chỗ trước 
• Tăng doanh số bán hàng 
• Giao tiếp với các bên liên quan 
• Tham gia vào thương mại quốc tế 

 
 

3. Những gì bạn sẽ cần 
 
Trước khi đi sâu vào quá trình này, chúng ta hãy xem xét các thành phần khác nhau của trang web để 
bạn có thể thấy tất cả chúng phù hợp với nhau như thế nào. 
 

• Tên miền:Đây là tên trang web của bạn. Hãy nghĩ đến microsoft.com, cnn.com, facebook.com, 
v.v. Hãy coi nó như một địa chỉ kinh doanh trực tuyến của bạn. Đó là địa chỉ mà ai đó cần nhập 
hoặc nhấp vào để truy cập trang web của bạn. 
 

• Máy chủ lưu trữ:Đây là một công ty cho thuê không gian để lưu trữ tất cả các tệp liên quan 
đến trang web của bạn. Hãy coi nó như một kho chứa tất cả dữ liệu của bạn. 
 

• Hệ thống quản lý nội dung (CMS):Điều này thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc khi nói 
đến thiết kế, chức năng và cách trình bày trang web của bạn. WordPress là CMS phổ biến nhất 
hiện có và miễn phí. 
 

• Bổ sung.Những điều này bổ sung các tính năng cho trang web của bạn. Họ phụ thuộc vào 
CMS và cho phép bạn thêm hỗ trợ thương mại điện tử và công nghệ hoặc sẽ cho phép bạn 
chấp nhận các cuộc hẹn. 
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• SSL:Điều này giúp bảo mật trang web của bạn. Nó chính thức được gọi là Lớp cổng bảo mật. 
Khi bạn thấyhttpsthay vìhttptrong địa chỉ web hoặc biểu tượng ổ khóa bị đóng, điều đó có 
nghĩa là trang web đủ an toàn để xử lý dữ liệu khách hàng và các giao dịch thẻ tín dụng. 
 

• Thương mại điện tử:Plugin này cho phép bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ và chấp nhận 
thanh toán trong môi trường thời gian thực, an toàn. Chúng tôi có toàn bộhướng dẫn thêm 
hoặc tích hợp thương mại điện tửvào trang web của bạn. 

 
 

4. Bắt đầu 
 
Quyết định đầu tiên là ai sẽ thực hiện công việc. Bạn có thể tự mình đi theo con đường mà bạn muốn, 
nhưng chương trình Go Global đã kiểm duyệt một số nhà thiết kế tuyệt vời mà bạn có thể làm việc cùng. 
 
Nhà thiết kế của bạn sẽ giúp bạn: 

• Phát triển giao diện độc đáo cho trang web của bạn phù hợp với thương hiệu của bạn và không 
giống đối thủ cạnh tranh của bạn. 

• Giải phóng thời gian và sức lực của bạn để làm việc trên các khía cạnh khác của doanh nghiệp. 
Đường cong học tập có thể tốn nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng kinh doanh thương 
mại điện tử trên trang web của mình vì có rất nhiều yêu cầu thiết lập đối với thuế, giao hàng, v.v. 

Cung cấp hỗ trợ liên tục cho trang web, bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và cập nhật hệ 
thống. 
 
Nếu bạn thuê một công ty thiết kế web, một số mẹo nhanh sau: 

• Bất cứ khi nào có thể, hãy yêu cầu nhà thiết kế của bạn cung cấp cho bạn một giá thầu chi phí cố 
định cho một phạm vi công việc đã thỏa thuận. Tỷ giá hàng giờ có thể tiêu tốn ngân sách hạn chế 
một cách nhanh chóng. Chỉ cần biết rằng nếu bạn đi với chi phí cố định, bạn cũng phải đồng ý với 
các điều khoản để đối tác thiết kế của bạn cũng có thể kiếm sống. 

• Yêu cầu họ chia ra chi phí bảo trì, nâng cấp trang web, nội dung (nếu bạn muốn họ cung cấp dịch 
vụ viết), phí lưu trữ, v.v., một cách riêng biệt. 

• Nếu họ sẽ đăng ký tên miền của bạn, mua plugin, chứng chỉ SSL hoặc bất kỳ phần nào khác trên 
trang web của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập và được liệt 
kê là chủ sở hữu của những nội dung này. 

• Yêu cầu thông tin tham khảo và thông tin liên hệ cho các khách hàng khác của công ty để bạn có 
thể hỏi họ về kinh nghiệm và sự hài lòng của họ. 

• Luôn nhận được từ hai đến ba báo giá cho các dịch vụ thiết kế. Giá cả, khả năng và dịch vụ sẽ rất 
khác nhau. Nếu bạn gặp khó khăn khi so sánh táo với táo, hãy yêu cầu làm rõ. 

• Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc với một nhà thiết kế không phải là người địa phương, hãy 
cân nhắc đặt dự án của bạn để đấu thầu trên một trang web như upwork.com hoặc guru.com. 

http://mystartup365.com/i-want-to/sell-online/e-commerce/
http://mystartup365.com/i-want-to/sell-online/e-commerce/
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• Nếu bạn muốn kinh doanh thương mại điện tử, hãy đảm bảo rằng người hoặc công ty bạn đang 
thuê đã từng kinh doanh thương mại điện tử trong quá khứ. Tin tưởng chúng tôi; bạn không muốn 
trở thành khách hàng đầu tiên của họ. 

• Đảm bảo rằng công ty chuyển nhượng tất cả bản quyền và quyền sở hữu nội dung trang web cho 
bạn, bên ngoài bất kỳ thứ gì có thể thuộc quyền sở hữu của họ. 
 
 
Mẹo chuyên nghiệp:Nếu bạn định nhờ ai đó xây dựng cho bạn một trang web hoặc có kế hoạch 
tự làm, có thể bạn sẽ muốn chọn WordPress làm hệ thống quản lý nội dung của mình. Nó chạy 
khoảng 30% Internet và có một cộng đồng nhà phát triển lớn luôn làm việc trên các tính năng và 
khả năng mới. Cập nhật nội dung dễ dàng điền vào chỗ trống và rất giống như làm việc với tài liệu 
Word. Một số công ty cho thuê máy chủ cũng cung cấp phiên bản WordPress được quản lý của 
riêng họ, giúp cài đặt dễ dàng hơn. Các công ty nhưionos.comcung cấp một thiết lập tự động của 
WordPress để xử lý mọi thứ cho bạn, cho phép bạn thiết lập và chạy ngay lập tức. 
 

5. Danh mục 
 
Tập hợp tài sản của bạn 
Trước khi tòa nhà có thể bắt đầu, bạn cần có nội dung. Bắt đầu bằng cách thu thập hình ảnh của bạn ở 
định dạng .jpg hoặc .png, bao gồm cả biểu trưng của bạn. Nếu bạn biết mã hex cho màu kinh doanh của 
mình (chúng được biểu thị dưới dạng bộ số / chữ cái gồm sáu chữ số, chẳng hạn như # 000000), hãy 
thêm chúng vào trang tính của bạn cùng với phông chữ bạn sử dụng, địa chỉ trên mạng xã hội và ảnh bạn 
muốn để sử dụng. Nếu bạn đang cung cấp bản sao, hãy đặt tất cả vào một tài liệu Word duy nhất với vị 
trí trang mong muốn được bao gồm (Giới thiệu về chúng tôi, Liên hệ với chúng tôi, Những gì chúng tôi 
cung cấp, v.v.). 
 
Nhận một tên miền 
Chọn một tên miền có thể là một thách thức. Internet đã tồn tại hàng thập kỷ nay, vì vậy hầu hết các tên 
miền thực sự tốt đã không còn nữa, đặc biệt là những tên miền có đuôi .com. Có những gốc tên miền 
khác, mới hơn (phần sau dấu chấm) chẳng hạn như .biz, .info, .pizza, v.v., vì vậy bạn có thể sử dụng tên 
công ty của mình nếu bạn sẵn sàng sử dụng một trong những tên miền mới hơn này đặt tên cho gốc rễ. 
  
Công ty thiết kế của bạn có thể giúp bạn tìm ra các tùy chọn. Hoặc bạn có thể tự tìm kiếm một chút. Để 
tìm một cái tên, bạn sẽ muốn truy cập một trang web nhưgodaddy.com,ionos.com, 
hoặcNetworkolutions.com. Nhập tên mong muốn và nếu tên đó không có sẵn, các trang web này sẽ cung 
cấp các tên thay thế có sẵn. Đôi khi bạn cũng được cung cấp tùy chọn mua tên mà bạn thực sự muốn… 
với một mức giá. Cybersquatters đăng ký tên mà họ nghĩ rằng ai đó sẽ muốn xuống đường và đính kèm 
giá cao hơn cho họ. 
  
Khi chọn tên: 

• Làm cho nó dễ nhớ và khó sai chính tả. 
• Bao gồm tên doanh nghiệp, khẩu hiệu hoặc thương hiệu của bạn. 
• Giữ nó càng ngắn càng tốt (ví dụ: www.tricolorpasta.com) 

https://www.ionos.com/hosting/managed-wordpress?ar=1
https://www.godaddy.com/
https://www.ionos.com/
https://www.networksolutions.com/
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• Cân nhắc thêm các từ khóa mô tả công việc bạn làm (ví dụ: www.ginospizza.com) 
• Cân nhắc thêm vị trí của bạn (ví dụ: www.jmlawseattle.com) 

  
Khi bạn đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để nó ở chế độ công khai hoặc giữ 
nó ở chế độ riêng tư. Chi phí đăng ký riêng tư cao hơn, nhưng giữ thông tin cá nhân của bạn - tên, vị trí, 
thông tin liên hệ - không bị công chúng quan sát, có nghĩa là ít thư rác hơn trong hộp thư điện tử của bạn 
và ít cuộc gọi bán hàng hơn. 
  
Một tên miền sẽ khiến bạn mất từ 12 đến 25 đô la mỗi năm, nhưng một số công ty thiết kế bao gồm giá 
này trong gói lưu trữ, giá này sẽ bao gồm trong chốc lát. 
 
Chọn nền tảng của bạn 
Như đã lưu ý, khuyến nghị của chúng tôi làWordPress, nhưng có những công cụ khác mà đối tác thiết kế 
của bạn có thể đề xuất, bao gồm các trình tạo trang web kéo và thả như Squarespace, Weebly và Wix. 
Nếu bạn chọn WordPress, bạn cũng sẽ cần phải có một “chủ đề” cho trang web của mình. Chủ đề là một 
phần của chương trình chuyên sâu tạo ra thiết kế của trang web. Nhiều trong số này là miễn phí; những 
người khác có chi phí hàng năm hoặc một lần. Một lần nữa, nhà thiết kế của bạn có thể cung cấp cho 
bạn một số tùy chọn để lựa chọn và sau đó có thể sửa đổi. 
  
Nhận dịch vụ lưu trữ 
Máy chủ không hơn gì một ổ cứng được kết nối với Internet. Nó lưu trữ tất cả các tệp của bạn và khi ai 
đó nhập tên miền của bạn, nó sẽ trỏ đến máy chủ tại công ty lưu trữ của bạn. Đến lượt nó, máy chủ sẽ 
gửi các tệp trở lại máy tính của người yêu cầu và các tệp tập hợp trong trình duyệt (Chrome, Explorer, 
Safari, v.v.). 
 

Thời gian Geek: Khi bạn nhập một tên miền vào, yêu cầu của bạn sẽ truyền từ máy tính của bạn 
đến một loạt các máy tính khác trên khắp thế giới, yêu cầu chỉ đường. Tên miền thực chất là một 
dãy số (199.113.134.33). Khi một máy tính nói, "Vâng, tôi biết đó là đâu", yêu cầu sẽ được gửi đến 
máy chủ tương ứng. Sau đó, nó sẽ kích hoạt lại tất cả các liên kết tệp qua Internet vào trình duyệt 
trên máy tính của bạn. Tất cả điều này xảy ra trong mili giây, mặc dù yêu cầu có thể dừng hàng 
chục máy chủ trên đường yêu cầu chỉ đường. 
Một số máy chủ lưu trữ máy chủ phổ biến nhất 
làGoDaddy.com,ionos.com,Bluehost.comvàHostGator.com. 
 
 

Một lần nữa, đối tác thiết kế web của bạn có thể đưa ra các đề xuất. Bất kể, hãy biết rằng mỗi công ty 
máy chủ đều khác nhau. Một số tốt hơn những người khác. Bạn không cần một máy chủ chuyên dụng 
của riêng mình. Thay vào đó, hãy yêu cầu gói máy chủ dùng chung, có thể có giá chỉ $ 2,95 / tháng. 
Nhiều công ty lưu trữ cung cấp đăng ký tên miền miễn phí, vì vậy hãy hỏi đối tác thiết kế của bạn xem tên 
miền có được bao gồm trong chi phí hay không hoặc nếu bạn sẽ phải gia hạn tên miền hàng năm với một 
khoản chi phí bổ sung. Cũng hỏi xem gói máy chủ có cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí với tài khoản mới 
hay không. Bạn sẽ cần rằng bạn đang làm thương mại điện tử. 
 
Bạn cũng sẽ có tùy chọn nhận tài khoản email bằng máy chủ lưu trữ. Điều này rất được khuyến khích. Có 
các email nhưinfo@yourdomain.comchuyên nghiệp hơn nhiều so với việc có địa chỉ Gmail hoặc Hotmail.  

https://wordpress.com/
https://www.godaddy.com/
https://www.ionos.com/
https://www.bluehost.com/
https://www.hostgator.com/
mailto:info@yourdomain.com
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Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ với bạn tạisteve@yourdomain.comthay vìstevieboy11@gmail.com. 
Khi so sánh các gói máy chủ, hãy đặc biệt chú ý đến băng thông. Tốt nhất, bạn không muốn mua gói có 
giới hạn về dữ liệu. Một số gói chi phí thấp hơn tính phí bổ sung cho bất kỳ băng thông nào trên số tiền 
đã định, điều này có thể làm tăng chi phí hàng tháng của bạn. Một lần nữa, hãy hỏi đối tác thiết kế của 
bạn về các tùy chọn nếu bạn đang xây dựng một trang web mới hoặc muốn chuyển trang web hiện có 
của mình sang một máy chủ hỗ trợ nhiều tính năng hơn hoặc một hệ thống quản lý nội dung cụ thể. 
 
Chọn một chủ đề 
Như đã lưu ý trước đó, hầu hết các hệ thống quản lý nội dung đều sử dụng “chủ đề” để kiểm soát giao 
diện của trang web và các tính năng của nó. Một số trong số này rất thô sơ và bạn sẽ sớm thấy mình đi 
vào ngõ cụt khó chịu khi bạn muốn chuyển một phần nội dung cụ thể đến một nơi khác trên trang và chủ 
đề sẽ không cho phép bạn. 
 
Tốt hơn là đầu tư vào một chủ đề linh hoạt sẽ không bao giờ kết thúc.Elementorlà một trong những tùy 
chọn như vậy, mặc dù nó vẫn có những giới hạn nhất định trong việc tùy chỉnh giao diện của một trang 
web hoặc toàn bộ trang web. Ở đầu kia của quang phổ làChủ đề Elegant Themes ’Divi, cho phép bạn tùy 
chỉnh gần như mọi khía cạnh của giao diện trang, từ lề và cột đến các nút và phông chữ, tất cả chỉ bằng 
một vài cú nhấp chuột. Chủ đề cũng cho phép bạn tạo các yếu tố chính, khi được cập nhật, sẽ thay đổi 
nội dung hoặc yếu tố thiết kế ở bất kỳ nơi nào nó xuất hiện trên trang web. Khoảng $ 250 cho giấy phép 
trọn đời bao gồm các bản cập nhật thường đến hàng tuần. 
 
Nếu bạn có một công ty thiết kế làm việc với bạn, hãy thảo luận về các lựa chọn chủ đề với họ. Chủ đề 
của bạn sẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất của bạn khi nói đến việc xây dựng sự hiện 
diện trực tuyến. 
 
Tối ưu hóa kiến trúc trang web của bạn 
Kiến trúc là cách mọi người di chuyển qua trang web của bạn. Nó bắt đầu với các nút điều hướng và nội 
dung nên được nhóm thành các phần hợp lý để khách truy cập nhanh chóng học cách di chuyển qua 
trang web của bạn. Đảm bảo rằng bạn đặc biệt chú ý đến tính năng tìm kiếm và vị trí của nó. Nó phải ở 
đầu tất cả các trang của bạn. 
  
Hãy coi kiến trúc trang web của bạn giống như một tổ chức. biểu đồ cho một doanh nghiệp cho thấy ai 
báo cáo cho ai. Giám đốc điều hành ở trên cùng là Trang chủ của trang web của bạn. Dưới đó trên tổ 
chức của bạn. biểu đồ là các báo cáo trực tiếp của bạn, tương tự như điều hướng cấp cao nhất trên 
trang web của bạn. Sau đó, những người làm việc dưới mỗi người quản lý trên biểu đồ của bạn là các 
trang web riêng lẻ bên dưới hộp đó. 
  
Dưới đây là một số mẹo bổ sung: 

• Bao gồm điều hướng ở trên cùng và dưới cùng để khách truy cập không phải tiếp tục cuộn lên và 
xuống. 

• Đặt tiêu đề trang của bạn ngắn gọn và dễ hiểu. Tốt nhất là chúng nằm trên một dòng trong menu 
kéo xuống của bạn. 

• Cố gắng giữ các điểm điều hướng chính ở mức bảy hoặc ít hơn. Những thứ như Giới thiệu về 
chúng tôi và Liên hệ với chúng tôi có thể nằm trong điều hướng phụ nếu bạn muốn giảm số lượng 
điểm nhập chính. 

• Sử dụng lời gọi hành động bất cứ khi nào có thể. 

mailto:steve@yourdomain.com
mailto:stevieboy11@gmail.com
https://elementor.com/
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
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Xây dựng trang web 
Dựa trên kiến trúc đã được phê duyệt của trang web của bạn, đã đến lúc xây dựng trang web của bạn. 
Các trang được xây dựng để phù hợp với biểu đồ cấu trúc, nội dung và hình ảnh được tích hợp vào mỗi 
trang. 
  
Tại thời điểm này, bạn muốn làm việc với công ty thiết kế của mình để lập bản đồ từ khóa công cụ tìm 
kiếm của chúng tôi và các tối ưu hóa khác. Những điều này sẽ giúp bạn xếp hạng cao hơn trong các 
công cụ tìm kiếm. Cách một trang được đặt tên, số lần một từ khóa cụ thể được sử dụng, vị trí nó xuất 
hiện trong tiêu đề và bản sao, tất cả đều giúp xác định thứ hạng của trang web. 
  
Đừng lo lắng quá nhiều nếu bạn không có tất cả những điều này trước khi khởi chạy. SEO là một quá 
trình liên tục và việc xoa bóp từ khóa để cải thiện thứ hạng của một từ khóa, trang cụ thể hoặc trang web 
tổng thể luôn là một trò chơi. Bạn có thể tự làm việc này hoặc yêu cầu nhóm thiết kế web của bạn thực 
hiện công việc như một phần trong hợp đồng của họ. Các hệ thống quản lý nội dung như WordPress có 
các plugin giúp quá trình này khá dễ dàng. Yoast SEO là một cái gì đó đạt tiêu chuẩn trong vấn đề này. 
  
  

Mẹo chuyên nghiệp:Nếu bạn đang kinh doanh thương mại điện tử, hãy hợp lý hóa quy trình mua 
hàng càng nhiều càng tốt. Hãy nghĩ đến nút “Mua ngay bây giờ” nổi tiếng của Amazon.com. Mỗi 
khi khách hàng phải điền thông tin trên một màn hình và chuyển sang màn hình khác, họ có thời 
gian để suy nghĩ về việc mua hàng mà họ sắp thực hiện. Càng nhiều màn hình, họ càng thường 
xuyên từ bỏ giỏ hàng của mình. 
  
Mẹo thưởng:Cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn thanh toán nhất có thể. Mặc dù nó có thể 
làm tăng thời gian thiết lập và thậm chí là một số khoản phí, nhưng những ngày này mọi người 
thích lựa chọn, từ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cho đến Paypal, Venmo và hơn thế nữa. 

 
Thử nghiệm 
Trước khi bạn phát hành trực tuyến, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra trang web của mình. Nhấp qua 
điều hướng và tất cả các trang. Kiểm tra các siêu liên kết (các liên kết được tô màu đưa bạn đến nội 
dung khác), nhấp vào các nút, đảm bảo mọi thứ tải chính xác và nhanh chóng. Kiểm tra bất kỳ biểu mẫu 
nào bạn có trên trang web và đảm bảo rằng email đến đúng hộp email từ các biểu mẫu, nút và liên kết. 
Hãy chắc chắn kiểm tra nó trên máy tính bảng và điện thoại. 
  
Nếu bạn có thương mại điện tử, hãy thực hiện một vài đơn đặt hàng thực tế. Bạn muốn đảm bảo rằng 
quá trình đặt hàng diễn ra suôn sẻ và các bảng thuế và chi phí vận chuyển là chính xác. Hoàn thành một 
đơn đặt hàng để bạn nhận được email xác nhận về đơn đặt hàng và khách hàng sẽ nhận được xác nhận 
và cảm ơn bạn. 
  
Đây là thời điểm tuyệt vời để gia đình, bạn bè, nhà cung cấp hoặc thậm chí một số khách hàng đến tận 
nơi để lái thử xem họ có phát hiện ra bất kỳ lỗi nào hoặc các bước không trực quan hoặc không rõ ràng 
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hay không. Một bộ mắt mới có thể làm nên điều kỳ diệu, nắm bắt được điều gì đó bạn đã bỏ lỡ mỗi khi 
xem lại một trang. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để nhờ ai đó có kỹ năng hiệu đính đi qua trang web 
của bạn để phát hiện lỗi ngữ pháp, dấu câu và chính tả. 
 
Phóng 
Cho đến bây giờ, trang web của bạn đáng lẽ phải có thông báo "Bảo trì" trên trang chủ. Sau khi bạn tắt 
plugin này, trang web của bạn sẽ hoạt động cho cả thế giới xem và đã đến lúc để mở rượu sâm panh 
hoặc rượu táo sủi tăm. 
  
Trừ khi bạn đã quảng cáo ra mắt trong nhiều tuần trước khi trang web của bạn hoạt động, đừng mong 
đợi sẽ có một lượng lớn đơn đặt hàng. Ngày nay, các công cụ tìm kiếm mất hàng tuần để lập danh mục 
các trang web, chủ yếu là do số lượng lớn các trang web được tạo và cập nhật. Trong những tuần sau 
khi ra mắt, bạn sẽ cần sử dụng các chiến lược tiếp thị kiểu cũ để quảng bá trang web của mình và tạo lưu 
lượng truy cập. Đây là thời điểm tuyệt vời để cung cấp các chương trình ưu đãi đặc biệt “khai trương” 
trên trang web của bạn. 
  
Tiếp thị trang web của bạn 
Các công cụ tìm kiếm sẽ chỉ giúp bạn cho đến nay. Bạn cần tích hợp trang web của mình vào mọi thứ 
bạn làm từ quan điểm tiếp thị, bán hàng và truyền thông. Đảm bảo rằng bạn thêm địa chỉ web của mình 
vào danh thiếp, giấy tiêu đề, hóa đơn và tài liệu quảng cáo, đồng thời thêm nó vào dòng chữ ký trong 
email của bạn. Quảng cáo trang web trên các kênh truyền thông xã hội của bạn, để khách hàng tiềm 
năng và khách hàng biết rằng bạn có một trang web và nếu bạn đã cài đặt thương mại điện tử, họ có thể 
mua hàng của bạn suốt ngày đêm. Nếu bạn có một bản tin hoặc blog, hãy tham khảo trang web và liên 
kết lại với nó. Làm tương tự với các bài đăng trên LinkedIn của bạn. Tiếp tục hướng mọi người quay lại 
trang web của bạn, thông qua các liên kết, nội dung hoặc quảng cáo. 
  
Duy trì trang web của bạn 
Một trong những sai lầm lớn nhất của các công ty là chi tiền để xây dựng một trang web, thiết lập và chạy 
nó rồi bỏ qua nó. Các công cụ tìm kiếm muốn xem nội dung mới trên trang web, vì vậy việc điều chỉnh từ 
khóa và thông tin sẽ giúp tăng thứ hạng của bạn và giúp bạn cập nhật kết quả trang web cho các từ khóa 
cụ thể. 
  
Bạn sẽ muốn phát triển một kế hoạch để phát triển trang web của mình theo thời gian. Điều này có thể có 
nghĩa là một blog hoặc xây dựng một danh sách người đăng ký hoặc chương trình khách hàng thân thiết. 
Nếu bạn có thương mại điện tử, điều đó có nghĩa là thêm sản phẩm mới, giảm giá hoặc đóng cửa các 
sản phẩm khác và thêm các tính năng mới khi cơ sở khách hàng của bạn mở rộng và họ yêu cầu các tính 
năng hoặc nội dung cụ thể. Cũng giống như bạn sắp xếp lại các sản phẩm trong một cửa hàng truyền 
thống, bạn muốn trang web của mình luôn năng động và luôn thay đổi. Nếu hữu ích, hãy lập một lịch biên 
tập để quảng bá các ngày lễ hoặc các dịch vụ theo mùa, giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, 
quảng cáo các sản phẩm đặc biệt và trong quá trình này, giữ cho khách hàng tham gia vào những gì bạn 
phải cung cấp cho họ, không chỉ về sản phẩm mà còn cả thông tin và thậm chí cả giải trí. Cho khách 
hàng lý do để quay lại trang web của bạn, ngay cả khi họ chưa sẵn sàng mua hàng. 
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Công ty thiết kế web của bạn sẽ vui lòng thảo luận về các lựa chọn để họ thực hiện một số công việc này 
cho bạn, bao gồm cập nhật từ khóa công cụ tìm kiếm của bạn và đăng bán hàng hoặc sản phẩm đặc biệt. 
  

Mẹo chuyên nghiệp:Luôn sao lưu trang web của bạn. Các plugin nhưUpdraftPlussẽ tự động sao 
lưu trang web của bạn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Nếu có gì đó bị hỏng trên trang 
web của bạn (điều này gần như chắc chắn theo thời gian), bạn luôn có thể truy xuất bản sao lưu 
gần đây nhất và khôi phục trang web, các plugin hoặc chủ đề của nó hoặc cơ sở dữ liệu cơ bản. 
Plugin này cũng sẽ cho phép bạn di chuyển trang web sang máy chủ lưu trữ máy chủ mới nếu cần 
bằng cách sử dụng tính năng Nhân bản. 

 

6. Nguyên tắc thiết kế 
 
Khi thực hiện chiến lược trang web, bạn muốn đảm bảo rằng bạn luôn ghi nhớ đối tượng của mình. Bạn 
muốn thu hút họ bằng một câu chuyện về bạn là ai, bạn cung cấp những gì và tại sao bạn là lựa chọn tốt 
nhất để hợp tác kinh doanh. Bạn muốn trang web phản hồi để nó ngay lập tức định dạng lại và mở rộng 
thành các kích thước màn hình khác nhau của điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay và PC. Nó 
cũng sẽ dễ dàng chuyển từ định dạng ngang sang định dạng dọc mà không gặp trục trặc về hình ảnh. 
  
Một lần nữa, đối tác thiết kế web của bạn sẽ giúp bạn điều này. Sau đây là một số điều cơ bản để giúp 
bạn cộng tác với họ để giữ cho trang web của bạn luôn được cập nhật và có giao diện mới. 
 
Tập trung vào khán giả của bạn 
Bạn có thể tiêu tất cả số tiền trên thế giới vào một trang web, nhưng trừ khi bạn cung cấp cho khách hàng 
trải nghiệm người dùng tuyệt vời, nó sẽ không tạo ra khách hàng tiềm năng hoặc doanh số bán hàng. 
Hãy suy nghĩ như một khách hàng và thiết kế trang web của bạn với họ. Các công cụ thiết kế ngày nay 
cho phép bạn làm được hầu hết mọi thứ có thể tưởng tượng được, bao gồm cả việc cung cấp nội dung 
tùy chỉnh phù hợp với sở thích của khách hàng. Mọi thứ phải lấy khách hàng làm trung tâm, giúp khách 
truy cập dễ dàng nhất có thể tìm thấy những gì họ cần, đưa ra quyết định về bạn và các dịch vụ của bạn 
và theo dõi bạn trong ít bước nhất có thể. 
 
Kể một câu chuyện hay 
Nếu tất cả những gì bạn làm là bán hàng trên trang web của mình, bạn sẽ tắt khách truy cập. Họ có thể 
chưa sẵn sàng mua. Thay vào đó, họ có thể vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thu hẹp sự lựa chọn 
của mình. Trang web của bạn phải cung cấp thông tin hữu ích hỗ trợ quá trình này, xây dựng lòng tin và 
mối quan hệ đồng thời mở ra cánh cửa cho các tương tác sau này. 
 
Nói bằng ngôn ngữ dễ trò chuyện và thân thiện. Không sử dụng các từ lớn hoặc biệt ngữ. Cho họ biết về 
bạn và công ty của bạn cũng như các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Cuối cùng, họ đang mua một mối 
quan hệ với bạn; minh bạch, trung thực và hấp dẫn, nhưng quan trọng nhất là xây dựng mối quan hệ lâu 
dài đó. Hãy là một người biên tập tàn nhẫn và cắt bỏ bất cứ thứ gì lặp đi lặp lại, không rõ ràng hoặc 
không cần thiết. 
 

https://updraftplus.com/
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Vì vậy, hãy cân nhắc việc thêm blog vào trang web của bạn hoặc nội dung khác chia sẻ kiến thức và 
chuyên môn. Nó không chỉ tạo ra lưu lượng truy cập lặp lại vì bạn đang cung cấp thứ gì đó - kiến thức - 
miễn phí, mà còn cải thiện thứ hạng của bạn trong các công cụ tìm kiếm vì các thuật toán của công cụ 
tìm kiếm yêu thích nội dung hay không phải là tất cả về việc bán thứ gì đó cho ai đó. 
  
Làm cho nó dễ dàng 
Như đã lưu ý trước đây, mọi người muốn truy cập một trang web dễ sử dụng và trực quan. Du khách 
không muốn phải đoán nơi tiếp theo trong hành trình của họ. Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin liên hệ 
và giá cả. Mỗi bước trên đường đi, hãy cung cấp khả năng nói chuyện với người thật qua điện thoại hoặc 
nhắn tin. Loại bỏ mọi sự thất vọng có thể khiến khách truy cập nhấp ra khỏi trang web của bạn và tìm một 
trang khác. 
  
Hãy kiên định 
Nói ở ngôi thứ hai với khán giả của bạn. Đảm bảo rằng ngữ pháp, chính tả và dấu câu của bạn không chỉ 
hoàn hảo mà còn nhất quán trên toàn bộ trang web.Grammarlycó thể giúp ích rất nhiều nếu bạn không 
phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Mỗi trang sẽ cảm thấy như nó thuộc về trang đến trước và sau nó. 
Điều này phù hợp với việc sử dụng cùng một kiểu chữ, loại trang web, căn chỉnh và bảng màu. Ảnh cũng 
phải của cùng một gia đình. Cố gắng chọn những hình ảnh hỗ trợ lẫn nhau và thêm vào câu chuyện. Bất 
cứ khi nào có thể, hãy sử dụng ảnh thật, không phải ảnh có sẵn. 
  

Mẹo chuyên nghiệp:Không bao giờ sử dụng một bức ảnh bạn tìm thấy trên Internet hoặc một 
ngày nào đó có thể nhận được một bức thư khó chịu qua đường bưu điện cho bạn biết rằng hình 
ảnh đó đã được đăng ký bản quyền và bạn nợ khách hàng của công ty luật một số tiền. 

 
Thiết kế cho tốc độ và thiết bị di động 
Ngay cả với đường ống dữ liệu khổng lồ hiện có, bạn vẫn muốn trang web của mình tải nhanh chóng và 
có thể đoán trước được. Hãy nhớ rằng, mặc dù trang web có thể tải gần như ngay lập tức trên máy tính 
của bạn ở nhà, nhưng bạn cần nhớ người sống trong cộng đồng nông thôn có khả năng kết nối 3G tốt 
nhất trên điện thoại của họ. 
  
Việc trang web tải nhanh như thế nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến cả trải nghiệm của người dùng và 
xếp hạng trang web của bạn tốt như thế nào trong các công cụ tìm kiếm. Có một số cách để thiết kế một 
trang web cho tốc độ. Một số phương pháp dễ nhất và hiệu quả nhất bao gồm giảm số lượng plugin bạn 
đang sử dụng, nén ảnh để chúng mất ít thời gian tải hơn và sử dụng một số chuyển hướng hạn chế (một 
liên kết đưa khách truy cập từ một trang cũ đến mới hơn). Mộtmáy kiểm tra tốc độ webcó thể giúp bạn 
xem thời gian tải dự đoán cho một vị trí hoặc quốc gia cụ thể. 
  
Hãy nhớ rằng ngày nay nhiều người sử dụng thiết bị di động, vì vậy điều quan trọng là trang web của bạn 
phải hoạt động chính xác trên điện thoại thông minh. WordPress và các sản phẩm CMS khác sẽ tự động 
thực hiện việc này và Divi cho phép bạn bật và tắt các tính năng và nội dung cho các thiết bị cụ thể, 
chẳng hạn như cho phép bạn đăng ảnh rộng trên PC và ảnh dọc trên máy tính bảng hoặc điện thoại. 
  

Mẹo chuyên nghiệp:Dưới đây là một số điều khác bạn có thể làm để tăng tốc trang web của 
mình: 

https://app.grammarly.com/
https://tools.pingdom.com/
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• Giữ các plugin ở mức tối thiểu. Những điều này có thể làm chậm tốc độ trang web của bạn 
đáng kể. 

• Khi bạn làm việc với ảnh, hãy thử các mức nén khác nhau để có được chất lượng tốt nhất 
cho ảnh với thời gian tải ngắn nhất. Luôn lưu hình ảnh ở 100% kích thước của nó trên 
trang. Ảnh lớn hơn mức cần thiết sẽ làm chậm quá trình tải trang web; quá nhỏ và nó sẽ bị 
sần sùi. 

• Hạn chế chuyển hướng chuyển tiếp yêu cầu của người dùng đến một trang khác. Các yêu 
cầu này làm chậm thời gian phản hồi vì máy chủ cố gắng tìm trang gốc trước, sau đó mới 
chuyển tiếp trang đến. 

 
Đừng biến nó thành một lăng mộ 
Một trang web không phải là một đề xuất đặt-nó và quên nó. Việc xây dựng trang web chỉ là bước khởi 
đầu. Đảm bảo rằng nó được cập nhật thường xuyên. Cuối cùng nó sẽ cần được thiết kế lại. Lên lịch tái 
thiết kế nhỏ cho mỗi năm và một lần thiết kế lại lớn cứ sau hai đến ba năm. Nếu bạn chọn một nền tảng 
như WordPress và một chủ đề như Divi, bạn có thể thay đổi mọi khía cạnh của trang web của mình mà 
không cần phải chọn một chủ đề khác để đạt được giao diện mới. Màu sắc, phông chữ và toàn bộ trang 
có thể được cấu hình lại chỉ với một vài cú nhấp chuột và bạn có thể xuất và nhập kiểu dễ dàng giữa các 
phần và toàn bộ trang. So với ngày xưa của các trang mã hóa cứng bằng html, các công cụ web hiện đại 
không có gì là kỳ diệu. 
 

Kết thúc 
 
Công ty thiết kế web của bạn ở đây để trở thành đối tác lâu dài của bạn. Họ ở đây để tham khảo ý kiến 
của bạn và làm cho trang web của bạn phù hợp với bạn, cho dù đó là để thu hút khách hàng mới, tăng 
doanh thu, cải thiện dịch vụ khách hàng hay thúc đẩy doanh số bán hàng. 
  
Bạn muốn xây dựng mối quan hệ với họ để họ có thể cải thiện hoạt động tiếp thị, xếp hạng công cụ tìm 
kiếm, thông điệp và kết quả của bạn. Bằng cách làm theo các bước sau, bạn sẽ có một trang web tuyệt 
vời đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của bạn. Hãy nghĩ về nó giống như việc có một cửa hàng thứ hai 
mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. 
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