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Vai trò của website với doanh nghiệp 

 Khách hàng sử dụng Internet để: 

 Đọc tin tức 

 Nghiên cứu 

 Tìm đối tác, mua sắm 

 Tìm hiểu về các doanh nghiệp 

 Khách hàng sẽ truy cập website của bạn trước 

khi kinh doanh với công ty bạn 



Vai trò của website với doanh nghiệp 

 Tăng sự tin tưởng của khách hàng 

 Trung tâm thông tin 24/7 

 Cửa hàng trực tuyến 24/7 

 Kênh quảng cáo hiệu quả 

 Giữ liên hệ với khách hàng tiềm năng 

 Bản tin tuần/tháng 

 Chương trình khuyến mại 

 Giữ hình ảnh công ty luôn mới 





Vai trò của website với doanh nghiệp 

 Công cụ bán hàng và marketing đầy sức mạnh 

 Một website tốt sẽ đóng vai trò quan trọng trong quy 

trình bán hàng: 

 Tạo các chào hàng 

 Biến các chào hàng thành cơ hội bán hàng cụ thể 

 Cung cấp thông tin về sản phẩm, dich vụ một cách hấp dẫn 

 Xử lý các đơn đặt hàng 

 Tiến hành các chiến dịch khuyến mãi 

 Kết nối với khách hàng hiện tại và các kênh phân phối 

 Quảng bá hình ảnh, thương hiệu 



Vai trò của website với doanh nghiệp 

 Brochure có tính tương tác 

 Giúp xây dựng thương hiệu 

 Một phần của chiến lược kinh doanh 

 Chi phí thấp 



 Thực trạng website doanh nghiệp 

Việt Nam 



 65% khách hàng tìm thông tin trước khi mua sắm 

 27% khách hàng mua sắm có ảnh hưởng của 

Internet 

 Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam có website: 38% 

 Tham gia e-marketplace: 10% 

Kết quả khảo sát 



 Nội dung có vấn đề 

 Thiết kế chưa phù hợp 

 Cập nhật kém 

 Lượng truy cập thấp 

 Tốc độ chậm 

 Tiếng Anh nghèo nàn 

 Chưa chú trọng quảng bá 

Một số bất cập 



 Website đóng vai trò là phương tiện để doanh nghiệp 
truyền tải thông tin đến khách hàng và đối tác. 

 Website tự nó không thể làm cho nhiều người biết đến nó. 

 Mức độ khách hàng và đối tác biết đến website của doanh 
nghiệp phụ thuộc vào các hoạt động quảng bá website của 
doanh nghiệp. 

 Mức độ tin tưởng vào những thông tin trên website phụ 
thuộc vào độ chính xác của thông tin doanh nghiệp cung 
cấp trên đó. 

 Lượng thông tin mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến 
khách hàng, đối tác thông qua website phụ thuộc vào việc 
trình bày nội dung đó trên website. 

 Thời gian khách hàng, đối tác xem website của doanh 
nghiệp phụ thuộc vào phương thức tương tác của website 
với họ. 

Những quan niệm về  Website 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vicofa.org.vn 

Vị trí của website? 

Máy chủ 
web 

Người 
dùng Website 

Trình 
duyệt web 

http 



Website của DN được biết đến từ đâu? 

Website 
http 

Các ấn phẩm của 

công ty như 

namecard, catalog, 

chử ký trong email 

Các công cụ tìm 

kiếm như 

Google.com 

Các chiến dịch 

quảng bá tiếp thị của 

Doanh nghiệp 

Các sàn giao dịch, 

cổng thông tin, các 

danh bạ trực tuyến 

Sự giới thiệu của 

khách hàng cũ cho 

khách hàng mới 



  Xây dựng website cho doanh nghiệp 

 



 Lên kế hoạch 

 Chọn tên miền, đăng ký 

 Thiết kế, thuê chỗ lưu trữ 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm 

 Xây dựng hệ thống thanh toán? 

 Duy trì, cập nhật 

 Quảng bá 

 

Thực hiện từng bước 



 

www.vnid.net  khởi tạo tài 

khoản 

iweb.legono.com  chọn giao 

diện 

Ecomviet.legono.com  

quản lý nội dung 

 

http://www.vnid.net/
http://www.iweb.legono.com/

