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95%
Người truy cập 
rời khỏi website 

7%
Trang web bị 
trì hoãn 1s

Các doanh nghiệp luôn cố gắng để thu hút 
nhiều người truy cập vào website
hết sức có thể. Nhưng ít ai biết được:

Điều gì xảy ra khi một người dùng truy cập 
vào website của bạn? 

Tại sao số lượng người rời đi lại lớn đến thế? 

Làm cách nào để tối ưu chuyển đổi website để 
tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng? 

Trong tài liệu này, chúng ta sẽ tìm hiểu các 
cách để tăng tỷ lệ chuyển đổi người truy cập 
thành khách hàng trên website.
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TẠI SAO WEBSITE CỦA BẠN 
KHÔNG THỂ GIỮ CHÂN 

KHÁCH HÀNG?



95%5%

1. Người dùng có nền tảng kiến thức và yêu cầu khác nhau. 

Khách hàng 
tiềm năng

Các website thường tối ưu cho 
một số lượng người dùng nhất 
định và chỉ có 5% người dùng 
chuyển đổi thành khách hàng 
tiềm năng. Nguyên nhân là do các 
đối tượng khác nhau về trình độ, 

nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động, 
sở thích, hiểu biết,.... Một website 
có quá nhiều thông tin khó hiểu 
sẽ khó đáp ứng được phần lớn 
người dùng. 

Trình độ Nghề nghiệp Lĩnh vực hoạt 
động

Sở thích
Hiểu biết

3 | www.autoads.asia 



70%
Doanh nghiệp 

nhỏ

72%
Doanh nghiệp 

70%
Website

70% Doanh nhiệp nhỏ có 
website thiếu nút CTA

72% Doanh nhiệp thiếu 
nút CTA ở các trang con

70% Website không hiển 
thị nút CTA ở trang chủ

Người truy cập không có cảm giác bị thúc giục
hành động khi truy cập vào website

2. Không có Nút kêu gọi hành động trên website
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3. Tốc độ load trang chậm

Số người truy cập rời đi

60%

27%

10%

2%

1%

Phải chờ đợi quá lâu để load trang sẽ 
khiến người truy cập vào website không 
đủ kiên nhẫn và tắt ngay đi để chuyển 

sang trang khác.
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4. Người dùng không có được câu trả lời cần tìm
khi vào website

Bất kỳ một người dùng nào khi 
truy cập vào website đều mong 
muốn tìm thấy điều họ cần, và khi 
không đáp ứng được điều đó, họ 
sẽ rời đi.
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Hãy xem một bài test trên 2 website có tên gần giống nhau:
nissan.com và nissanusa.com

Theo Alexa, trung bình người truy cập vào trang nissan.com trong 30 giây, còn nissanusa.com là
4 phút. Lý do là người dùng đang tìm kiếm ô tô và họ không có được thông tin đó ở trang nissan. 
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CÁC CÁCH CHUYỂN ĐỔI 
LƯỢT TRUY CẬP THÀNH 

ĐƠN HÀNG



PHÂN LOẠI CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Nhân khẩu học

Nhóm 1

Ngành nghề

Nhóm 2

Vị trí địa lý

Nhóm 3

Mỗi nhóm đối tượng có nhu cầu và mong muốn khác 
nhau. Vì vậy, yêu cầu nội dung trên website của họ 
cũng có phần khác nhau. 

Sau đó với mỗi nhóm đối tượng sẽ tạo các website 
với nội dung phù hợp để cung cấp cho họ những 
thông tin mà họ cần. 
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SỬ DỤNG CÁC CTAs THU HÚT

90% những người vào website sẽ chú ý đến 
các nút kêu gọi hành động. Một nghiên cứu 
chỉ ra rằng CTA hiệu quả có thể tăng hơn 
120% tỷ lệ chuyển đổi trên một website.

Có nhiều cách để tạo ra các CTA thu hút người 
truy cập vào website, ví dụ như:

- Tránh các câu từ nhàm chán
- Chọn màu sắc tương phản
- Thêm khung thời gian khẩn cấp
- Sử dụng hình ảnh, banner
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27,4%
Tỉ lệ chuyển đổi

TỐI ƯU LANDING PAGE

Ngân sách được đổ cho các chiến dịch quảng cáo với mục 
đích tăng lượng truy cập vào landing page và cuối cùng là 
tăng tỷ lệ chuyển đổi. Một landing page tốt có thể tăng tỷ lệ 
chuyển đổi lên 27.4%, con số này còn có thể lớn hơn nhiều 
với nhiều trường hợp đặc biệt. Walmart Canada đã tăng 20% 
chuyển đổi sau khi thiết kế lại giao diện landing page phù hợp 
với thiết bị di động.
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BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN TESTIMONIAL

Testimonial được hiểu là lời nhận xét của khách hàng sau khi trải 
nghiệm sản phẩm/dịch vụ. Theo nghiên cứu, 91% khách hàng đọc 
các nhận xét online khi tìm kiếm sản phẩm. 84% người mua hàng 
tin tưởng những lời nhận xét mang tính cá nhân. 

Những con số này cho thấy testimonial đóng góp một phần rất lớn 
trong quá trình quyết định mua hàng của người dùng. 
- 50 nhận xét của khách hàng có thể đem đến 4.6% tỷ lệ chuyển 
đổi. 
- Khi một doanh nghiệp có nhiều hơn 10 nhận xét, lưu lượng tìm 
kiếm có thể tăng lên 15-20%. 
- Các đánh giá từ 3 - 4 sao có khả năng giúp tăng 2 lần gợi ý sản 
phẩm cho những người khác.  

REVIEW

4,6%
Tỉ lệ chuyển đổi
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ĐA DẠNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thực tế cho thấy, tỷ lệ hủy bỏ giỏ hàng trên một số doanh 
nghiệp trên phạm vi toàn cầu là 74,2%. Một trong những 
nguyên nhân chính là do thiếu phương thức thanh toán. 
Khách hàng sẽ kết thúc quá trình mua hàng khi họ không 
tìm thấy cách thanh toán ưa thích của mình. 

Có hơn 200 phương thức thanh toán: chuyển khoản, trả 
góp, ví điện tử,... Mỗi khách hàng sẽ có khoảng 2 cách 
thanh toán thường dùng. 

Vì vậy, website của bạn nên hỗ trợ các phương thức thanh 
toán mà phần lớn khách hàng có thể sử dụng. Vậy làm thế 
nào để biết được các cách thanh toán phù hợp. Ngoài 
phương pháp khảo sát, bạn có thể làm các thử nghiệm 
A/B test để đưa ra được quyết định phù hợp nhất với sản 
phẩm của mình.
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92%
Khách hàng

ĐƯA RA NHỮNG LỜI ĐỀ NGHỊ HẤP DẪN

96% khách hàng sử dụng các mã giảm giá được tặng. 92% luôn 
tìm kiếm các lời đề nghị hấp dẫn khi mua đồ. Theo tâm lý chung, 
phần lớn khách hàng bị thúc đẩy hành động mua hàng khi họ 
nhận được nhiều giá trị hơn. Có rất nhiều cách để đưa ra những 
lời đề nghị hấp dẫn cho những người truy cập website như: 
 
- Giảm giá.
- Miễn phí vận chuyển. 
- Tặng thêm quà giá trị.
- Dùng thử miễn phí. 
- Tặng mã khuyến mại. 

Mỗi lời đề nghị sẽ có cách tác động đến khách hàng khác nhau: 
thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, tăng trải nghiệm khách 
hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu, tăng tỷ lệ chuyển đổi…
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GỬI EMAIL MARKETING CHO KHÁCH HÀNG 
CHƯA CHUYỂN ĐỔI

Theo một nghiên cứu của Business Insider, 63% ngân sách bị 
mất do khách hàng không hoàn thành quá trình mua hàng có thể 
được phục hồi bằng cách gửi email marketing. 

Khi khách hàng rời đi mà không có hoạt động chuyển đổi nào, 
các luồng email được gửi đi để gợi nhắc đến thông tin mà họ 
đang xem lúc trước. Thời gian gửi có thể là:

Email 1: Sau 24 giờ
Email 2: Sau 48 giờ
Email 3: Sau 72 giờ

63%
Ngân sách có thể 

được phục hồi
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ĐA DẠNG HÌNH THỨC LIÊN HỆ WEBSITE

Việc sử dụng các công cụ để khách hàng có thể liên hệ 
trên website bất cứ lúc nào có thể giúp doanh nghiệp tăng 
gấp 3 lần cơ hội bán hàng. 

Trước đây, livechat đã từng có thời kỳ giúp doanh nghiệp 
tăng 45% chuyển đổi. Nhưng với sự phát triển của nhiều 
hình thức liên hệ, một nút livechat đã không còn đáp ứng 
được hầu hết nhu cầu liên lạc khi khách hàng truy cập vào 
website. 

Hãy thử nghĩ đến trường hợp khách hàng muốn gọi điện 
để hỏi một vấn đề khẩn cấp, nhưng chỉ tìm thấy một nút 
chat mà không biết đến bao giờ mới có người phản hồi. 
Chắc chắn họ sẽ rời đi và tìm một website khác. 
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Một nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chuyển đổi trên một 
website có thể tăng thêm 30% khi số lượng nút liên hệ 
tăng lên. Hiện nay, thứ tự các kênh liên lạc được 
người dùng ưu tiên trên website lần lượt là: facebook 
chat, gọi điện thoại rồi mới tới livechat. 

Đáp ứng được nhu cầu đó, MaxLead là sản phẩm tích 
hợp đa kênh liên lạc website, cung cấp lên tới 8 nút 
liên hệ để người dùng có thể lựa chọn cách liên hệ. 

- Không bỏ sót khách hàng tiềm năng.
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi hơn 30%. 

Cài đặt đơn giản công cụ Maxlead chỉ với 5 phút tại 
link

https://bit.ly/371dGSnTìm hiểu ngay
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NỀN TẢNG QUẢN LÝ QUẢNG CÁO
LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

Website: autoads.asia Hotline: 0937 32 86 86

MaxLead Chặn click ảo Tối ưu quảng cáo Google Google Shopping

30,000+
Khách hàng

45,000,000
Lượt nhấp chuột/tháng

4,000,000
Chuyển đổi/tháng


