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LANDING PAGE LÀ GÌ? 

 Trong các chiến dịch marketing quảng cáo để bán hàng online. Landing Page là một 

trang web được thiết kế với nội dung ngắn gọn và đầy đủ

 Landing page hiệu quả bởi khi khách hàng truy cập vào họ sẽ tư duy theo NLP (Lập 

trình tư duy) theo các trạng thái khách nhau, não bộ sẽ quyết định hành vi mua hàng 

qua nội dung và bố cục trình bày trên landing page
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Mục đích landing page

- Mục đích của Landing Page thường để lấy thông tin khách hàng tiềm

năng (lead) để phục vụ các hoạt động marketing tiếp theo như telesale,

email marketing… Trong một số mục đích khác Landing Page cũng có

thể là trang bán hàng trực tiếp.

- Landing Page cũng có thể dùng như một trang trung gian đưa đầy đủ

thông tin chi tiết sản phẩm tới khách hàng trước khi chuyển đến trang

sản phẩm, bộ sưu tập để mua hàng hoặc đến trực tiếp trang mua hàng

hoặc trang đăng ký.

- Sử dụng Landing Page chuyển đổi trung gian sẽ giúp bạn tối ưu thiết kế

nội dung tốt hơn và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.
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Sale funnel – landing page

Các trạng thái khiến khách hàng mua hàng qua

Landing page: 

- Chú ý 

– Thích thú 
– Mong muốn sở hữu

– Hành động mua hàng
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Các loại Landing page

 Phân loại theo mục đích sử dụng sẽ có 2 loại 

Landing Page cơ bản sau: 

 1. Trang thu thập khách hàng tiềm năng (Lead 

Generation) 

 2. Trang chuyển đổi trung gian (Click Through)

Click Through

Lead Generation
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Landing page - Lead Generation

 Mục tiêu: Thu thập những thông tin cơ 

bản của khách hàng tiềm năng: họ tên, 

email, số điện thoại. Mục đích: Thông tin 

sử dụng cho các hoạt động marketing tiếp 

theo như: telesales, email marketing. Đặc 

điểm: 

 - Form đăng ký trực tiếp. 

 - Lợi ích trao đổi (ebook, webinar, tư vấn 

miễn phí, voucher…)
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TRANG CHUYỂN ĐỔI TRUNG GIAN 

(CLICK THROUGH)
 Mục tiêu: Dẫn dắt khách hàng tiềm năng đến 

trang ản phẩm, bộ sưu tập để mua hàng hoặc 

đến trực tiếp trang mua hàng hoặc trang 

đăng ký. 

 Mục đích: Trung gian giữa các kênh quảng 

cáo và trang mua hàng hoặc đăng ký trên 

website của bạn. 

 Đặc điểm: Cung cấp thông tin về sản phẩm 

một cách xúc tích và thuyết phục
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11 NỘI DUNG CẦN VÀ ĐỦ TRONG 

LANDING PAGE
 1. Giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm

 2. Đặc điểm nổi bật 

 3. Lợi ích khách hàng 

 4. Nội dung chi tiết 

 5. Sản phẩm kèm theo 

 6. Ý kiến khách hàng 

 7. Chứng nhận & Cam kết 

 8. Bảng giá 

 9. Call-To-Action 

 10. Form đăng kí 

 11. Footer
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LANDINGPAGEMOVAN.COM

- SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TẠO LANDING PAGE THRIVE ARCHITECT 

HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

- KÈM THEO BỘ CÔNG CỤ TĂNG TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI TRONG HỆ 

THỐNG 

- THIẾT KẾ TRANG ĐÍCH LANDING PAGE MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN, 

KHÔNG CẦN BIẾT KỸ THUẬT, THAO TÁC KÉO VÀ THẢ, KÈM THEO 

CHỈNH SỬA NỘI DUNG - SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TẠO LANDING 

PAGE THRIVE ARCHITECT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI – KÈM THEO BỘ 

CÔNG CỤ TĂNG TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI TRONG HỆ THỐNG 

- TRẢI NGHIỆM CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT: CONTENT BUIDER + 

THRIVE LIGHTBOX + THRIVE CLEVER WIDGETS + THRIVE 

OVATION + HEADLINE + QUIZ BUILDER...

- ĐẢM BẢO TỐC ĐỘ TẢI TRANG NHANH , GIAO DIỆN MOBILE 

THÂN THIỆN NGƯỜI DÙNG 

- KẾT NỐI TRỰC TIẾP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG VỚI HỆ THỐNG 

MARKETING ONLINE

- Xem chi tiết chức năng tại website trên
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ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ SỬ DỤNG 

LANDING PAGE
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 Link tải tại đây: http://bit.ly/2zsSkji

 Video hướng

dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=qWvKXJQ1x
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http://bit.ly/2zsSkji
https://www.youtube.com/watch?v=qWvKXJQ1x9U

