
Thiết Kế Website Tại Miko Tech bao gồm
những gì?

Để website trở nên đẹp mắt thì những đơn vị thiết kế website với trình độ kỹ thuật và

chuyên môn cao sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra được những trang web bán hàng hiệu

quả.

Hãy cùng tìm hiểu Dịch Vụ Digital Marketing Tổng Thể Doanh Nghiệp - Miko Tech có

gì đặc biệt nhé!

Giới thiệu công ty dịch vụ thiết kế website Miko
Tech

Miko Tech Agency ra đời với sứ mệnh đồng hành và nâng tầm thương hiệu của bạn trên thị

trường Internet. Miko Tech giúp doanh nghiệp phát triển với sự hỗ trợ của hệ sinh thái các giải

pháp Marketing toàn diện. Đặc biệt với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Miko Tech, bạn

và doanh nghiệp bạn sẽ có bệ phóng vững chắc cho mọi hoạt động kinh doanh.

Dịch Vụ Digital Marketing Tổng Thể Doanh Nghiệp - Miko Tech

https://mikotech.vn/thiet-ke-website/
http://mikotech.vn/


Miko Tech – tự hào là đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm thực

chiến đa ngành trên thị trường Marketing. Miko Tech sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn thiết kế website

bán hàng hiệu quả, chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp. Sự hài lòng của bạn là trách nhiệm của

toàn thể đội ngũ nhân viên thiết kế web tại Miko Tech.

Vì sao thiết kế website lại quan trọng?

Ấn tượng đầu tiên thực sự quan trọng. Nếu bạn không có sự hiện diện mạnh mẽ trên web, bạn

đang kìm hãm thương hiệu của mình.

Website là một trong những tài nguyên có giá trị nhất của doanh nghiệp

Những khách hàng tiềm năng tìm đến thương hiệu của bạn trên web và không tìm thấy gì trên

website thì có thể họ sẽ nghĩ rằng bạn đã ngừng kinh doanh. Nếu khách hàng tìm kiếm và nhìn

thấy thứ gì đó không được chỉnh chu, họ sẽ có ấn tượng rằng bạn không quan tâm nhiều đến

công ty hoặc sản phẩm của mình.

Thiết kế website cần có những yếu tố nào?

http://mikotech.vn/


Thiết kế web là một trong những ứng dụng của công nghệ lập trình nên đây là yếu tố

đầu tiên để đánh giá trang web có chuyên nghiệp hay không. Tùy theo đặc thù riêng

của từng dự án mà các công nghệ thiết kế web khác nhau sẽ được lập trình viên cân

nhắc đưa vào sử dụng.

Các công nghệ thiết kế website nền tảng, cơ bản thường được dùng hiện nay là

WordPress, PHP frameworks, .NET framework,…

Giao diện

Thiết kế website cần có những yếu tố nào?

● Giao diện là yếu tố thứ hai để đánh giá sự chuyên nghiệp của web. Không có

khuôn mẫu chung nào cho website, lập trình viên cần căn cứ vào đặc điểm,

phong cách của doanh nghiệp để thiết kế, bố trí giao diện.

● Một website chuyên nghiệp sẽ có giao diện hài hòa, vừa đầy đủ tiện ích, dễ

nhìn vừa cho thấy phong cách hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với thẩm

mỹ của đối tượng phục vụ.

Tính năng



● Các tính năng cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá độ chuyên nghiệp của

website. Một trang web chỉ có thể hoạt động bình thường khi nó được cài đặt

đủ các tính năng (cơ bản và nâng cao).

● Các tính năng thông dụng mà trang web nào cũng có gồm trang chủ, giới

thiệu, liên hệ, tin tức, Responsive, Seo,.... Ngoài ra, tùy vào tính chất, mục đích

thiết kế website và yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp mà các lập trình sẽ tích

hợp thêm chức năng khác.

Khả năng bảo mật

Bảo mật là nhu cầu của tất cả người dùng mạng. Website có hệ thống bảo mật tốt sẽ

bảo vệ được thông tin, dữ liệu của cả khách hàng và doanh nghiệp, đảm bảo khả

năng vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công từ hacker.

Giá trị khác biệt tại Miko Tech

Miko Tech sở hữu đội ngũ chiến binh dày dặn kinh nghiệm thực chiến trên thị trường Marketing.

Miko Tech luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc chiến nào cùng với doanh nghiệp

bạn.

Sáng tạo

Sáng tạo trong phong cách thiết kế và luôn cập nhật xu hướng mới thường xuyên.

Sản phẩm bạn nhận được là thành tựu của sự sáng tạo không ngừng nghỉ



Sản phẩm bạn nhận được là sự hội tụ của sáng tạo, chất lượng và độc đáo tạo trong phong

cách thiết kế và luôn cập nhật xu hướng mới thường xuyên.Sản phẩm bạn nhận được là sự hội

tụ của sáng tạo, chất lượng và độc đáo.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trên chiến trường Marketing, đội ngũ chiến binh Miko Tech sẽ

giúp bạn giải quyết vấn đề một cách dễ dàng và tiết kiệm.

Thấu hiểu

Trải qua nhiều cuộc chiến, Miko Tech dễ dàng nhìn nhận và thấu hiểu vấn đề một cách nhanh

chóng

Đa dạng

Miko Tech có hệ sinh thái Marketing đa dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau, bền vững và lâu dài

Thiết kế website tại Miko Tech bao gồm những gì?

Chiến lược truyền thông số

Miko Tech bắt đầu với đối tác bằng việc thiết kế sản phẩm kỹ thuật số mới với giai đoạn đầu

tiên là khám phá chuyên sâu để nắm chắc những gì cần có trong công việc kinh doanh của

bạn.



Miko Tech sẽ cùng khách hàng xây dựng chiến lược truyền thông số

Đội ngũ nhân viên của Miko Tech sẽ dựa vào thông tin mà bạn yêu cầu, sau đó tiến hành

nghiên cứu người dùng, phân tích các đối thủ cạnh tranh và xây dựng nội dung. Cuối cùng

là lên kế hoạch để thực hiện nhận diện thương hiệu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xây dựng bộ mặt thương hiệu trên internet

Thiết kế website tại TP.HCM mang đến bộ mặt cho doanh nghiệp trong thế giới số, là

cầu nối giữa người dùng mạng với doanh nghiệp. Các thông tin, hình ảnh hiển thị ở

đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá của người dùng với doanh nghiệp

Concept thiết kế, hình ảnh, nội dung bài đăng, bố cục giao diện, các tính năng,... cùng

nhau xây dựng lên hình tượng của doanh nghiệp trong mắt người dùng mạng.

Website có giao diện tối ưu hóa, nội dung chuẩn SEO, chức năng đầy đủ sẽ khiến

doanh nghiệp được khách hàng đánh giá cao.



Chất lượng

Thiết kế web tại Miko Tech được tối ưu mã nguồn HTML/ CSS/ JS, giao diện chuẩn

UI/UX đảm bảo màu sắc, bố cục, tương thích với mọi thiết bị cũng như hỗ trợ tốt cho

Marketing, dễ dàng SEO top Google với tốc độ load web >85 Điểm

Chất lượng website giúp hỗ trợ tốt cho Marketing

Hệ thống quản trị dễ dàng sử dụng, ngay cả những người không am hiểu về công

nghệ cũng có thể chủ động quản lý/ chỉnh sửa/ cập nhật thông tin cho website

Hệ sinh thái đa dạng, sẵn có

Miko Tech trực thuộc Nhân Hòa - Nhà cung cấp tên miền hàng đầu tại Việt Nam nên

luôn chủ động hệ sinh thái tên miền, hosting, server.

Ngoài ra, Mico Tech Agency còn cung cấp các dịch vụ khác: App bán hàng, Chứng

chỉ SSL, Umail Email theo tên miền riêng, Hóa đơn điện tử, Tổng đài Vfone, Thiết kế

logo & bộ nhận diện thương hiệu.



Hệ thống lưu trữ an toàn

Lựa chọn dịch vụ thiết kế web Hà Nội, khách hàng có thể an tâm bởi website được

đồng bộ, vận hành trên máy chủ Cloud chất lượng cao, uptime 99,99%.

Hệ thống tường lửa Firewall vượt trội giúp cho web của bạn luôn được bảo vệ nghiêm

ngặt trước sự tấn công của hacker.

Chế độ bảo hành rõ ràng, giá cả phù hợp

Bảng giá thiết kế website chuyên nghiệp tại Hà Nội được Miko Tech niêm yết rõ ràng,

công khai trên trang web của Công ty. Nhân viên sẽ báo giá thiết kế website cụ thể

đến khách hàng ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu. Khách hàng được đảm bảo quyền lợi

của hợp đồng với những điều khoản quy định minh bạch.

Đội ngũ support tận tình, hỗ trợ 24/24

Đội ngũ nhân viên Miko Tech trẻ trung, năng động, am hiểu công nghệ, luôn cập nhật

xu hướng công nghệ tiên tiến nhất, tận tâm phục vụ khách hàng.



Đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn đến từ Miko Tech

Quy trình thiết kế website chuyên nghiệp tại Miko Tech bao

gồm những gì?

Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu, mục đích thiết kế website của khách hàng

Chúng ta cần phải biết trang web của khách hàng để phục vụ cho mục đích quan

trọng nhất là gì .Thiết kế website dùng để bán hàng hay website giới thiệu,…. thì đây



là đều cần phải thu thập thông tin trước. Từ đó ta có thể tư vấn đúng theo mục đích

này. Tiếp theo Ghi nhận các yêu cầu và tư vấn thêm về các tính năng, giao diện của

website.

Bước 2: Xác định các thông tin nào khách hàng đã hoặc chưa có

Đây là bước không kém phần quan trọng để chúng ta tư vấn quý khách cần có hoặc

cần nâng cấp.

● Tên miền: Khách hàng đã có tên miền hay chưa và tên miền này có phù hợp

với việc kinh doanh của công ty hoặc tốt cho SEO hay không.

● Hosting: Quý khách hàng đã mua hosting hay chưa. Nếu đã có hosting thì

host loại nào, windows hoặc linux. Từ đó ta xem băng thông, dung lượng

host có phù hợp hay không để có những tư vấn cụ thể phù hợp.

● Thông tin trên website: Logo, hình ảnh trang web, bài viết,…. Chúng ta cần

thu thập những thông tin này trước để có những điều chính phù hợp giúp cho

quá trình thiết kế cụ thể hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Bước 3: Phân tích kỹ yêu cầu và lên kế hoạch thiết kế giao diện

Sau khi nắm rõ các thông tin trên công ty thiết kế web tiến hành phân tích và cho

khách hàng xem trước một số mẫu giao diện phù hợp, từ đó quý khách hàng tham

khảo và bổ sung các chức năng hoặc hình ảnh về giao diện để công ty thiết kế web

thiết kế giao diện mẫu.



Thiết kế giao diện là việc không thể thiếu khi thiết kế website

Bắt tay vào việc phác thảo sơ đồ website, sau đó liệt kê menu, các trang chính phụ

sẽ xuất hiện ở trên trang web. Nội dung chức năng trên từng trang để từ đó hình

dung sơ bộ về trang web.

Đảm bảo là website có thiết kế giúp cho người dùng có trải nghiệm tốt nhất. Cần

đảm bảo làm sao để người dùng cảm thấy được sự tiện lợi, dễ dàng truy cập và tìm

kiếm thông tin nhất trên trang web.

Bước 4: Lập trình web chuẩn SEO

Giai đoạn lập trình web bao gồm việc chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt

động. Nhân viên lập trình sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên thiết kế giao diện để

bảo đảm website thực sự sẽ phản ánh chính xác giao diện cuối cùng.

Song song với quá trình lập trình là việc mua tên miền đã chọn. Các coder đảm bảo

tạo ra trang web chạy nhanh nhất với những đoạn code ngắn nhất kết hợp công

nghệ mới nhất.



Điều quan trọng nhất là website đảm bảo thân thiện tốt trên tất cả thiết bị và kích cỡ

màn hình vì hiện nay 70% người dùng sử dụng điện thoại thông minh để truy cập

web nên chúng ta cần đảm bảo website thân thiện với điện thoại. Các coder sẽ biết

cách làm thế nào để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuẩn SEO và làm tốt hơn thế để

tạo ra sản phẩm tối ưu.

Bước 5: Nhập thông tin dữ liệu, hình ảnh cho website

Sau khi website đã được lập trình hoàn tất, tiến hành nhập nội dung lên website,

logo, hình ảnh mà khách hàng đã cung cấp. Qua đó điền đầy đủ thông tin cho thẻ

meta, tiêu đề, favicon,…. Để có một website chuẩn SEO, khách hàng có thể  kiểm tra.

Bước 6: Chạy thử nghiệm và kiểm tra hệ thống

Sau khi code xong, công ty thiết kế website sẽ tiến hành cài đặt tên miền và hosting

để đưa trang web chạy chính thức lên Internet và gửi thông tin tài khoản quản trị

trang web cho khách hàng để bạn cùng kiểm tra các chức năng.

Chạy thử và kiểm tra hệ thống website

Quá trình này có thể phát sinh một số yêu cầu chỉnh sửa nhỏ và đơn vị thiết kế sẽ

tiến hành chỉnh sửa các thông tin này. Từ lúc này quý khách sử dụng các công cụ



trên để kiểm tra độ chuẩn SEO của source code, nếu thiếu quý khách yêu cầu bổ

sung thêm cho phù hợp.

Bước 7: Nghiệm thu và bàn giao

Khi khách hàng thấy hài lòng về trang web, tiến hành nghiệm thu lần cuối, hướng

dẫn khách hàng sử dụng. Cuối cùng bàn giao thông tin quản trị website , thông tin

tên miền, hosting nếu khách hàng chưa có. Cam kết bảo hành bảo trì cho website để

đảm bảo hoạt động lâu dài của một trang web chuẩn SEO.

Thông tin chi tiết về dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp Miko Tech,

kính mời độc giả truy cập:

● Hotline: 02836 368 805 - 0909 326 456

● Email: support@mikotech.vn

● Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Winhome, 284A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3, TP.HCM

● Thời gian hoạt động: Thứ 2 – Thứ 6 từ 8h30 – 17h30 | Thứ 7 từ 8h30 – 12h30

● Website: https://mikotech.vn/

● Fanpage Miko Tech: https://www.facebook.com/mikotechagency

● Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikotech-agency/

https://mikotech.vn/
https://www.facebook.com/mikotechagency
https://www.linkedin.com/company/mikotech-agency/

