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LỜI NGỎ
Chúng tôi hiểu cảm giác khó chịu (và cả hoang mang) của người kinh doanh khi lần 
đầu ra mắt website. Bạn muốn việc khởi chạy website diễn ra thật hoàn hảo và 
khiến khách hàng hài lòng? Nhưng thật sự điều đó không hề dễ dàng khi có rất 
nhiều việc bạn cần chuẩn bị.

Với Checklist: 32 điều quan trọng cần làm trước khi ra mắt Website kinh 
doanh Online, bạn sẽ bao quát gần như tất cả các công việc và không quên chi 
tiết quan trọng nào trong quá trình ra mắt website. Checklist cũng phần nào sắp 
xếp công việc theo thứ tự để bạn không phải “hoảng loạn” vào phút cuối để hoàn 
thành công việc.

Cùng Haravan theo dõi ngay nhé!
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LƯU Ý:
Để bắt đầu, bạn sẽ cần sở hữu một website 
kinh doanh chuyên nghiệp, có đầy đủ các tính 
năng hỗ trợ bán hàng và quản lý kinh doanh.

Nếu chưa có website, bạn hoàn toàn có thể 
tạo tài khoản dùng thử website Haravan miễn 
phí và tiến hành các bước ngay tại đây:

Nội dung ebook chỉ có tính định hướng và áp 
dụng tốt nhất cho website Haravan. Đối với 
các nền tảng xây dựng website khác, một số 
thiết lập có thể sẽ không áp dụng được.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
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https://www.haravan.com/haraweb?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=website-checklist


Hosting & Băng thôngThêm tên miền

CHECKLIST WEBSITE 1: TỔNG QUAN

Bạn có thể mua tên 
miền tại các nhà cung 
cấp như Mắt Bão, 
GoDaddy, TenTen,... 
với mức phí hàng năm  
rất hợp lí.

Giúp website xuất bản 
thành công. Haravan 
cung cấp hosting free & 
băng thông không giới 
hạn để đón lượng khách 
cực lớn cùng lúc.

Thêm kênh bán
Kết nối với website 
và hoàn tất thiết lập 
các kênh bán 
Facebook, Shopee, 
Tiki, Lazada hay cửa 
hàng.

Thêm ứng dụng
Chỉ cài các ứng dụng 
cần thiết để không làm 
chậm tốc độ tải trang. 
Xem Kho ứng dụng cho 
website Haravan ngay 
tại đây.

Kiểm tra
web trên mobile
Website cần hiển thị 
chuẩn xác trên cả thiết 
bị di động. Đừng quên 
kiểm tra phiên bản hiển 
thị trên di động trước 
khi bạn ra mắt.
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https://apps.haravan.com/
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Tối ưu hình ảnh Hình ảnh chiếm 80% nguyên nhân làm chậm website. Bạn có 
thể tham khảo hướng dẫn tối ưu hình ảnh web tại đây.

Đảm bảo bạn gỡ bỏ mật khẩu website trước khi ra mắt để 
khách có thể xem và mua hàng dễ dàng.

Bỏ mật khẩu
website

CHECKLIST WEBSITE 2: TRANG CHỦ
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Tối ưu SEO cho 
Tiêu đề & Mô tả 
thẻ Meta

Cập nhật tiêu đề và mô tả thẻ Meta với thông tin mà bạn 
muốn khách hàng nhìn thấy trên Google. Tiêu đề nên là tên 
thương hiệu và mô tả không dài quá 160 ký tự.
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https://hocvien.haravan.com/blogs/thiet-ke-website/bi-kip-toi-uu-hinh-anh-de-tang-toc-do-website
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Trang Liên hệ Cung cấp cách thức để khách hàng của bạn nhận được hỗ 
trợ qua ít nhất 1 kênh: email, điện thoại hay livechat. 10

Trang Câu hỏi 
thường gặp

Hãy dự đoán những gì khách hàng muốn biết và trả lời chúng 
để tiết kiệm thời gian và công sức của bạn trong tương lai. 

Khách hàng có thể sẽ muốn biết quy trình vận chuyển, chính 
sách đổi trả sản phẩm hay hoàn tiền. Nếu bạn không hỗ trợ 
đổi trả cũng cần nêu rõ để khách hàng của bạn nắm được. 

Chính sách vận 
chuyển, Hoàn
hàng, Hoàn tiền

09 Trang Giới thiệu 
Doanh nghiệp

Đây là một trong những trang được truy cập nhiều nhất trên 
website. Sử dụng trang này để tương tác với khách hàng và 
truyền tải câu chuyện thương hiệu của bạn.

CHECKLIST WEBSITE 3: CÁC TRANG CON
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15

16

Sao lưu 
dữ liệu

Sao lưu dữ liệu để đảm bảo thông tin website được bảo vệ 
hoàn toàn, đặc biệt nếu bạn cài ứng dụng và cấp quyền cho 
họ. Xem hướng dẫn sao lưu đúng cách trên web Haravan.14

Lưu các thiết lập
trước cho
giao diện

Việc lưu các thiết lập giúp bạn chuyển đổi giao diện qua lại 
nhanh chóng theo các tùy chọn đã định trước.
Xem Kho giao diện website Haravan tại đây.

Tạo các menu rõ ràng và dễ truy cập trên website để điều 
hướng khách hàng tìm sản phẩm. Hãy nhờ người thân thử 
tìm kiếm sản phẩm để xem mức độ “thân thiện” của menu.

Kiểm tra menu 
chính - phụ & 
menu thả xuống

13
Xóa các văn bản 
và trang
thử nghiệm

Kiểm tra và xóa các trang mặc định không sử dụng hoặc các 
trang thử nghiệm được tạo trong quá trình xây dựng website.

CHECKLIST WEBSITE 3: CÁC TRANG CON
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https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/sao-luu-va-sao-chep
https://themes.haravan.com/


Tạo các sản phẩm/ 
nhóm sản phẩm để 
chúng xuất hiện trên 
website.
Xem hướng dẫn Tạo 
sản phẩm trên 
Haravan tại đây

SEO hình ảnh cũng 
là nguồn mang về 
lượng truy cập rất 
tiềm năng.
Xem chi tiết kỹ thuật 
tối ưu SEO hình ảnh 
tại đây.

Tiêu đề và mô tả 
trang sản phẩm cần 
chứa từ khóa chính
Mô tả trang có độ dài 
khoảng 160 - 300 
chữ.

Tạo sản phẩm và 
các nhóm
sản phẩm

Tối ưu hình ảnh 
sản phẩm

Tối ưu tiêu đề 
và mô tả trang 

sản phẩm

Kiểm tra các thông tin 
quan trọng về sản 
phẩm để không xảy 
ra sai sót khi ra mắt 
website bán hàng 
của bạn. 

117 118

Kiểm tra tồn kho, 
cân nặng, giá 

bán, biến thể,...

119 120

CHECKLIST WEBSITE 4: SẢN PHẨM
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https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/cach-tao-va-update-san-pham
https://hocvien.haravan.com/blogs/seo/ky-thuat-seo-hinh-anh-don-gian-giup-tang-traffic-tu-nhien-tu-google


Giúp khách hàng lựa 
chọn hình thức thanh 
toán phù hợp nhất 
(COD, thanh toán 
qua thẻ, ví điện tử,...)
Xem hướng dẫn tích 
hợp các Cổng thanh 
toán trên Haravan.

Để đảm bảo việc 
thanh toán của 
khách hàng diễn ra 
mượt mà, bạn cần 
test trước các cổng 
thanh toán đã cài 
đặt..

Bạn có thể biết khách 
nào đã bỏ dở quá 
trình mua sắm và gửi 
mail tự động để gợi 
lại nhu cầu của họ.
Tìm hiểu trước 
hướng dẫn thiết lập 
email này ngay.

Tích hợp cổng 
thanh toán

Kiểm tra
thanh toán

Thiết lập email 
gợi nhắc “giỏ 

hàng bị bỏ rơi”

Chỉ nên chọn các 
thông tin cần thiết 
trên trang Thanh toán 
để giảm tỷ lệ khách 
từ bỏ giỏ hàng. 
Xem hướng dẫn thiết 
lập trang thanh toán 
trên Haravan tại đây.

121 122

Tùy chỉnh trang 
thanh toán

123 124

CHECKLIST WEBSITE 5: THANH TOÁN
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https://support.haravan.com/support/solutions/articles/42000065313-c%C3%A1c-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-thanh-to%C3%A1n
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27

28

29

25
Tìm nhà vận 
chuyển phù hợp 
và tạo tài  khoản 

Thương lượng mức giá và tạo tài khoản trên nhà vận chuyển 
phù hợp. Xử lý đơn qua Haravan để có mức phí ship ưu đãi 
cho shop của bạn. 

Kết nối website với 
nhà vận chuyển

Thiết lập phí 
vận chuyển

Kiểm tra quy trình 
đồng bộ qua nhà 
vận chuyển

Đóng gói & in 
mẫu vận đơn

Kết nối nhiều nhà vận chuyển cho phép bạn có nhiều lựa 
chọn hơn (giao nhanh, giao tiết kiệm, giao đến phường xã,...)
Haravan đã kết nối 10+ nhà vận chuyển. Xem hướng dẫn.

Bạn có thể thiết lập mức phí cố định theo địa chỉ, khối lượng 
hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng đạt điều kiện.
Xem hướng dẫn thao tác trên website Haravan tại đây.

Đặt đơn hàng mẫu để kiểm tra thông tin đơn hàng/trạng thái 
xử lý đơn có được đồng bộ qua lại giữa website - nhà vận 
chuyển chính xác và nhanh chóng không.

Tùy chỉnh mã vận đơn và thử nghiệm in vận đơn, đóng gói 
đơn hàng gửi đến khách.

CHECKLIST WEBSITE 6: VẬN CHUYỂN
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https://www.haravan.com/pages/ship-pricing?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=website-checklist
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Gắn Google 
Analytics 

Theo dõi lượng khách hàng đã ghé thăm, nhân khẩu học, 
hành động trên website và các chỉ số khác để hiểu hành vi 
người dùng. Xem hướng dẫn thiết lập Google Analytics.

Gắn Facebook 
Pixel

Facebook Pixel hỗ trợ bạn theo dõi, đo lường và tối ưu hóa 
website. Tận dụng tối đa lượng truy cập thông qua các hoạt động 
truyền thông khác. Xem hướng dẫn thiết lập ngay.

Theo dõi báo 
cáo website

Làm quen với các báo cáo trên website (báo cáo doanh thu, vận chuyển, 
đơn hàng, tồn kho,...) và sẵn sàng ra mắt website.
Haravan đã tích hợp các báo cáo quan trọng để bạn theo dõi. Xem ngay. 

CHECKLIST WEBSITE 7: PHÂN TÍCH & THEO DÕI

30

31

32
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TẠM KẾT
Kiểm tra từng bước này để khởi 
chạy website của bạn liền mạch 
và hoàn hảo hơn. Tùy thuộc vào 
doanh nghiệp hoặc mục tiêu 
kinh doanh, bạn có thể bỏ qua 
một vài bước trong danh sách. 
Nhưng với đa phần các nhà bán 
lẻ, sẽ tốt hơn nếu các tính năng 
của website được thiết lập sẵn 
sàng trước khi ra mắt.
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Nếu bạn chưa có website riêng cho thương hiệu của mình, đây là một cơ hội để bạn 
bắt đầu tạo dựng và đẩy mạnh bán hàng. Haravan hỗ trợ bạn xây dựng website và 
dùng thử các tính năng miễn phí trong 15 ngày, không yêu cầu bất kỳ khoản thanh 
toán nào trong thời gian trải nghiệm sản phẩm và được hỗ trợ chi tiết từ đội ngũ 
Haravan.

Haravan đã được hơn 50.000 người kinh doanh, chuỗi cửa hàng và các thương hiệu 
hàng đầu tin dùng, trong đó có các Top Brand như Nestle, Dell, AEON, L’Oréal, 
Vinamilk, Thiên Long, Biti’s, Maison, TheFaceShop, Couple TX, Juno, The Coffee 
House,...

Dùng thử website Haravan và trải nghiệm mọi tính năng vượt trội ngay!  

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
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