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Lời giới thiệu…

Có rất nhiều ngộ nhận về hình thức quảng cáo Popup trên website.

Rất nhiều chuyên gia tiếp thị cho rằng hình thức quảng cáo popup đã không còn hiệu
quả. Các Popup khiến người dùng khó chịu, gây phiền phức khi trải nghiệm trên
website, từ đó người dùng sẽ giảm tương tác, giảm cung cấp email, và dẫn đến tỉ lệ
chuyển đổi cũng giảm theo.

Tuy nhiên, có hai lỗi tư duy trong cách suy nghĩ này:

Đầu tiên, một quảng cáo popup chỉ hiệu quả khi nó có thể cung cấp giá trị cho người
dùng, và ta cần có chiến lược khi dùng. Không phải vì có nhiều website popup gây
phiền toái và không thể chuyển đổi người dùng, thì không phải tất cả quảng cáo popup
đều như vậy.

Giả sử website của bạn không có doanh thu, hiển nhiên bạn cũng sẽ không vì thế mà
cho rằng website là hình thức tiếp thị không hiệu quả, đúng không?

Thứ hai, quảng cáo popup có nhiều tính năng hơn là chỉ thu thập email. Với chiến lược
khéo léo, bạn có thể dùng popup để thu thập danh sách khách hàng tiềm năng, tăng
doanh số, lưu danh mục hàng hóa chưa thanh toán, tăng giá trị đơn hàng, tăng số lần
mua sắm lặp lại của một khách hàng, và nhiều hơn nữa.

Do đó, thực tế là khi được sử dụng hợp lý, website popup mang lại giá trị đa dạng hơn
chứ không hẳn chỉ mang đến sự khiền toái. Bằng việc tối ưu thời gian hiển thị, giá trị
cho người dùng, và nhắm đúng mục tiêu khách hàng, quảng cáo popup có thể trở
thành một phần cực kỳ hữu ích cho trải nghiệm người dùng trên website của bạn.

Vì sao Jenfi Capital biết điều này?

Với nguồn dữ liệu phong phú từ hàng nghìn doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện
tử đang sử dụng Jenfi Insights, chúng tôi nhận ra những hình thức, chiến lược tiếp thị
nào hiệu quả (và những chiến lược nào không mang đến giá trị).

Và chúng tôi cũng muốn bạn có được những thông tin hữu ích qua ebook hướng dẫn
này,,

Với hơn 1,000+ doanh nghiệp đang sử dụng Jenfi Insights, gồm những thương hiệu
toàn cầu như Tier One Entertainment, Pay With Split, Homebase, và các doanh nghiệp
tại Việt Nam như Phương Đông Group, Olli Group,... đã triển khai hơn 10,000 chiến
lược tiếp thị.
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Nhờ vào nguồn dữ liệu ấy, chúng tôi đã phân tích để tìm ra những hình thức popup
hiệu quả nhất.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu năm (5) chiến lược popup hàng đầu. Đó là
những chiến lược mà các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử đang áp dụng
để chuyển đổi các lượt truy cập thành khách hàng tiềm năng và doanh thu.

Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết mỗi chiến lược popup, cũng như chia sẻ những ví dụ
thực tế và template (mẫu có sẵn) để bạn có thể bắt đầu thật dễ dàng.

Tôi có thể tối ưu các chiến lược tiếp thị trực tuyến của mình như thế nào?

Mỗi nền tảng tiếp thị trực tuyến như Facbook, Google,... đều có công cụ phân tích
riêng, do đó cách tốt nhất là chúng ta tổng hợp dữ liệu đa kênh vào một nền tảng duy
nhất để theo dõi, quản lý quảng cáo, tối ưu quảng cáo nhờ sự hỗ trợ của AI.

Với công cụ Jenfi Insights, bạn có thể theo dõi KPIs với ảnh chụp màn hình hàng ngày,
tăng hiệu suất quảng cáo, mở rộng cơ hội kinh doanh… ngay trên một ứng dụng duy
nhất.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Jenfi Insights hoàn toàn miễn phí ngay hôm nay, kết hợp
với chiến lược được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Nhấp và đăng ký để bắt đầu hành trình tăng trưởng ngay hôm nay.

Vì sự phát triển bền vững của bạn,

Jeffrey Liu

Đồng sáng lập Jenfi
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POPUP CHÀO MỪNG HAI BƯỚC

Gửi mã giảm giá hoặc ưu đãi lần đầu cho người dùng mới khi họ đăng ký vào
danh sách theo dõi qua email hoặc SMS của bạn. Cần lưu ý rằng, chúng ta thu
thông tin qua hai bước, do đó đừng yêu cầu quá nhiều thông tin chi tiết trong
mỗi bước.

Các doanh nghiệp thương mại điện tử đã sử dụng chiến lược “đổi mã giảm giá
lấy email khách hàng” trong nhiều năm trở lại đây.

Chiến lược này không phải điều gì đó quá mới mẻ. Tuy nhiên, với sự phát triển bùng nổ
của SMS Marketing, chiến lược này ngày càng trở nên có giá trị hơn khi thu thập được
thông tin của khách hàng tiềm năng như số điện thoại (SĐT), email…

Vấn đề phát sinh là gì?

Khách hàng luôn cảm giác nhạy cảm khi phải chia sẻ số điện thoại của họ. Đây là một
kênh liên lạc mang tính riêng tư và không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ số điện thoại
cho các công ty.

Do đó, yêu cầu thông tin số điện thoại và email trong cùng một form (mẫu popup) có thể
khiến người dùng ngần ngại chia sẻ - dẫn đến tỉ lệ chuyển đổi thấp và số lượng lead
(danh sách khách hàng tiềm năng) cũng giảm theo.
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Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi quan sát thấy nhiều thương hiệu sử dụng quy trình
hai bước để thu thập email và số điện thoại khách hàng với Popup Chào Mừng Hai
Bước.

Với cách này, tỉ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được tối ưu khi chỉ thu thập email. Sau đó,
tiếp thụ thu thập số điện thoại ở bước thứ hai.

Các thiếp lập chính

● Mục tiêu: Người dùng ghé thăm trang web sẽ đăng ký theo dõi qua kênh email
và SMS của bạn.

● Thước đo: Số lượng thông tin trong danh sách
● Kích hoạt: 5 - 10 giây
● Đối tượng nhắm mục tiêu: khách ghé thăm trang web, không phân loại

Pro Tip

Quan trọng nhất là chương trình ưu đãi của bạn đủ sức hút với người dùng, do đó hãy
đảm bảo rằng bạn chọn được hình thức phù hợp và có hiệu quả. Một số ý tưởng phổ
biến gồm:

● Phần trăm giảm giá (X% cho đơn hàng đầu tiên)
● Số tiền giảm giá ($X cho đơn hàng đầu tiền)
● Miễn phí Ship
● Quà tặng kèm cho đơn hàng đầu tiên

Lưu ý: Bạn cần cân bằng giữa chi phí thực hiện khuyến mãi với lợi nhuận kinh doanh.

Bắt đầu sử dụng Jenfi Insights hoàn toàn miễn phí ngay hôm nay!
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VÍ DỤ VỀ POPUP CHÀO MỪNG HAI BƯỚC

Bạn muốn thiết lập quảng cáo Popup chào mừng hai bước cho website của
mình? Xem ngay những ví dụ thực tế sau đây để lên ý tưởng cho riêng mình.

Ví dụ #01

Cuddle Clones là một thương hiệu thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, cho
phép khách hàng đặt mua thú nhồi bông và các kỷ vật khác được mô phỏng theo ảnh
của chính thú cưng của khách hàng. Hãy thử quan sát quảng cáo Popup mà thương
hiệu này đang sử dụng:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)
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Kích hoạt:

● Trễ 5 giây

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Khách ghé thăm trang web, không phân loại VÀ

● Khách hàng có ít hơn 1 món hàng trong giỏ mua hàng

Tích hợp:

● Shopify

● Hubspot

Những lưu ý quan trọng

Bước thu thập email

Ưu đãi: 10% là mức giảm giá không lớn, tuy nhiên đây là mức mà Cuddle Clones đã
nghiên cứu, thử nghiệm và xác định phù hợp cho đối tượng khách hàng của họ.
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Mẫu: Chỉ yêu cầu tên và email khách hàng ở bước này, giữ cho mẫu thật đơn giản và
tối ưu để thu thập thông tin ở bước đầu.

Nội dung: “Unlock” (Mở ra) là một từ khá thú vị, mang ý nghĩa nhận được một thứ gì
đó mà không phải ai cũng có thể có được.

Những lưu ý quan trọng

Bước thu thập số điện thoại

CTA: Cuddle Clones đã gửi mã giảm giá đến email khách hàng trong Popup đầu tiên.
Tuy nhiên “Get Coupon” (Nhận Coupon) tại mẫu CTA này sẽ giúp bạn thu thập thêm số
điện thoại khách hàng cho SMS Marketing - và nếu khách hàng nhập SĐT ngay tại đây.
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Những lưu ý quan trọng

Những hành động dựa vào vị trí địa lý

Thiết lập: Cuddle Clones chỉ hoạt động chiến lược SMS Marketing tại Hoa Kỳ. Do đó,
họ sử dụng những hành động có điều kiện để bỏ qua những khách hàng có vị trí địa lý
ngoài Hoa Kỳ và di chuyển ngay đến bước cuối cùng - điều này giúp họ chỉ thu thập
SDT tại thị trường mục tiêu của mình.
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Những lưu ý quan trọng

Nút thoát hai lượt nhấp

Nút thoát hai lượt nhấp: Bất kỳ ai thoát mẫu Popup mà chưa nhấp hai lượt thì có
website sẽ hiển thị popup thêm một lần nữa. Điều này tạo ra “cơ hội thứ hai” cho khách
hàng để nhận mã giảm giá và hoàn thành lượt mua hàng.

Nội dung: “Get 10% off” (Nhận giảm giá 10%) cho thấy rõ lợi ích khi khách hàng nhấp
vào. Cụm từ này có sức hút tốt hơn những cụm từ như “Đăng Ký”, “Theo Dõi”.
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Ví dụ #02

Bombas là một thương hiệu thời trang nổi tiếng về vớ và quần áo với định vị là mang
đến sự thoải mái khi mặc. Dưới đây là một số chiến lược mà công ty Bombas đã sử
dụng để tạo Popup chào mừng hai bước vừa đơn giản vừa hiệu quả:

Những lưu ý quan trọng

Bước thu thập email

Ưu đãi: 20% là mức giảm giá có sức hút mà khách hàng nghĩ là có giá trị, xứng đáng
để họ đăng ký.

Thiết kế: Trang website của Bombas mang nhiều màu sắc ấn tượng, do đó họ dùng
mẫu Popup với nền trắng để nổi bật.

Nội dung: Nội dung rất rõ ràng về chương trình ưu đãi, và nút bấm cũng mang tính kêu
gọi hành động rất cụ thể. Cụm “ Be the first to know” (Là người đầu tiên biết được…”
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cũng giải thích lý do tại sao người dùng nên đăng ký vào danh sách email và nên ở lại
đó sau khi nhận ưu đãi.

Những lưu ý quan trọng

Bước thu thập số điện thoại:

Mã giảm giá: Được áp dụng tự động, từ đó giảm số bước để hoàn thành mua sắm.

Nội dung: “Get excited” (Phấn khích) nhắc nhở cảm giác sau khi hoàn thành mua sắm

Bán thêm: Bombas truyền đạt đến khách hàng rằng việc đăng ký SDT để nhận tin
nhắn SMS nghĩa là khách hàng có thể nhận thêm các chương trình khuyến mãi như thế
này.
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Những lưu ý quan trọng

Nút thoát hai lượt nhấp

Nút thoát hai lượt nhấp: Bất kỳ ai thoát mẫu Popup mà chưa nhấp hai lượt thì có
website sẽ hiển thị popup thêm một lần nữa.

Nội dung: “Get 20% off” (Nhận giảm giá 20%) cho thấy rõ lợi ích khi khách hàng nhấp
vào.
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Ví dụ #03

Poo~Pourri là một thương hiệu D2C (Direct to Consumer) bán nước xịt thơm toilet và
các sản phẩm nhà tắm khác. Hãy xem cách nhãn hàng này thể hiện cá tính thương
hiệu vào mẫu Popup chào mừng với khuyến mãi nhân đôi của họ:

Những lưu ý quan trọng

Bước thu thập email

Ưu đãi: 10% + miễn phí ship là một khuyến mãi nhân đôi hiệu quả, cho khách hàng
cảm giác nhận được hai khuyến mãi trong một lần mua sắm.

Hình ảnh: Hình bên trái có chất lượng cao, thể hiện thông tin sản phẩm, và cực kỳ bắt
mắt.

Dòng P.S: Cho khách hàng biết được chi tiết những gì họ sẽ nhận được trong email.
Bên cạnh đó, dòng P.S cũng truyền đạt cá tính thương hiệu bằng cách chơi chữ “good
sh*t”.
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Những lưu ý quan trọng

Bước thu thập số điện thoại

Mẫu thu thông tin: Poo~Pourri sử dụng một chiến lược có phần khác biệt trong bước
thu thập SDT cho SMS marketing mang tính tùy chọn. Ở mẫu Popup không có nút bấm
(không phải điền thông tin), tạo cảm giác “soft sell” (Quảng Cáo Mềm).

CTA: “Text it to me” (Gửi tin nhắn cho tôi) tạo cảm giác lựa chọn đăng ký SMS sẽ đem
lại gì đó hữu ích cho người dùng, trong khi phần chữ phía dưới gợi ý rằng khách hàng
sẽ có thể nhận được quảng cáo trong các tin nhắn SMS.
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Những lưu ý quan trọng

Trang đăng ký SMS

Chiến lược: Khi nhấp vào nút ở Popup trước sẽ dẫn đến trang chuyển đổi (Landing
Page) này ở một cửa sổ mới. Người dùng được yêu cầu nhập SDT của mình tại trang
này.

Chiến lược thay thế: Poo~Pourri có thể đã thử nghiệm chiến lược “từ popup sang
landing page” và thấy có hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi lược thay thế cũng có nghĩa sẽ thêm
một bước trong quy trình (ví dụ như ở bước thu thập SDT này).
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TEMPLATE POPUP CHÀO MỪNG

Bắt đầu áp dụng các mẫu popup chào mừng hai bước cho website của bạn thật
đơn giản. Chỉ cần làm theo những hướng dẫn ở các trang trước và sử dụng
những mẫu có sẵn.

Trước khi sử dụng các mẫu popup, hãy xem lại các bước dưới đây để đảm bảo rằng
mẫu popup của bạn được thiết lập phù hợp và tối ưu để chuyển đổi khách hàng.

1. Thu thập email

Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ yếu tố thiết kế nào - từ hình ảnh, chữ, font chữ, mẫu
điền…Chúng tôi thiết lập mức khuyến mãi 20% như mức mặc định, và bạn có
thể thay đổi tùy theo ý muốn.

Lưu ý: Phần khuyến mãi là phần thiết yếu. Vấn đề không quan trọng ở chỗ thiết
kế popup của bạn có đẹp đến đâu - nhưng nếu nó không thu hút hiệu quả sẽ rất
thấp.

2. Kích hoạt

Thiết kế Popup được thiết lập hiển thị trong năm (5) giây. Bạn có thể thay đổi
thông số này, tuy nhiên từ 5 - 15 giây là khung thời gian tiêu chuẩn.
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3. Đồng bộ với những phần mềm quản lý khách hàng (CRM)

Đảm bảo rằng bạn thiết lập đồng bộ thông tin thu được từ Popup đến phần mềm
quản lý khách hàng hoặc quản lý danh sách email của mình (ví dụ: Mailchimp,
Convertkit, Aweber…)

Lưu ý: Ở phần này,  bạn có thể tạo các hành động có điều kiện, ví dụ như hành
động dựa trên vị trí địa lý trong ví dụ của Cuddle Clones ở phần trên.

4. Thu thập Số Điện Thoại

Ở phần này, bạn có thể thu thập số điện thoại với bút bấm có những thông tin
thu hút khách hàng. Bạn cũng có thể bổ sung thông tin ở phần dưới nút bấm
đăng ký - để đảm bảo phù hợp với quy định và chính sách của công ty bạn.

Lưu ý: Đừng quên đồng bộ tự động các thông tin thu được vào hệ thống SMS
của bạn.

5. Nút bấm hai lượt nhấp

Trong thiết kế này đã thiết lập mặc định sử dụng nút bấm hai lần nhấp. Đảm bảo
hlaf bạn đã sửa lại thiết kế và phần nội dung để phù hợp với phong cách thương
hiệu của mình.
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Nếu mẫu template bạn dùng chưa thiết lập mặc định sử dụng nút bấm hai lần
nhấp, bạn có thể bật chức năng này.

6. Phần cảm ơn

Đây là phần hiển thị sau khi người dùng hoàn thành hai bước trong mẫu Popup
của bạn. Bạn có thể cung cấp mã giảm giá hoặc cung có thể liên kết với những
sản phẩm bán chạy nhất, hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó trong danh sách
hàng hóa của mình.

7. Nhắm mục tiêu

Bạn có thể thiết lập nhắm mục tiêu theo nhu cầu. Chúng tôi gợi ý hãy chỉ hiển thị
loại Popup này với người dùng mới chưa từng đăng ký hoặc mua sản phẩm.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể thiết lập hiển thị với những người dùng đến thăm một
trang URL cụ thể nào đó, hay một loạt các điều kiện nhắm mục tiêu khác.

1



CHIẾN LƯỢC POPUP

POPUP ĐƠN HÀNG CHƯA THANH TOÁN

Tạo một popup khi khách hàng thoát trang, nhắm cụ thể đến khách hàng
có ít nhất một món hàng trong giỏ hàng. Bạn có thể gợi ý khách hàng tại
sao họ nên mua và tạo một CTA để thu hút khách hàng quay lại trang bán
hàng của mình và thực hiện thanh toán để mua hàng.

Đơn hàng chưa thanh toán là vấn đề đối với mọi doanh nghiệp kinh doanh
thương mại điện tử.

Có rất nhiều dữ liệu về vấn đề này được thảo luận khắp mọi nơi. Một số nghiên
cứu cho rằng, tỷ lệ đơn hàng chưa thanh toán điển hình lên đến 80%, một số
nghiên cứu khác khoảng 55% - một số cửa hàng ecommerce khác lại có tỷ lệ
thấp hơn.

Tuy nhiên, dù tỷ lệ có khác nhau thì mọi chủ doanh nghiệp luôn có một nhu cầu
chung là tìm ra cách để giảm tỷ lệ chưa hoàn thành đơn hàng.
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Hiển nhiên có một số chiến lược hiệu quả để giảm tỷ lệ này, ví dụ như email,
SMS, tin nhắn Messenger, WhatsApp, và các quảng cáo nhắm lại mục tiêu.

Nhưng tại sao chúng ta lại phải đợi đến khi khách hàng thoát trang mới bắt đầu
tìm cách thu hút họ một lần nữa?

Chúng tôi nhận thấy có nhiều gian hàng đã rất thành công khi sử dụng Popup
đơn hàng chưa thanh toán, hiển thị khi khách hàng chuẩn bị thoát trang nhưng
vẫn còn hàng hóa trong giỏ hàng.

Các thiếp lập chính

● Mục tiêu: Thúc đẩy khách hàng chuẩn bị bỏ giỏ hàng sẽ thay đổi tâm lý và hoàn
thành đơn hàng.

● Thước đo: Doanh số, % đơn hàng chưa thanh toán
● Kích hoạt: Khi khách hàng chuẩn bị thoát trang web
● Đối tượng nhắm mục tiêu: khách hàng có ít nhất một món hàng trong giỏ hàng

Pro Tip

Có hai vấn đề cần cân nhắc khi sử dụng Popup đơn hàng chưa thanh toán:

1. Nhắc nhở khách hàng lý do tại sao họ nên mua hàng ngay lúc này. Sử dụng hình
ảnh và ngôn ngữ thuyết phục nhất có thể.

2. Cố gắng giải quyết những chướng ngại tâm lý phổ biến ở khách hàng như - giá
cả, kích thước, độ tin cậy…

1



CHIẾN LƯỢC POPUP

VÍ DỤ VỀ POPUP ĐƠN HÀNG CHƯA THANH TOÁN

Bạn muốn thiết lập quảng cáo Popup đơn hàng chưa thanh toán cho website của
mình? Xem ngay những ví dụ thực tế sau đây để lên ý tưởng cho riêng mình.

Ví dụ #01

Porcobrado là một thương hiệu ẩm thực đường phố Italy với món ăn đặc sản là
sandwich thịt xông khói bán theo số lượng lớn trên gian hàng online Shopify. Đây là
chiến lược sử dụng popup đơn hàng chưa thanh toán của thương hiệu này để giải
quyết vấn đề đơn hàng chưa hoàn thành:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:
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● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)

Kích hoạt:

● Khi khách hàng chuẩn bị thoát trang web

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Tất cả các trang

● Có nhiều hơn 0 món hàng trong giỏ mua hàng

Tích hợp:

● Shopify

Những lưu ý quan trọng

Thiết kế Popup

Nội dung: Nội dung gốc từ tiếng Ý được dịch lại thành tiếng Anh bằng công cụ tự
động, tuy nhiên bạn có thể nhận ra phần nội dung sử dụng hình thức hoán dụ, thể hiện
suất ăn của bạn đang cảm thấy cô đơn khi còn trong giỏ hàng mà chưa được thanh
toán.
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CTA: Nút bấm với chữ “lonely item” (món hàng cô đơn) gợi ý rằng bạn nên “cho nó một
ngôi nhà” bằng cách hoàn thành đơn hàng.

Hình ảnh: Đây có lẽ là phần tuyệt nhất trong thiết kế này. Khi nhìn cận cảnh, đây là một
hình ảnh chất lượng cao, thu hút và gây thèm thuồng - là cách hoàn hảo để dẫn dắt
khách hàng hoàn thành đơn hàng.

Thiết lập Popup

Kích hoạt: Porcobrado sử dụng kích hoạt khi khách hàng chuẩn bị thoát trang (khi
khách hàng di chuyển con trỏ ra ngoài khung trình duyệt, ý chỉ khách hàng chuẩn bị
thoát trang web).
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Hành động: Porcobrado sử dụng đường dẫn đơn giản, chuyển khách hàng đến giỏ
hàng.

Nhắm mục tiêu: Popup này được tích hợp với trang bán hàng của Porcobrado (xây
dựng trên Shopify). Nếu ai đó có ít nhất một món hàng trong giỏ hàng, popup sẽ hiển
thị bất kể họ đang ở trang nào và chuẩn bị thoát trang.
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Những lưu ý quan trọng

Ví dụ thực tế

Đây là tóm gọn toàn bộ hành trình mua hàng:

1. Thêm hàng vào giỏ hàng
2. Chuẩn bị thoát trang
3. Xuất hiện Popup
4. Nút trên Popup chuyển khách đến tran thanh toán
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Ví dụ #02

Pandora là thương hiệu trang sức nổi tiếng, kinh doanh cả online và tại cửa hàng. Mãu
popup này hiện lên khi ai đó chưa rời trang thanh toán mà chưa hoàn thành đơn hàng.
Họ sử dụng một số chiến lược chuyển đổi với hình ảnh cá nhân hóa:

Những lưu ý quan trọng

Hình ảnh chính

Là doanh nghiệp kinh doanh trang sức, phần lớn doanh số của Pandora đến từ các cặp
đôi mua quà tặng nhua. Do đó, hình ảnh chính bên trái của mẫu Popup rất phù hợp với
khách hàng mục tiêu, khơi gợi cảm giác vui vẻ, tràn đầy yêu thương khi mua sắm thành
công.
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Những lưu ý quan trọng

Cá nhân hóa

Góc bên phải của Popup cũng có hình ảnh minh họa, hiển thị chính xác đơn hàng chưa
thanh toán còn trong giỏ hàng.

Cùng với hình ảnh bên trái, cả hai hình ảnh thúc đẩy người dùng hoàn thiện đơn hàng
của mình.
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Những lưu ý quan trọng

Bằng chứng từ cộng đồng

Dòng chữ nhỏ này cho thấy số người đang quan tâm đến món hàng. Dòng chữ này
mang hai ý đồ:

1. Cung cấp bằng chứng xã hội
2. Tạo cảm giác món hàng dần khan hiếm
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Những lưu ý quan trọng

Giải quyết chướng ngại mua hàng

Nút bấm chuyển khách hàng đến trang hoàn thành đơn hàng. Và dòng CTA này thúc
đẩy khách hàng tìm kiếm một cửa hàng tại địa phương.

Lý do ở đây là để giải quyết chướng ngại tâm lý vì nhiều người khi mua trang sức
online chưa thấy món trang sức mình đã chọn trong thực tế, cũng như chưa chắc chắn
về kích thước phù hợp (đặc biệt là khi mua cho người yêu). Pandora giải quyết vấn đề
này bằng cách cung cấp lựa chọn tìm và ghé thăm một cửa hàng gần đó để thấy món
trang sức trong thực tế.
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Ví dụ #03

Judy là một thương hiệu D2C cung cấp những bộ kit sinh tồn được thiết kế để giúp
chúng ta vượt qua các thảm họa tự nhiên hoặc dùng trong tình huống khẩn cấp - như
bão nhiệt đới, động đất, bão tuyết. Đây là một mẫu popup được hãng sử dụng để cung
cấp mã giảm giá cho khách hàng chuẩn bị thoát trang.

Những lưu ý quan trọng

Thiết kế Popup

Hình ảnh: Hình ảnh bên trái thể hiện những món hàng đang có trong giỏ hàng, và ở
mức giá đã áp dụng khuyến mãi giảm 10%. Đây là một ý tưởng khá độc đáo, có sức
hút đối với người dùng.

Nội dung: “Prepared at a great price” (Chuẩn bị sẵn sàng ở mức giá tốt nhất) thể hiện
hai ý đồ, bao gồm lợi ích sản phẩm (chuẩn bị trong tình huống khẩn cấp) và xử lý trở
ngại tâm lý mua hàng bằng cách giảm giá.
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Những lưu ý quan trọng

Màu sắc: màu sắc đơn giản, thân thiện, phù hợp với màu chủ đạo của trang web.

CTA: Nút bấm đơn giản và hướng dẫn hành động rõ ràng cho người dùng.
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Những lưu ý quan trọng

Trang thanh toán

Nhấp vào nút “Redeem Now” (Nhận ngay mã giảm giá) sẽ dẫn khách hàng đến trực
tiếp trang thanh toán. Ở đây, mã giảm giá 10% đã được áp dụng tự động.
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TEMPLATE POPUP ĐƠN HÀNG CHƯA THANH TOÁN

Quy trình tạo Popup đơn hàng chưa thanh toán cho gian hàng ecommerce rất
đơn giản.  Chỉ cần làm theo những hướng dẫn ở các trang trước và sử dụng
những mẫu có sẵn.

Trước khi sử dụng các mẫu popup, hãy xem lại các bước dưới đây để đảm bảo rằng
mẫu popup của bạn được thiết lập phù hợp và tối ưu để chuyển đổi khách hàng.

1. Thiết kế Popup

Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ yếu tố thiết kế nào - bao gồm hình ảnh, nội dung, font
chữ… Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ đếm ngược để tạo cảm giác khẩn cấp, hoặc
có thể xóa đồng hồ khỏi popup nếu muốn.

Lưu ý: Bạn cần thuyết phục khách hàng rằng việc thanh toán mua hàng là rất có lợi
cho họ. Sử dụng những ngôn ngữ mang tính khẩn cấp, khan hiếm, bằng chứng xã hội,
ngôn ngữ thuyết phục, giải quyết các chướng ngại tâm lý mua hàng… sẽ tăng hiệu quả
cho popup.
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2. Kích hoạt

Bạn có thể chọn hình thức kích hoạt Popup phù hợp là khi khách hàng chuẩn bị thoát
trang.

3. Nút bấm thực hiện hành động

Bạn cần lưu ý cập nhật chính xác URL trang thanh toán cho gian hàng của bạn để
khách hàng thực hiện hành động mua sắm.
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4. Nhắm mục tiêu

Trong ví dụ ở trên, popup sẽ xuất hiện khi ai đó đang ở bất kỳ trang nào trên website
của bạn và có nhiều hơn 0 món hàng trong giỏ hàng.

5. Nhắm mục tiêu chi tiết
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Bạn cũng có thể tạo các popup cho từng sản phẩm cụ thể trong danh mục hàng hóa.
Nghĩa là bạn có thể cá nhân hóa nội dung trên website ở cấp độ chi tiết hớn (ví dụ:
thêm hình ảnh sản phẩm như thương hiệu Judy và Pandora ở các ví dụ trên).
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POPUP BÁN CHÉO SẢN PHẨM TẠI TRANG THANH TOÁN

Hiển thị popup này tại trang thanh toán khi khách hàng đã có sản phẩm trong giỏ
hàng của họ. Bạn có thể chạy chiến dịch cho các dòng sản phẩm khác nhau, giới
thiệu các sản phẩm tương tự hoặc có liên quan, và khuyến khích người mua bổ
sung thêm các sản phẩm này trực tiếp vào giỏ hàng của mình.

Khách hàng một khi sẵn sàng mua một món hàng từ bạn sẽ có khả năng cao mua
thêm những thứ khác từ bạn.

Mua laptop? Có khả năng bạn sẽ muốn mua thêm túi đựng laptop chống sốc. Mua áo
khoác mới? Có khả năng bạn cũng sẽ mua thêm những chiếc quần và giày cùng phong
cách.

Đây là khái niệm cơ bản về bán chéo (cross-sell). Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ thành ocong,
bạn cần cung cấp những mặt hàng vào những thời điểm phù hợp trên hành trình mua
hàng.
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Trang “sản phẩm liên quan” với carousel hình ảnh (hình ảnh xoay vòng) có thể phù
hợp, nhưng nếu khách hàng vẫn chưa thêm món nào vào trang thanh toán thì thời
điểm sẽ có thể quá sớm. Email thông báo sau khi thực hiện thành công đơn hàng cũng
hiệu quả, nhưng thật khó để khách hàng quay lại trang web của bạn để thực hiện lại
quá trình mua hàng từ bước đầu tiên.

Chúng tôi quan sát thấy một số thương hiệu đã áp dụng thành công popup bán chéo
sản phẩm tại trang thanh toán. Hãy cùng phân tích các ví dụ ở phần tiếp theo.

Các thiếp lập chính

● Mục tiêu: khuyến khích người dùng chi thêm tiền mua các mặt hàng có liên
quan đến giỏ hàng của họ.

● Thước đo: AOV (Giá trị đơn hàng trung bình)
● Kích hoạt: Khi kéo trang
● Đối tượng nhắm mục tiêu: URL chứa đường dẫn “/giỏ-hàng”, khách hàng có X

sản phẩm trong giỏ hàng

Pro Tip

Mức độ liên quan là chìa khóa của bán chéo.

Giới thiệu sản phẩm ngẫu nhiên cũng có thể có hiệu quả ở mức độ nào đó. Tuy nhiên,
hiệu quả cao nhất đến từ các sản phẩm có mức độ liên quan cao đến những gì khách
hàng đang mua.

Ví dụ: Nếu khách hàng mua phụ kiện giày đá bóng, giới thiệu các sản phẩm về đá
bóng sẽ có mức độ thành công cao hơn.
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VÍ DỤ VỀ POPUP BÁN CHÉO SẢN PHẨM

Bạn muốn thiết lập quảng cáo Popup bán chéo sản phẩm tại trang thanh toán
trên website của mình? Xem ngay những ví dụ thực tế sau đây để lên ý tưởng
cho riêng mình.

Ví dụ #01

Chúng tôi đã giới thiệu về Cuddle Clones ở phần trên (quảng cáo Popup chào mừng
hai bước). Ở đây, hãy xem thêm một ví dụ điển hình từ thương hiệu này khi áp dụng
Popup bán chéo sản phẩm tại trang thanh toán:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:
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● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)

Kích hoạt:

● Trễ 0 giây

Ẩn kích hoạt:

● Ẩn 7 ngày sau khi đóng

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Nếu đường dẫn chứa “/đơn-hàng” VÀ

● Đơn hàng chứa sản phẩm “Golf Club Headcover”

Tích hợp:

● Shopify
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Những lưu ý quan trọng

Nội dung Popup

Mức độ liên quan: Popup này xuất hiện sau khi khách hàng thêm sản phẩm “Golf Club
Headcover” vào đơn hàng và chuyển đến trang thanh toán. Do đó, những sản phẩm
liên quan đến golf sẽ rất phù hợp để bán chéo.

Nội dung: Sử dụng từ ngữ đơn giản như “bán chạy nhất” gợi ý rằng đây là những sản
phẩm phổ biến nhất.

Những lưu ý quan trọng

Mức độ liên quan

Đây là một ví dụ khác về popup bán chéo sản phẩm tại trang thanh toán từ Cuddle
Clone. Lần này, popup xuất hiện khi ai đó thêm sản phẩm dép lê vào giỏ hàng. Do đó,
các sản phẩm gợi ý có liên quan như vớ, pajama… được sử dụng.
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Những lưu ý quan trọng

Thiết kế Popup

Kích hoạt: Cuddle Clones kích hoạt Popup này với độ trễ 0 giây, nghĩa là ngay khi
trang thanh toán được tải. Đây là một trong số ít thời điểm xuất hiện phù hợp và được
khách hàng để mắt đến.

Ẩn kích hoạt: để tránh tình trạng kích hoạt quá nhiều và làm phiền khách hàng, Cuddle
Clones sử dụng tính năng ẩn kích hoạt bảy ngày đối với những khách hàng đóng
popup mà không có tương tác nào thêm.
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Những lưu ý quan trọng

Thiết lập Popup

Hành đông: Cuddle Clone thiết lập các popup cho từng sản phẩm, chuyển khách hàng
đến các trang có các sản phẩm tương tự.
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Ví dụ #02

Nordstrom là một thương hiệu may mặc nổi tiếng, chuyên các mặt hàng thời trang và
phụ kiện từ thương hiệu và các thương hiệu khác. Mẫu popup bán chéo này xuất hiện
khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Thiết kế Popup

Bước thu thập email

Chiến lược: Mẫu popup này xuất hiện khi nhấp chuột, ngay khi bất kỳ sản phẩm nào
được thêm vào giỏ hàng.

Popup hiển thị mẫu sản phẩm đã chọn, khuyến khích khách hàng thực hiện thanh toán.
Bên dưới là một carousel sản phẩm với lời giới thiệu “Thường mua chung” để quảng
cáo cho các sản phẩm có liên quan.
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Những lưu ý quan trọng

Mức độ liên quan và Tập trung

Biểu tượng: Thoạt đầu, icon “Phổ biến” này có vẻ không có gì đáng để thảo luận.

Tuy nhiên với hàng loạt sản phẩm trong danh mục của Nordstrom, khách hàng có thể
cảm thấy bị choáng ngợp. Do đó, một icon nhỏ như thế có thể giúp khách hàng tập
trung sự chú ý trong khi xem xét các sản phẩm có liên quan.

Mức độ liên quan: Các sản phẩm trên website của Nordstrom bao gồm rất nhiều
thương hiệu. Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng ở ví dụ này là Topman, do đó, các sản
phẩm gợi ý đều đa số thuộc về thương hiệu Topman này.
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Những lưu ý quan trọng

Trang thanh toán

Thanh chức năng bên phải: Sau khi nhấp Popup và được dẫn đến trang thanh toán,
Nordstrom tiếp tục giới thiệu các sản phẩm có liên quan ở các thanh chức năng bên
phải.
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Những lưu ý quan trọng

Trang thanh toán

Hình ảnh xoay vòng (carousel): Tiếp tục kéo đến phần cuối trang thanh toán để nhấp
vào nút thanh toán đơn hàng, các sản phẩm gợi ý của Topman lại được hiển thị thêm
lần nữa.

Nhờ vào đó, Nordstrom có thể tăng tối đa giá trị mỗi đơn hàng bằng cách quảng bá sản
phẩm càng nhiều càng tốt trước khi khách hàng thực hiện thanh toán.

Đăng ký ngay cùng Jenfi để truy cập tính năng mới nhất của chúng tôi

Trong năm nay, chúng tôi đã phát triển tính năng "Insights" để hỗ trợ bạn tăng trưởng
và mở rộng kinh doanh. Với tính năng mới này, bạn sẽ nhận được những thông tin
quan trọng nhất và những phân tích chi tiết về tình trạng của doanh nghiệp mình. Nhờ
đó, bạn có thể ra quyết định kinh doanh chuẩn xác dựa trên dữ liệu thực tế để tăng tỉ lệ
thành công.
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TEMPLATE POPUP BÁN CHÉO

Bắt đầu áp dụng các mẫu popup bán chéo cho website của bạn thật đơn giản.
Chỉ cần làm theo những hướng dẫn ở các trang trước và sử dụng những mẫu có
sẵn.

Trước khi sử dụng các mẫu popup, hãy xem lại các bước dưới đây để đảm bảo rằng
mẫu popup của bạn được thiết lập phù hợp và tối ưu để chuyển đổi khách hàng.

1. Thiết kế Popup

Tùy chỉnh thiết kế mẫu Popup của bạn - hãy thêm các hình ảnh và chi tiết mô tả sản
phẩm bạn muốn đề xuất bán chéo.

Pro Tip: Chiến lược thực tế phụ thuộc vào danh mục sản phẩm của bạn và bạn muốn
tiếp cận ở mức độ nào. Chúng tôi gợi ý bạn hãy tạo vài popup khác nhau phụ thuộc vào
loại sản phẩm nào đã được thêm vào giỏ hàng.

Ví dụ: Nếu sản phẩm A trong giỏ hàng, thì popup sẽ giới thiệu sản phẩm B, C và D.
Nếu sản phẩm B trong giỏ hang, thì popup sẽ giới thiệu các sản phẩm A, C và D - và
lặp lại quy trình như vậy.
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2. Kích hoạt

Trong mẫu thiết kế này, popup được kích hoạt với thời gian trễ 10 giây và không sử
dụng tính năng ẩn kích hoạt.

3. Nút hành động

Tiếp theo, bạn cần thiết lập hành động sẽ xảy ra khi khách hàng nhấp vào nút “Thêm
vào giỏ hang”. Một trong những hành động phù hợp là chuyển khách hàng đến trang có
các sản phẩm phù hợp (hoặc một trang đích khác).
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4. Nhắm mục tiêu

Sau cùng, bạn cần thiết lập điều kiện nhắm mục tiêu cho popup của mình. Nếu bạn
muốn tạo popup cho mọi khách hàng, bạn chỉ cần điều hướng khách hàng đến trang
thanh toán.

Nếu bạn tạo nhiều popup khách nhau cho các sản phẩm khác nhau, bạn cũng có thể
thêm điều kiện nhắm mục tiêu cho phù hợp.
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POPUP QUIZ SẢN PHẨM

Tạo popup này để thực hiện khảo sát nhỏ ở khách hàng, sau đó cung cấp những
sản phẩm phù hợp với họ dựa trên đáp án. Bạn sẽ giúp khách hàng tránh được
tình trạng rối não khi phải cân nhắc quá nhiều sản phẩm và giúp họ tìm được sản
phẩm thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của họ trong danh mục sản phẩm của
bạn.

Giới marketing cho rằng, khi càng cho khách hàng nhiều lựa chọn, thì khách
hàng càng có khả năng lựa chọn được thứ phù hợp nhất.

Vừa nghe qua có vẻ khá logic, phải không nào? Nếu bạn cho khách hàng 50 mẫu áo
thun với màu sắc khác nhau thay vì chỉ cho họ 3 mẫu áo, khách hàng có khả năng cao
là lựa chọn được mẫu ưa thích và mua hàng.

Thực tế thì, mọi thứ lại xảy ra ngược lại. Khi chúng ta cho khách hàng quá nhiều mẫu
mã đa dạng, đa số khách hàng sẽ cảm thấy choáng ngợp và thường sẽ không mua bất
kỳ món hàng nào. Thậm chí, nếu họ mua thì mức độ thõa mãn của họ cũng không
được đáp ứng.

Do đó, một trong những mục tiêu khi kinh doanh ecommerce nên làm là giảm mức độ
choáng ngợp cho khách hàng. Một trong những các hiệu quả nhất mà nhiều thương
hiệu đang triển khai là sử dụng Quiz giới thiệu sản phẩm.

Những câu hỏi này hướng đến các sản phẩm trong danh mục bạn đang có. Bước cuối
cùng chính là thu thập thông tin email khách hàng.
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Các thiếp lập chính

● Mục tiêu: giúp người dùng tìm được sản phẩm phù hợp trên gian hàng của bạn
để giải quyết nhu cầu của họ.

● Thước đo: doanh số, AOV
● Kích hoạt: thời gian trễ hoặc khi kéo trang
● Đối tượng nhắm mục tiêu: khách ghé thăm các trang có ý định mua hàng thấp,

ví dụ như trang chủ, trang blog…

Pro Tip

Việc có một Quiz sản phẩm trên website là không đủ. Bạn cần phải đảm bảo rằng Quiz
bạn tạo ra vừa thú vị, vừa có ích, vừa giải quyết được một vấn đề mà người dùng đang
gặp phải, từ đó tăng được tỷ lệ tương tác.

Lưu ý: Người ta luôn tìm phương án để giải quyết vấn đề. Dùng Quiz câu hỏi để tìm
hiểu chi tiết về vấn đề của người dùng, từ đó giới thiệu sản phẩm phù hợp để giải quyết
vấn đề.
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VÍ DỤ VỀ POPUP QUIZ CÂU HỎI

Bạn muốn thiết lập quảng cáo Popup Quiz Câu hỏi cho website của mình? Xem
ngay những ví dụ thực tế sau đây để lên ý tưởng cho riêng mình.

Ví dụ #01

Undersun Fitness là thương hiệu chăm sóc sức khỏe và thể dục chuyên cung cấp các
dây kháng lực và các chương trình rèn luyện cơ thể. Hãy xem cách Undersun sử dụng
Quiz để giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng của họ ngay sau đây:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● CTA

Kích hoạt:

● N/A
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Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Xuất hiện trên các Popup và các trang có ý định mua hàng thấp (trang chủ, bộ
sưu tập, blog…)

Tích hợp:

● Klaviyo

Những lưu ý quan trọng

Thiết kế Popup

Trong ngành công nghiệp thể dục thể hình, người dùng có hàng loạt các nhu cầu và
mong muốn khác nhau. Để đáp ứng những nhu cầu đó, Undersun cung cấp nhiều lựa
chọn về thiết bị và chương trình luyện tập cho những nhu cầu riêng biệt.

Nhưng để thực hiện điều này thì trải nghiệm người dùng ở nhóm khách hàng mới sẽ rất
choáng ngợp. Undersun đã nhận ra vấn đề và giairi quyết bằng cách sử dụng Quiz câu
hỏi để giúp mọi người tìm ra chương trình luyện tập phù hợp.
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Những lưu ý quan trọng

Tiêu đề Quiz

Câu hỏi nóng bỏng: Tiêu đề của Quiz này cho thấy nội dung giúp người dùng tìm kiếm
được sản phẩm phù hợp: chương trình luyện tập nào sẽ phù hợp với mục tiêu và nhu
cầu của tôi?

Tiêu đề rõ ràng, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, và người dùng biết rõ họ sẽ nhận được
khi sau khi hoàn thành bài Quiz.

Những lưu ý quan trọng

Phần câu hỏi

Sự đơn giản: Tất cả các câu hỏi trong Quiz đều dễ hiểu, dễ trả lời cho mọi người -
không phân biệt giới tính, kinh nghiệm luyện tập, mục tiêu… và người tham gia Quiz sẽ
không phải suy nghĩ quá nhiều.

Độ chính xác: Undersun chỉ sử dụng sau câu hỏi với các đáp án cho sẵn. Điều này
giúp họ thu thập vừa đủ thông tin để giới thiệu chương trình phù hợp, và cũng không
làm người tham gia Quiz thấy nhàm chán và không thực tiện toàn bộ bài Quiz.
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Những lưu ý quan trọng

Tiêu đề quiz

Cổng thông tin: để nhận kết quả, người dùng phải nhập email và có thể nhập SDT.
Nhờ vào đó, Undersun có thể xây dựng danh sách khách hàng để triển khai các
chương trình marketing về sau.

Phần thưởng khích lệ: Người dùng có thể nhận coupon $15 như phần khích lệ để
người dùng thực hiện hành động ở bước này. Thêm vào đó, đây cũng là lý do thuyết
phục để người dùng nhập SDT và nhận thêm các coupon về sau.

Những lưu ý quan trọng

Popup khi thoát trang

Chiến lược: Undersun đã chèn một trang đích (landing page) được thiết kế riêng, thay
vì chỉ thu thập thông tin qua Popup. Nghĩa là, bất kỳ ai chuẩn bị thoát quiz (trước khi
hoàn thành) đều thấy được popup này.
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Nội dung: Nội dung nhắc nhở người dùng về lý do tại sao nên hoàn thành bài Quiz và
nhắc lại phần thưởng khích lệ.

Những lưu ý quan trọng

Trang đích (landing page)

Hành động: Ngay sau khi hoàn thành Quiz, người dùng được điều hướng đến trang
đích để nhận thông tin về các sản phẩm gợi ý.

Nội dung: trang đích với nội dung chứa những thông tin về lợi ích cho người dùng.

Mã coupon: Có một popup nhỏ góc phải dưới màn hình cung cấp coupon người dùng
để khuyến khích thực hiện hành động.
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Ví dụ #02

Amelia Gray là một thương hiệu cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc da cho cá
nhân. Phần Quiz popup từ thương hiệu giúp mọi người hiểu thêm về làn da của họ, từ
đó gợi ý sản phẩm tốt nhất cho tình trạng da mỗi người.

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)

Kích hoạt:

● Thời gian sau 5 giây

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Trên các trang có mục đích mua hàng thấp, VÀ

● Những ai chưa hoàn thành Quiz câu hỏi

Tích hợp:
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● ConvertKit

Những lưu ý quan trọng

Tiêu đề Quiz

Câu hỏi nóng bỏng: Chăm sóc da là một vấn đề mang tính cá nhân hóa, mọi người
đều nhận ra rằng không có công thức chung nào phù hợp cho tất cả mọi người.

Đó là lý do mà Amelia Gray sử dụng cụm từ “cho làn da của bạn” trong tiêu đề. Điều
này gợi ý là người tham gia Quiz sẽ nhận được những gợi ý mang tính cá nhân hóa,
phù hợp cho làn da của riêng họ.

Những lưu ý quan trọng

Thiết lập popup

Kích hoạt: Popup được kích hoạt sau 5 giây, điều này đảm bảo người dùng có thể thấy
được nội dung mà không cảm thấy bị làm phiền.

Ẩn kích hoạt: Bất kỳ ai đã đóng Popup sẽ không hiển thị popup này lần nữa trong
ngày, thậm chí khi người dung thoát trang và tải lại.
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Những lưu ý quan trọng

Phần câu hỏi

Sự đơn giản: Các câu hỏi đơn giản với đáp án cho sẳn, tăng tỉ lệ người dùng có thể
hoàn thành Quiz mà không bỏ giữa chừng.

Thanh hiển thị tiến trình: cho thấy người dùng còn thực hiện bao nhiêu bước với cụm
“Câu hỏi 1 trong 5”. Biết được chỉ có 5 câu hỏi phải trả lời sẽ khích lệ người dùng tiếp
tục trả lời Quiz.

Những lưu ý quan trọng

Phần kết quả

Cổng thông tin: Để nhận kết quả, người dùng phải nhập tên và email. Amelia Gray có
thể dùng thông tin này cho chuỗi email marketing và quảng cáo nhắm mục tiêu lại.

CTA: “Nhận kết quả của bạn” vừa rõ ràng, vừa định hướng hành động, khuyến khích
người dùng nhấp vào mẫu và hoàn thành.
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Những lưu ý quan trọng

Phần nội dung đề xuất cho người dùng

Chiến lược: Amelia Gray tiếp tục dùng Popup để cung cấp nội dung gợi ý cho khách
hàng (thay vì dùng trang đích). Điều này tạo trải nghiệm liên tục, suôn sẻ.

Nội dung: Nội dung rõ ràng và chính xác. Nội dung cho người dùng biết chính xác loại
da của họ, tiếp tục thảo luận về vấn đề của làn da, và khuyến khích người dùng giải
quyết vấn đề với các sản phẩm của thương hiệu.

Hình ảnh: sử dụng hình ảnh rõ ràng từ sản phẩm của thương hiệu.
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Ví dụ #03

Warby Parker
Warby Parker là một thương hiệu mắt kính và phụ kiện nhãn khoa nổi tiếng với giải
pháp Free “Home Try-On” (Đeo thử tại nhà bạn hoàn toàn miễn phí). Đây là cách mà
công ty dùng Quiz để giúp người dùng tìm được gọng kính phù hợp với gương mặt và
sở thích của họ:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● Popup Toàn Màn Hình

Kích hoạt:

● Khi nhấp chuột

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Khách ghé thăm trang web khi nhấp vào các nút và mẫu điền thông tin trên web
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Những lưu ý quan trọng

Tiêu đề Quiz

Câu hỏi nóng bỏng: Tìm gọng kính phù hợp luôn là vấn đề của người đeo kính. Quiz
này từ Warby Parker sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

Định vị giá trị: Warby Parker lặp lại định vị thương hiệu của mình tại phần này, rằng
bạn có thể thử bất kỳ gọng kính nào tại nhà.
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Những lưu ý quan trọng

Quảng bá Quiz đến người dùng

Chiến lược: Warby Parker phụ thuộc vào Quiz này rất nhiều để thu hút khách. Nhiều
đến mức khi bạn đến trang khác (ví dụ như bộ sưu tập mắt kính nam), phần Quiz nằm
ngay vị trí CTA quan trọng ở đầu trang.

Những lưu ý quan trọng

Phần câu hỏi

Kích hoạt: Chỉ cần nhấp vào bất kỳ nút bấm nào về Quiz trên website, Quiz sẽ được
mở thành một trang toàn màn hình.

Thanh hiển thị tiến trình: Cụm “1 trong 8” cho thấy tiến trình thực hiện, giúp người
dùng tập trung vào Quiz khi họ thực hiện trả lời câu hỏi.
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Những lưu ý quan trọng

Phần câu hỏi

Lựa chọn bỏ qua câu hỏi: Một số câu hỏi khiến người dùng phân vân vì không biết
chính xác đáp án. Do đó, Warby Parker cung cấp tùy chọn bỏ qua, hơn là khiến cho
người dùng bỏ dỡ Quiz.

Những lưu ý quan trọng

Phần câu hỏi
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Đa lựa chọn đáp án: Một số người dùng muốn lựa chọn nhiều hơn một đáp án. Do đó,
một số câu hỏi cũng được thiết kế để họ có thể chọn nhiều đáp án nếu muốn.

Những lưu ý quan trọng

Phần thu thập email

Nội dung: Warby Parker nhấn mạnh rằng việc cung cấp email là có lợi cho người
dùng.

Thực tế, thương hiệu sẽ có lợi vì có thể thu thập email cho các chiến lược marketing về
sau. Thế nhưng, việc cho người dùng lưu lại kết quả của họ để sử dụng sau này tạo ra
một lý do để họ cung cấp email ở bước này.
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Những lưu ý quan trọng

Trang công cụ tính

Định vị giá trị: Trước khi hiển thị sản phẩm, thương hiệu sử dụng chiến lược “tính
toán” khéo léo. Từ đó, Warby Parker nhắc lại châm ngôn kinh doanh của họ và lý do tại
sao người dung nên tự tin và đặt hàng.

Những lưu ý quan trọng

Phần kết quả

Hình ảnh: Tất cả hình ảnh tại đây đều phù hợp với lựa chọn trong Quiz. Hình ảnh có
chất lượng cao, rõ ràng, đồng bộ.

CTA: Biểu tượng “+” một lần nữa làm nổi bật ý đồ của phần nội dung: khách hàng hãy
thêm năm (5) gọng kính vào giỏ hàng, đặt hàng và thử tại nhà.
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TEMPLATE POPUP QUIZ CÂU HỎI

Bắt đầu áp dụng các mẫu popup quiz câu hỏi cho website của bạn thật đơn giản.
Chỉ cần làm theo những hướng dẫn ở các trang trước và sử dụng những mẫu có
sẵn.

Trước khi sử dụng các mẫu popup, hãy xem lại các bước dưới đây để đảm bảo rằng
mẫu popup của bạn được thiết lập phù hợp và tối ưu để chuyển đổi khách hàng.

1. Thiết kế Quiz

Trước khi tạo Quiz, hãy quyết định chủ đề bạn muốn để tạo Quiz. Một khi chọn được
chủ đề, bạn có thể bắt đầu sáng tạo thiết kế, hình ảnh cho Quiz của mình.

Pro tip: Như đã thảo luận ở phần trên, hãy đảm bảo rằng tiêu đề Quiz có thể giải đáp
được câu hỏi nóng bỏng mà khách hàng đang quan tâm, và có mối liên hệ với các sản
phẩm của bạn.
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2. Phần câu hỏi

Bước tiếp theo, bạn có thể bắt đầu xây dựng câu hỏi và câu trả lời để làm rõ vấn đề,
thu thập thông tin để đưa ra đề xuất sản phẩm cho khách hàng.

3. Phần kích hoạt Quiz

Bạn có thể hiển thị Quiz dạng Popup, hoặc cũng có thể sử dụng Quiz dưới dạng mã
nhúng và hiển thị ở các phần thu hút người dùng như ở đầu trang, trong bài viết, trong
bộ sưu tập…
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4. Thu thập thông tin

Sau khi hoàn thành phần câu hỏi, hãy bắt đầu thiết kế phần thu thập thông tin. Bạn có
thể sử dụng nút bấm, trường nhập email, SDT,... và lưu ý hãy đồng bộ dữ liệu thu thập
được với phần mềm quản lý khách hàng của mình.

5. Đề xuất sản phẩm phù hợp

Tiếp theo, hãy thiết lập các đề xuất về sản phẩm, dịch vụ cho người dùng. Bạn có thể
thiết lập đề xuất trực tiếp trên Popup (như thương hiệu Amelia Gray), hoặc cũng có thể
tạo trang đích khác (như Undersun).
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6. Thiết lập logic

Ở bước này, bạn sẽ thiết lập logic xác định đáp án nào sẽ dẫn đến đề xuất nào.

7. Nhắm mục tiêu

Cuối cùng, bạn sẽ thiết lập nhắm mục tiêu cho Popup của mình. Ví dụ, bạn có thể thiết
lập hiển thị Quiz trên trang chủ, hoặc trang bộ sưu tập, và hiển thị cho bất kỳ ai chưa
hoàn thành Quiz.
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POPUP KHUYẾN MÃI FLASH SALE

Thông báo người dùng về khuyến mãi trong thời gian ngắn và đang triển khai
trên gian hàng của bạn. Bạn có thể dùng đồng hồ đếm ngược để tạo sự khẩn
cấp, sau đó điều hướng người dùng đến phần đang khuyến mãi trên gian hàng
của bạn.

Khuyến mãi Flash sale rất hữu dụng khi bạn muốn tạo doanh thu ngắn hạn một
cách nhanh chóng.

Người dùng sẽ nhận thấy chương trình khuyến mãi có thời hạn cố định. Thay vì ngồi
cân đo đong đếm, họ sẽ thực hiện hành động dứt khoát thay vì bỏ lõ deal giá rẻ.

Rất nhiều thương hiệu kinh doanh ecommerce đều dựa vào hình thức này để tăng
doanh thu. Họ tạo Flash Sale liên tục trong những ngày lễ, ngày có số đẹp.. để tăng
doanh số - từ những ngày lễ lớn như Quốc Tế Phụ Nữ, đến những ngày trùng tháng
như 2 tháng 2, 3 tháng 3!

Chìa khóa quan trọng cho Flash Sale là khuyến mãi đủ sức thu hút và thời gian
khuyến mãi cố định!
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Bạn có thể tận dụng tất cả các kênh marketing của mình để triển khai Flash Sale -
email, SMS, mạng xã hội, quảng cáo trả phí…

Một Popup hiển thị trên trang web về Flash Sale có thể định hướng khách hàng về tính
khẩn cấp (đặc biệt khi có thêm đồng hồ đếm ngược). Thêm vào đó, bạn có thể điều
hướng người dùng đến đúng trang, bộ sưu tập sản phẩm… với nút bấm CTA. Chúng
tôi quan sát thấy rất nhiều thương hiệu áp dụng hình thức này rất thành công, cả cho
Flash Sale trong ngày đến những dịp khuyến mãi lớn trong năm.

Các thiếp lập chính

Mục tiêu: thông báo về chương trình khuyến mãi trong thời gian ngắn đang diễn ra và
điều hướng đến các trang có liên quan

● Thước đo: doanh thu
● Kích hoạt: thời gian trễ, khi khách hàng thoát trang
● Đối tượng nhắm mục tiêu: mọi nơi, trong một thời gian xác định

Pro Tip

Đôi khi chúng tôi thấy nhiều Popup Flash Sale thiếu phần CTA. Rất nhiều popup chỉ
thông báo về Flash Sale và kỳ vọng khách hàng sẽ tự tìm hiểu thêm và mua hàng.

Do đó, hãy sử dụng một nút CTA để điều hướng người dùng đến phần thích hợp để
xem các sản phẩm đang khuyến mãi - hoặc ít nhất là các sản phẩm bán chạy để họ có
thể lựa chọn.
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VÍ DỤ VỀ POPUP FLASH SALE

Bạn muốn thiết lập quảng cáo Popup Flash Sale trên website của mình? Xem
ngay những ví dụ thực tế sau đây để lên ý tưởng cho riêng mình.

Ví dụ #01

Kettler Sport là một thương hiệu thương mại điện tử của Đức chuyên cung cấp thiết bị
thể dục tại nhiều các quốc gia Châu Âu. Đây là cách mà thương hiệu này sử dụng
Popup để quảng bá chương trình bán hàng mùa đông của hãng:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)
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Kích hoạt:

● Trễ 4 giây

● Ẩn một ngày sau khi đóng

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Nếu URL có “/de” (thị trường Đức)

● Các Popup khác nhắm đến các quốc gia khác

Tích hợp:

● ActiveCampaign

Những lưu ý quan trọng

Thiết lập Popup

Kích hoạt: Popup được kích hoạt với thời gian trễ bốn (4) giây. Điều này đảm bảo tất
cả người dùng đều có thể nhìn thấy popup.
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Ẩn kích hoạt: Bất kỳ ai đóng popup thì popup sẽ ẩn trong 24 giờ. Điều này giúp bảo vệ
trải nghiệm người dùng, và đồng thời đảm bảo người dùng luôn được thông báo về
chương trình khuyến mãi mỗi ngày.

Những lưu ý quan trọng

Thiết lập Popup

Khuyến mãi: Dù bạn không biết tiếng Đức, bạn cũng có thể nhận ra rằng thương hiệu
đang giảm giá 30% các mặt hàng mùa Đông.

Mức giảm giá 30% là mức rất thu hút. Thông thường, các hãng chỉ khuyến mãi chào
mừng 10% - 20%, do đó mức khuyến mãi 30% này đủ sức hút đối với người dùng.

1



CHIẾN LƯỢC POPUP

Những lưu ý quan trọng

Đồng hồ đếm ngược

Tính khẩn cấp: Sử dụng đồng hồ đếm ngược trong popup gia tăng sự khẩn cấp, cho
thấy áp lực thời gian lớn hơn nhiều so với việc chỉ ghi ngày bắt đầu và kết thúc khuyến
mãi.

Thiết lập: rất nhiều cửa hàng ecommerce sử dụng “tính khẩn cấp ảo” với đồng hồ chỉ
từ 15 phút và  tự động thiết lập lại khi chạm mức 0. Tuy nhiên, Kettler sử dụng thời gian
thực, điều này làm cho mẫu quảng cáo mang tính chân thực hơn.

Những lưu ý quan trọng

Nút thực hiện hành động
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Điều hướng: thay vì chỉ thông báo khuyến mãi, Kettler tạo một trang đích chi tiết cho
chương trình khuyến mãi của họ. Họ sử dụng tính năng điều hướng để chuyển người
dùng đến trang phù hợp để mua hàng.

Những lưu ý quan trọng

Điều kiện nhắm mục tiêu

Vị trí địa lý: Mẫu popup này được thiết kế cho thị trường Đức của Kettler, do đó, URL
chứa “/de” được sử dụng để nhắm mục tiêu.

Những lưu ý quan trọng

Địa phương hóa
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Các ngôn ngữ khác nhau: Kettler không chỉ hoạt động tại Đức. Thương hiệu này có
nhiều cửa hàng tại các quốc gia Châu Âu khác nhau.

Điều này có nghĩa là họ thiết kế các popup khác nhau, và mỗi popup chỉ xuất hiện tại
quốc gia phù hợp. Ví dụ: Thị trường Hà Lan sẽ sử dụng các URL chứa “/nl-nl”.

Những lưu ý quan trọng

Thanh dính (sticky bar)

Chiến lược: Kettler kết hợp popup và thanh dính cho mỗi thị trường. Người dùng có xu
hướng tắt popup nhưng ít khi tắt sticky bar, do đó thanh dính hiển thị liên tục sẽ luôn
nhắc nhở người dùng về chương trình khuyến mãi khi họ lướt trang web.

Nội dung: một lần nữa, Kettler sử dụng đồng hồ đếm ngược và nút bấm CTA.
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Ví dụ #02

Ayush là thương hiệu online cung cấp dược phẩm tự nhiên và các liệu trinh điều trị.
Đây là một mẫu popup từ Ayush để triển khai khuyến mãi mùa đông:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)

Kích hoạt:

● Trễ 2 giây

● Ẩn ba ngày sau khi đóng

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Tất cả mọi nơi (Đến khi kết thúc khuyến mãi)
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Những lưu ý quan trọng

Thiết lập Popup

Kích hoạt: Popup được kích hoạt với thời gian trễ bốn (2) giây. Điều này đảm bảo một
số lượng người dùng có thể nhìn thấy popup.

Ẩn kích hoạt: Bất kỳ ai đóng popup thì popup sẽ ẩn trong ba ngày. Điều này giúp bảo
vệ trải nghiệm người dùng.

Những lưu ý quan trọng
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Thiết lập Popup

Nút tắt hai lần bấm: Điều này giúp người dùng tắt popup vẫn có thể mở lại để nhận
mã giảm giá.

Những lưu ý quan trọng

Nút thực hiện hành động

Điều hướng: cùng với mã giảm giá, nút bấm “Mua Ngay” sẽ điều hướng khách hàng
đến các sản phẩm chính của Ayush để lựa chọn và mua hàng.
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Những lưu ý quan trọng

Nội dung Popup

Thời gian khuyến mãi: Ayush không sử dụng đồng hồ bấm ngược, tuy nhiên thương
hiệu ghi rõ ngày tháng (cuối tháng Mười Hai) để thể hiện tính khẩn cấp.

Mã giảm giá: Mã giảm giá được cung cấp trong Popup, bên dưới nút bấm CTA. Điều
này giúp thông tin được rõ ràng và định hướng người dùng nên làm gì tiếp theo.
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Ví dụ #03

Keyportal là một cửa hàng thương mại điện tử của Thụy Sĩ chuyên bán máy tính và
phần mềm diệt vi-rút. Mẫu Popup bên dưới được Keyportal triển khai vào Black Friday:

Thiết lập kỹ thuật

Loại:

● Overlay Popup (Popup có lớp phủ ở nền)

Kích hoạt:

● Trễ 5 giây

● Ẩn một ngày sau khi đóng

Đối tượng nhắm mục tiêu:

● Tất cả mọi nơi (Đến khi kết thúc khuyến mãi)
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Những lưu ý quan trọng

Thiết lập Popup

Kích hoạt: Popup được kích hoạt với thời gian trễ bốn (5) giây. Điều này đảm bảo càng
nhiều người dùng nhìn thấy popup càng tốt.

Ẩn kích hoạt: Bất kỳ ai đóng popup thì popup sẽ ẩn trong một ngày.

Những lưu ý quan trọng

Thiết lập Popup

1



CHIẾN LƯỢC POPUP

Nút tắt hai lần bấm: Điều này giúp người dùng tắt popup vẫn có thể mở lại để nhận
mã giảm giá.

Những lưu ý quan trọng

Nút thực hiện hành động

Điều hướng: chỉ cần nhấp vào nút CTA, người dùng sẽ được điều hướng đến một
trang đích được thiết kế riêng để cung cấp Deal vào dịp Black Friday.

Những lưu ý quan trọng

1



CHIẾN LƯỢC POPUP

Nội dung Popup

Thời gian khuyến mãi: mẫu popup này được triển khai vào tuần lễ Black Friday 2021.
Do đó thương hiệu đã thiết lập thời gian trùng với khung thời gian này và sử dụng đồng
hồ đếm ngược để tạo tính khẩn cấp.
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TEMPLATE POPUP FLASH SALE

Bắt đầu áp dụng các mẫu popup flash sale cho website của bạn thật đơn giản.
Chỉ cần làm theo những hướng dẫn ở các trang trước và sử dụng những mẫu có
sẵn.

Trước khi sử dụng các mẫu popup, hãy xem lại các bước dưới đây để đảm bảo rằng
mẫu popup của bạn được thiết lập phù hợp và tối ưu để chuyển đổi khách hàng.

1. Thiết kế Popup

Mẫu thieted kế này được định hướng cho dịp Black Friday. Hãy chỉnh nội dung, chương
trình ưu đãi, phong cách… phù hợp với chương trình mà bạn sẽ triển khai.
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2. Thiết lập popup

Kích hoạt: bạn có thể chọn thời gian kích hoạt theo ý muốn, và cũng có thể ẩn kích hoạt
(gợi ý: hãy ẩn kích hoạt ít nhất là một ngày nếu bạn dùng tính năng này).

3. Đồng hồ đếm ngược

Hãy thủ sử dụng đồng hồ đếm ngược trong popup và lưu ý chỉnh thời gian chính xác
với chương trình khuyến mãi của bạn.
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4. CTA

Bạn có thể thu thập email, SDT… trước khi cung cấp coupon cho người dùng. Bên
cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng trang đích để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
khuyến mãi dành riêng cho flash sale.
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