
Thuê Thiết Kế Website Uy tín chất lượng chuẩn
SEO ở đâu - Miko Tech

Trong kinh doanh, khi cần thiết kế website để phục vụ kinh doanh thì các đơn vị,
cửa hàng, doanh nghiệp cũng cân nhắc rất khắt khe và lựa chọn đầu tiên luôn là tìm
kiếm một công ty thiết kế website uy tín chất lượng.

Miko Tech Agency ra mắt dịch vụ thiết kế Website với tiêu chí tạo ra website uy tín,
chất lượng và đặt lợi ích sử dụng của khách hàng lên hàng đầu. Các dịch vụ thiết kế
website của Miko Tech là bước đầu cho bạn xây dựng doanh nghiệp hoặc bắt đầu
buôn bán, tiền đề để phát triển lên một hệ thống chuyên nghiệp hơn.

Thiết kế website chuẩn SEO là gì?
Thiết kế web chuẩn SEO là việc tạo ra một website với khả năng thân
thiện với những công cụ tìm kiếm. Người dùng khi thực hiện gõ tìm kiếm
một từ khóa bất kỳ liên quan tới lĩnh vực chúng ta kinh doanh, hay gõ tên
miền trang web của bạn thì Google, hoặc những công cụ tìm kiếm khác sẽ
trả về tất cả những kết quả tương đương, hoặc có liên quan. Đường link
website của bạn có thể nằm trong top đầu, tức là nằm ở trang đầu tìm kiếm
là điều cần được đảm bảo.

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


Thiết kế website chuẩn SEO là gì?

Thói quen của người dùng thường sẽ tìm hiểu, tham khảo thông tin ở
những trang web xuất hiện trong trang 1 trên công cụ tìm kiếm, thay vì các
trang 2,3… hay xa hơn nữa. Người dùng mặc định rằng thứ hạng website
càng cao thì độ uy tín, độ tin cậy càng được đánh giá cao hơn. Bởi vậy,
thiết kế website SEO còn giúp việc cạnh tranh tốt, xuất hiện ở top đầu
được dễ dàng hơn và nó là yêu cầu cơ bản.

Đây thực sự là một cuộc chiến, khi mỗi lĩnh vực có rất nhiều những cá
nhân, doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn cùng cạnh tranh. Cuộc chiến giành top
trên công cụ tìm kiếm, mà chủ yếu là Google diễn ra hàng ngày. Bởi vậy,
việc tiến hành thiết kế website cần có khả năng đảm bảo đáp ứng đầy đủ
những yêu cầu, những tiêu chuẩn mà công cụ tìm kiếm mới giúp khả năng
nằm trong top của trang web cao hơn. Đặc biệt, các vị trí này có thể thay
đổi từng ngày, phụ thuộc chính vào tác động của người dùng lên website
đó. Bởi vậy, việc nỗ lực không ngừng, chú ý tới làm SEO là điều cần được
chú ý.

Những lý do buộc doanh nghiệp phải trang bị website chuẩn

SEO

Với sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực marketing online hiện nay thì việc thiết kế

là điều kiện cần của doanh nghiệp. Vậy những lý do bạn nhất định phải thiết kế một

website chuẩn SEO là gì?



Những lý do mà doanh nghiệp phải trang bị trang web chuẩn SEO

Miko Tech đã liệt kê một số lợi ích đáng kể sau đây:

● Tạo sự uy tín và tăng mức độ nhận diện cho thương hiệu.
● Tăng organic traffic vào website từ các công cụ tìm kiếm, từ đó có khả năng

xếp hạng cao hơn trong trang kết quả của Google.
● Tiết kiệm tối đa chi phí marketing trên Google cũng như trên các kênh khác.
● Website thân thiện hơn với người dùng, giúp việc sử dụng dễ dàng, chuyên

nghiệp và nâng cao tính trải nghiệm.
● Tối ưu website trên thiết bị di động, cải thiện lượng traffic cho trang web.
● Có cơ hội lên top tự nhiên nhiều hơn nhờ kết hợp với nội dung, hình ảnh chất

lượng.
● Thúc đẩy doanh số, hiệu quả bán hàng nhờ lượng truy cập nhiều và hướng

đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Đây cũng được xem là mục tiêu
quan trọng nhất trong các lý do phải thiết kế website chuẩn SEO.

● Ngoài ra, web chuẩn SEO còn giúp bạn hiểu khách hàng muốn gì. Ví dụ như
cách họ truy cập vào trang web của bạn, họ click vào những gì, họ rời đi ra
sao, họ thích nội dung gì,…

Lợi ích khi thiết kế web chuẩn SEO cho doanh nghiệp

Điều mà hầu hết các CEO, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc quản trị viên trang web mới

không thể hiểu được là tại sao bạn cần một trang web chuẩn SEO, cách kiểm tra



web chuẩn SEO chuyên nghiệp và tại sao phải nỗ lực để trang web của bạn thân

thiện hơn với các công cụ tìm kiếm.

Hôm nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về những lợi ích mà thiết kế web

chuẩn SEO mang lại cho doanh nghiệp.

Tăng Organic Traffic vào website

Theo dự kiến, một website chuẩn SEO và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có thêm

Organic Traffic từ các công cụ tìm kiếm. Vì, nó có khả năng xếp hạng cao hơn trong

trang kết quả của Google (SERPS).

Thiết kế web chuẩn SEO giúp tăng nhiều Organic Traffic

Nếu bạn hiểu được rằng phần lớn người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm có xu

hướng chọn 1 trong 5 kết quả đầu tiên, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của SEO.

Website thân thiện hơn với người dùng

SEO website chuyên nghiệp không chỉ dành cho các công cụ tìm kiếm mà nó còn

tốt cho cả người dùng. Áp dụng các nguyên tắc SEO vào trang web của bạn, nó sẽ



giúp việc sử dụng dễ dàng chuyên nghiệp hơn và điều này nâng cao trải nghiệm

người dùng.

Thiết kế web chuẩn SEO gia tăng uy tín cho thương hiệu và tiết kiệm chi
phí

Người dùng có nhiều khả năng tin tưởng các trang web (doanh nghiệp) xuất hiện

đầu tiên trên các trang kết quả tìm kiếm của Google, Bing hoặc Yahoo. Điều này tốt

cho cả nhận thức và uy tín của thương hiệu.

Web chuẩn SEO sẽ gia tăng sự uy tín của doanh nghiệp

Một website chuẩn SEO sẽ thúc đẩy lượng traffic với mục tiêu 24/7 mà không cần

phải chi tiền cho PPC hoặc các hình thức Online Marketing khác. Nhờ vậy có thể

tiết kiệm được một khoản chi phí, mang lại lợi ích lớn và lâu dài hơn.

Web chuẩn SEO giúp bạn hiểu khách hàng của bạn muốn gì



SEO thúc đẩy lượng traffic chất lượng bằng cách phân tích hành vi của người dùng

đó. Ví dụ như:

● Cách họ vào trang web của bạn?

● Họ click vào những gì?

● Họ rời đi ra sao?

● Những gì họ thích?

Website chuẩn SEO là cách tuyệt vời giúp bạn hiểu khách hàng của mình hơn

Đây là một cách tuyệt vời để hiểu khách hàng của bạn muốn gì và điều chỉnh trang

web hoặc sản phẩm của bạn sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tối ưu website chuẩn SEO trên thiết bị di động



Một trang web thân thiện với thiết bị di động và có thứ hạng tốt trên tìm kiếm di động

sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Từ đó nó có lượng traffic cao hơn các trang

web khác.

Đa số người dùng sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm thông tin sản phẩm khi di

chuyển. Điều quan trọng là bạn phải đứng đầu trong danh sách kết quả tìm kiếm,

nếu không bạn sẽ mất nhiều khách hàng, đặc biệt là những người tìm kiếm sản

phẩm hoặc dịch vụ địa phương.

Dịch vụ thiết kế Website theo yêu cầu Chuẩn SEO của Miko Tech

Hiện nay, dịch vụ thiết kế Website chuẩn SEO của Miko Tech là một trong những

đơn vị cung cấp chất lượng mà các đơn vị doanh nghiệp lựa chọn. Những lợi ích khi

lựa chọn đến với dịch vụ thiết kế Website của Miko Tech đó là:

● Thiết kế Website theo yêu cầu.

● Tư vấn miễn phí vấn đề thiết kế Website.

● Các tổ chức cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được nhân viên của Miko Tech tư

vấn một cách cụ thể, rõ ràng và chi tiết về vấn đề thiết kế Web chuẩn SEO là như

thế nào. Cũng như các bước quan thực hiện đảm bảo chất lượng nhằm mang lại

hiệu quả trong quá trình vận hành và sử dụng.

● Tư vấn cách viết nội dung thế nào là chuẩn SEO của Website.

● Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng sẽ được Miko Tech tư vấn về cách viết

nội dung thế nào cho đảm bảo nội dung mới, chất lượng, thích hợp cho Website của

mình. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

● Bảo trì Website không thời hạn, luôn luôn hỗ trợ khách khi xảy ra sự cố, Miko Tech

ngoài việc tư vấn và thực hiện thiết kế Website thì Miko Tech còn hỗ trợ kỹ thuật cho



việc vận hành, và hoạt động của web một cách tốt nhất. Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật một

cách thường xuyên, thường trực.

● Về yếu tố chi phí khi thực hiện dịch vụ thiết kế Web chuẩn Seo của Miko Tech cam

kết một mức giá tốt nhất, rẻ nhất là hài lòng tất cả người dùng và sẽ không tìm thấy

ở đâu.

● Một dịch vụ thiết kế Website đảm bảo chất lượng tốt, đảm bảo bảo sẽ mang lại

những giá trị bền vững cho chính đơn vị doanh nghiệp của bạn trong cuộc chiến

kinh doanh đầy khó khăn và khốc liệt.

● Hướng dẫn và bàn giao cấu hình chạy trên tên miền chính thức và giúp cho người

dùng có thể nhanh chóng tiếp cận và sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Quy trình thiết kế website chuyên nghiệp tại Miko Tech

Bước 1: Gặp gỡ và tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận và phân tích thông tin từ phía khách hàng cung cấp. Đây là bước đầu tiên

nhưng cũng là một trong những bước quan trọng để có một giải pháp và lựa chọn

phù hợp hiệu quả nhất.



Bước 2: Lập kế hoạch

Lên kế hoạch thiết kế website
Vạch ra kế hoạch triển khai chi tiết, Miko Tech cùng phía khách hàng tham gia hoạch

định kế hoạch, phân tích đối thủ cạnh tranh, vạch ra mục tiêu phát triển, cùng thống

nhất ý tưởng thiết kế, nền tảng xây dựng website, có những cột mốc nhất định và

càng cụ thể sẽ làm cho dự án càng đúng hướng và thực hiện nhanh nhất.

Bước 3: Tiến hành thiết kế và duyệt giao diện

Xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu, nắm bắt thế mạnh của thương hiệu,

định hình phong cách thiết kế để đưa ra giao diện trang web phù hợp xu thế và có

điểm nhấn và sáng tạo, mới lạ nhưng vẫn đảm bảo UX,UI tăng trải nghiệm cho

người dùng, giúp trang web trở nên khác biệt và nổi bật.



Bước 4: Lập trình và thử nghiệm website

Lập trình và thử nghiệm website

Miko Tech lập trình website trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, mang lại

thuận tiện cho nhà quản trị web. Dễ dàng tích hợp các hệ thống (API) mở rộng, tối

ưu Seo, và tốc độ load trang là những ưu tiên hàng đầu.

Bước 5: Cập nhật nội dung và giao quyền quản trị website

Cập nhật nội dung mẫu, phối hợp và tư vấn cho khách hàng cập nhật, hoạch định

chiến lược nội dung bài bản, chuẩn Seo. Cung cấp các thông tin đầy đủ về sản

phẩm, dịch vụ, thể hiện chi tiết, dễ hiểu, và lôi cuốn khách hàng.

Bước 6: Bàn giao, hỗ trợ quản trị

Bàn giao Source code, chạy website trên tên miền chính thức. Hướng dẫn quản trị,

tư vấn vận hành cập nhật nội dung, phát triển website hiệu quả nhất. Chế độ bảo

hành, bảo trì website được Miko Tech hỗ trợ 24/7.



Miko Tech tự hào là đơn vị thiết kế website uy tín được nhiều doanh nghiệp tin tưởng

Miko Tech tự hào là đơn vị thiết kế website uy tín được nhiều doanh nghiệp tin

tưởng và lựa chọn đồng hành. Hãy cùng Miko Tech tạo dựng một doanh nghiệp

thành công trong thời đại số ngay hôm nay!

Thông tin liên hệ công ty thiết kế website uy tín
chất lượng chuẩn SEO Miko Tech

● 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

https://mikotech.vn/
https://www.facebook.com/mikotechagency


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

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

