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YÊU CẦU SALEPAGE – THẾ GIỚI MARKETING 

 
 
KIẾN TRÚC BÀI VIẾT / DÀN BÀI/ KHUNG XƯƠNG 
 

- Phân mục rõ ràng 
- Logic – khoa học 
- Có liên kết rõ ràng từng phần 
- Tính dẫn dắt, gợi mở, chốt hạ. 

 
 
YÊU CẦU LÝ TÍNH – CẢM XÚC  
 

- Sự cấp thiết ( thấy cần phải làm ngay, sử dụng dịch vụ ngay )  
- Sự an toàn ( làm việc với công ty này được vì thấy đội ngũ, quy trình chặt chẽ, bằng 

chứng nhiều người làm )  
- Sự đầy đủ ( từ gói có những gì / bảng giá/ tất cả thứ thắc mắc của khách hàng )  
- Tin tưởng ( các người có uy tín đã hợp với công ty này / khách hàng nói về họ tốt ) 
- Sự dễ dàng ( nhìn thấy liên hệ ngay, làm việc với ai ngay/ tìm đến địa chỉ công ty dễ ) 
- Lợi ích ( khách hàng phải thấy rõ ràng họ lãi gì khi dùng sp ) 
- Thấu hiểu ( khách hàng thấy mình là người đang được nói tới/ cái nói tớ có họ trong đó )  
- Minh chứng 

 
 
YÊU CẦU NỘI DUNG 
 
Bảng so sánh : 
 

- Trước sau dùng dịch vụ 
- Dịch vụ công ty / dịch vụ A/B/C 

 
Bằng chứng khoa học : 
 

- Sản phẩm đầu ra / đã thực hiện với khách hàng khác. ( link driver google ).. 
- Danh sách khách hàng / ý kiến khách hàng đã sử dụng dịch vụ 
- Video đội ngũ/ con người 
- Video khách hàng 
- Thiết bị sử dụng 
- Hình ảnh hậu trường 

 
Liên hệ dùng dịch vụ : 
 

- Đầy đủ thông tin 
- Dễ liên lạc. 



- Quy trình cung cấp dịch vụ 
 
Call to action – kêu gọi hành động 
 

- Đẩy cảm xúc khách hàng 
- Tính cấp thiết của liên lạc ngay 

 
Nội dung dịch vụ cung cấp 
 

- Đầy đủ 
- Đo lường được 
- Chi tiết, cụ thể bằng con số 

 
Bảng giá  
 

- Đầy đủ các gói 
- Sản phẩm/ dịch vụ/ số lượng nhận được trong các gói. 

 
Câu hỏi/ thắc mắc 
 

- Các thắc mắc còn băng khoăn khi dùng dịch vụ 
- Rào cản 

 
 
YÊU CẦU VỀ HÌNH ẢNH/ VIDEO/ THIẾT KẾ TRONG LANDINGPAGE 
 

- Chính xác : hình ảnh/ video/ thiết kế phải chính xác phù hợp với nội dung của bài viết 
- Đầy đủ : cập nhập đầy đủ dự án mới theo link drive vào 
- Đẹp/ Chất lượng : không chọn ảnh, thiết kế xấu, bẩn, đen. 
- Dung lượng : ảnh có kích thước phù hợp 
- Trình bày ảnh/ video/ thiết kế dễ nhìn – co lại nếu to quá 

 
 
YÊU CẦU TRÌNH BÀY 
 

- Thoáng mát, dãn dòng , dễ nhìn 
- Có điểm nhấn 
- Kết hợp với hình ảnh/ icon/ video 

 
 
 
 
 
ĐIỀU CẤM KỴ 
 

- Dùng ngôn từ sáo rỗng 



- Dùng ngôn từ chung chung 
- Dùng ngôn từ cường điệu phóng đại lố bịch 
- Dùng thông tin/ số liệu không chính xác 
- Đưa thông tin linh tinh/cảm tính 
- Đưa nội dung sai/ nhảm nhí/ không có ích 

 
 
 

CÁC NỘI DUNG CẦN CÓ CỦA MỘT SALEPAGE 
 

Tạo nhu cầu 
 
Gói cung cấp gì 
 
Nhân sự 
 
Hậu trường 
 
Bảng giá 
 
Call to action ( kêu gọi hành động ngay ) 
 
Liên hệ/ Quy trình 
 
Dự án đã thực hiện 
 
Video + hình ảnh 
 
Nội dung tùy chọn ( có thể có hoặc không tùy từng loại salepage) 
 

- Thắc mắc ( các câu hỏi đắn đo khách hàng ) 
- Ý tưởng/ concept ( ví dụ các concept chụp ảnh quần áo )  
- Danh sách/ nhận xét của  khách hàng đã tin dùng 
- Bằng chứng đối lập ( không sử dụng dịch vụ/ có sử dụng dịch 

vụ/ dịch vụ bên A / dịch vụ bên B ) 
- Ý kiến chuyên gia/ đài truyền hình/ link bên uy tín nói về 

chúng ta 
 

- Khuyến mãi giảm giá/ chỉ còn bao nhiêu/// 
 

- Video đào tạo/ mở rộng / có liên quan 



 
- Profile công ty 

 
 

TỔNG HỢP KỸ THUẬT SALEPAGE 
 

(từ nhiều nguồn khác nhau ) 
 
1, Demo sale page  
 
 
http://www.demo1.qaqa.vn/ 
 
http://www.demo6.qaqa.vn/ 
 
http://www.demo3.qaqa.vn/ 
 
http://www.demo8.qaqa.vn/ 
 
http://www.demo9.qaqa.vn/ 
 
http://www.cfyc.com.vn/thay-doi-hinh-the-v1.html 
 
http://thucucsaigon.vn/km/hang-trieu-eva-da-lot-xac-hoan-hao-nho-thu-cuc/ 
 
https://www.grab.com/vn/driver/ 
 
 
 
 
2,  Khung một salepage viết ra giấy – trước khi cho lên web 
 
chủ đề : thuốc chữa trị viêm xoang 
 
 
 













 

 



 

 



 
 

3, Flow – Dòng chảy salepage 
 
1.   Vấn đề, khó khăn hiện tại của của khách hàng là gì? 

2.   Sản phẩm/dịch vụ của bạn có thể giải quyết vấn đề đó thế nào? 

Ví dụ: Không có tiền, cô đơn, học lực kém, khó giảm cân, … 

3.   Khách hàng có những băn khoăn, lo lắng gì? 

Ví dụ: Quá già, quá trẻ, quá khó khăn, hàng quá đắt, không có thời gian,… 

4.   Khách hàng mong ước và chờ đợi điều gì? Điều gì quan trọng đối với họ? Điều 
gì làm cho họ vui sướng? Làm sao để bấm đúng phím nóng cảm xúc của họ. 

Ví dụ: Họ muốn có nhiều tiền, họ muốn giảm cân, tăng sự tự tin, cảm giác an toàn 
hay tự do,… 

Điều cốt yếu là bạn phải đưa ra những lợi ích nổi bật 

Chỉ bằng một thủ thuật đơn giản là các bạn sử dụng các bullet như bên dưới: 

 … 

  … 

 … 

 … 

 … 

 
 
 
 



Checklist một bài viết salepage 

1. What in it for me? -> Bạn có gì cho tôi? 

Không ai quan tâm bạn là ai, bạn nghĩ gì? Không ai quan tâm công ty bạn như thế 
nào, lịch sử dày cộm ra sao, sản phẩm bạn tốt thế nào trừ khi bạn làm cho họ quan 
tâm bằng cách quan tâm lại họ. Hãy thay thế những từ: “Tôi”, “chúng tôi”… bằng 
“Bạn”, “Các bạn”. Việc đầu tiên mà bạn cần làm nếu muốn bán được hàng đó 
chính là hãy thôi nói về mình mà hãy quan tâm nhiều hơn đến khách hàng, và dĩ 
nhiên trang Salepage của bạn cũng nên như thế. Lấy ví dụ:  

Thay vì nói: “Dịch vụ lau dọn nhà cửa của House Cleaner là tốt nhất trên thị 
trường”  

Hãy nói: “Bạn sẽ không phải mệt mỏi với công việc dọn dẹp nhà cửa và tận hưởng 
trọn vẹn ngày nghỉ của mình cùng gia đình, bạn bè trong khi nhà của bạn vẫn sạch 
bóng tươm tất với dịch vụ của House Cleaner” 

2. What the problem? -> Vẫn đề là gì? 

Mọi sản phẩm đều phải giải quyết một vấn đề nào đó của khách hàng, nếu không 
thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng nhiều trang Sale Page lại không đề cập 
đến việc này, và kết quả là sau khi khách hàng đọc hết trang sale page, họ vẫn 
không thấy dịch vụ của bạn giải quyết được gì cho họ, và dĩ nhiên là họ sẽ ra đi 
không một lời từ biệt để đi tìm nơi khác có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Một 
trang Salepage tốt phải nêu bật được vấn đề mà khách hàng đang gặp phải và thu 
hút sự chú ý của họ. Lấy ví dụ: 

Thay vì nói: “Chúng tôi sẽ lau dọn nhà cửa giúp bạn” 

Hãy nói: “Bạn có quá mệt mỏi với việc bỏ hàng giờ liền lau dọn nhà cửa vào ngày 
nghỉ thay vì vui chơi giải trí với bạn bè” 

Và nếu họ mệt mỏi thật thì họ sẽ cần dịch vụ của bạn đấy 



3. What the Solution? -> Giải pháp là gì? 

 Sau khi thu hút sự chú ý của khách hàng bằng cách nói cho họ biết vấn đề của bạn 
là hãy đưa ra giải pháp, dịch vụ của bạn hoặc sản phẩm mà bạn quảng bá có thể 
giúp gì được cho họ. Một lưu ý khi là hãy đưa ra giải pháp và lợi ích cho khách 
hàng chứ không phải nói về đặc trưng của công ty, dịch vụ của bạn. Lấy ví dụ  

Thay vì nói: “Dịch vụ của House Cleaner với đội ngũ chuyên nghiệp sẽ là giải 
pháp tốt nhất cho bạn” 

Hãy nói: “Và đây là giải pháp giúp bạn thoát khỏi mệt mỏi với những công việc 
nhà buồn chán. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, căn nhà của bạn sẽ sạch bóng, 
tươm tất như mới trong khi bạn tận hưởng cuộc sống với gia đình và bạn bè của 
mình, chỉ với dịch vụ Super Cleaner của House Cleaner” 

4. Why you? -> Tại sao lại là bạn? 

OK, hãy cho khách hàng biết tại sao họ lại nên lựa chọn bạn, và tại sao bạn lại là 
lựa chọn tốt nhất cho vấn đề của họ. Bạn nên nhớ rằng không chỉ có 1 mình bạn 
cung cấp dịch vụ đó, vì vậy hãy cho họ biết bạn đặc biệt, ví dụ như dịch vụ của bạn 
có rẻ hơn, có nhanh hơn? Hay bạn có chính sách bảo hành tốt hơn, hay kinh 
nghiệm nhiều hơn, hay có quà tặng ưu đãi gì không?  

Nên nhớ, chỉ một đặc điểm nổi bật hơn so với đối thủ là bạn đã khiến khách hàng 
click mua dịch vụ của bạn rồi đấy.  

5. Social Proof? -> Cho họ xem ít bằng chứng nào?  

Mọi người hiếm khi hành động một cách độc lập, hẳn là bạn đã nghe đến hiệu ứng 
đám đông rồi đúng không nào. Sẽ quá rủi ro nếu sử dụng dịch vụ của bạn mà 
không hề biết kết quả ra sao, trừ khi họ biết rằng cũng có những người khác đã sử 
dụng dịch vụ của bạn và rất hài lòng với nó. Và bằng chứng ở đây có thể là bài 
review, lời nhận xét của khách hàng khác, hay là những casestudy về dịch vụ của 
bạn… 



Bạn không cần quá nhiều bằng chứng, nhưng có một thực tế là càng nhiều bằng 
chứng thì khách hàng càng dễ click vào nut BUY NOW đấy.  

6. Risk Reversal? -> Không có rủi ro? 

Không một ai muốn mạo hiểm, nhất là khi mua hàng online, có rất nhiều rủi ro có 
thể xảy ra, như là liệu mua xong có nhận được hàng, liệu có bị tính phí nhiều 
lần…. Do đó, để tăng tỉ lệ mua hàng, bạn cần nhận lấy càng nhiều rủi ro về mình 
càng tốt. Hãy cho khách hàng thấy rằng họ hoàn toàn an toàn với quyết định của 
mình. Cách đơn giản nhất là cung cấp dịch vụ Money Back Guarantee. Hoặc đơn 
giản hơn bạn có thể support khách hàng của mình qua điện thoại chẳng hạn, họ cần 
biết họ đang giao dịch với ai.  

Nhận lấy rủi ro cho mình, và bạn sẽ có thêm nhiều khách hàng.  

7. Call to action? -> Kêu gọi hành động?  

Sẽ không có hành động nào được diễn ra nếu bạn không chèn Call to action vào 
Sale page của mình. Đó có thể là nút BUY NOW, là Click to download now, hay 
bất cứ một điều gì mà bạn muốn khách hàng thực hiện.  

8. Skin Clean & Clear? -> Giao diện đơn giản và đẹp? 

Giao diện trang Sale page thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn, bộ mặt của bạn. Và 
mọi người chỉ thích nói chuyện với những người đẹp, đúng không nào? Vậy thì 
hãy làm cho Sale page của bạn trông thật hấp dẫn với các Graphic bắt mắt, giao 
diện gọn gàng, trình bày sạch sẽ.  

Bạn sẽ không có nổi một sale nào nếu như trang sale page của bạn cứ như 1 bãi… 
gì đó. Vì vậy, chăm chút Sale page như chăm sóc bộ mặt của chính mình. Và 
khách hàng sẽ yêu nó và không ngại click BUY NOW đâu nhé. 

9. Quick Decision Maker? -> Dành cho những người quyết định nhanh 

Đừng đánh đố những con người có những quyết định nhanh chóng và dứt khoát 
bằng cách đặt nút BUY NOW ở tận tít cuối trang Sale page của bạn. Họ là những 



con người có thể ra quyết định ngay chỉ trong vòng 10s, do đó, hãy tạo điều kiện 
cho họ bằng cách đặt nút BUY NOW hay Call to action Above the FOLD, nơi mà 
họ có thể click ngay sau khi đọc qua vài dòng Headline của bạn 

Bạn không thể ngăn cản sự sung sướng được MUA NGAY của những con người 
có quyết định chớp nhoáng đó. Và họ là những khách hàng tuyệt vời đấy. 

10. Slow Decision Maker? -> Dành cho những người quyết định chậm.  

Ngược lại với những quick decision maker, có những người họ cần đọc hết sale 
page của bạn, chậm rãi suy nghĩ rồi mới đặt hàng, họ là những con người cẩn thận, 
họ muốn mọi quyết định của mình đều chính xác. Do đó, hãy chiều lòng những vị 
khách này của chúng ta bằng cách viết Sale page trình bày Step by Step một cách 
cụ thể những gì họ có thể nhận, những gì họ đạt được. Họ sẽ không bận tâm nếu 
đọc hết toàn bộ những gì bạn viết, vì họ cần biết rõ và đầy đủ những thông tin chi 
tiết. Và đừng quên chèn nút BUY NOW ở cuối trang, Slow decision maker rất hay 
dừng lại ở đó đấy.  

Kết luận 

Ở trong Sale page của mình, mình đã sử dụng toàn bộ những kỹ thuật trên để tăng 
tỉ lệ chuyển đổi đến mức cao nhất. Và nếu nhưng trong tương lai, bạn có viết một 
trang Sale page thì hãy nhớ áp dụng những chiến lược trong check list này nhé. 
Hiệu quả của nó đã được chứng mình trên thế giới. Vấn đề còn lại là bạn thể hiện 
nó như thế nào mà thôi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cách đặt vấn đề/ khơi mào câu chuyện 

OK, một nội dung mà không tạo ra bất kỳ một cảm xúc gì cho người đọc sẽ không 
bao giờ Viral được. Sở dĩ những thông tin Viral trên mạng hiên nay hầu hết đều tạo 
ra những cảm xúc sau khi đọc giả đọc nó, cảm xúc sẽ thôi thúc họ hành động bằng 
cách like, comment hay share… Cảm xúc càng cao thì khả năng hành động của nọ 
càng lớn, cho dù đó là cảm xúc tốt hay là xấu đi chăng nữa. Hãy luôn tạo ra những 
nội dung Viral sao cho khi fan của bạn đọc xong, phải có một cảm xúc gì đó bên 
trong họ.  

1. Sự Đồng Cảm 

OK, rất đơn giản, mọi người thường đồng cảm với những ai có cùng cảm giác như 
mình. Hãy chia sẻ những gì mà bạn nghĩ họ cũng đang gặp phải, hãy khơi dậy sự 
đồng cảm bên trong họ và dĩ nhiên họ sẽ không ngần ngại like hay share để ủng hộ 
cho sự đồng cảm đó.  

Lấy ví dụ: Bạn đưa thông tin về việc thất bại khi bắt đầu kiếm tiền trên mạng với 
một ít cảm xúc trong đó, và dĩ nhiên, mọi người ai cũng từng như vậy cả, chẳng lẽ 
họ ko comment, like hay share để an ủi và ủng hộ bạn sao? Đúng không nào? 

2. Sự giận dữ 

Bạn hẳn còn nhớ những nội dung Viral nhất trên mạng xã hội như: “Trung Quốc 
chiếm trường sa, hoàng sa…”  hay “Cảnh sát giao thông đánh người….”. Đó là 
những thông tin tạo ra sự giận dữ trong lòng người đọc, và bạn đã rõ họ phản ứng 
với những thông tin này như thế nào rồi đấy, nhất là khi ở bên dưới thông tin còn 
có những câu Call to action như: “Hãy like và share để kêu gọi dân tình đứng lên 
chống TQ… blah.. blah… blah”  

3. Sự hài hước 

Những thông tin hài hước, đặc biệt là khiến bại cười ngất ngây khi đọc xong sẽ rất 
dễ dàng khiên bạn click like và share phải không nào, đơn giản là bạn muốn bạn bè 
mình cũng đọc được những thông tin đó. Và cũng không lạ gì khi những fanpage 
chuyên về truyện cười có lượng fan rất khổng lồ 



4. Sự sợ hãi 

Đã có lần những thông tin đại loại như: “Sau khi đọc xong tin này hãy Click like 
và share  ngay nếu bạn không muốn trở thành người xui xẻo… blah blah blah…” 
tràn lan trên mạng xã hội một thời gian dài. Chính sự sợ hãi đã khiến cho những 
thông tin như vậy Viral rất mạnh trên mạng xã hội, bởi vì nó đánh vào sự sợ hãi 
của con người.  

5. Sự ham muốn 

Nếu có thông tin tương tự như: “Khám phá phương pháp làm giàu nhanh chóng chỉ 
trong 1 tuần… blah… blah….Click like để tham gia ngay” thì liệu bạn có sẵn sàng 
click 1 like để được tham gia không? Đây là những thông tin đánh vào sự ham 
muốn của con người, thông tin càng hấp dẫn, gợi lên sự ham muốn càng nhiều thì 
khả năng Viral của nó càng cao. 

 
 

QUY TRÌNH 1 SALEPAGE 
 

Giai đoạn 1: Xây dựng quy trình viết bài Sales Page 
 
Quy trình gồm 4 bước sau: 
 
Bước 1: Xác định mục tiêu 
 
Mục tiêu chính của 1 bài Sales Page là BÁN HÀNG. Tuy nhiên các bạn cũng có 
thể viết 1 bài Sales Page theo mục đích TƯ VẤN để tạo thiện cảm với KH từ đó 
phục vụ cho mục đích bán hàng của minh. Đây là 2 mục đích thường được các nhà 
PR nhắm tới cho 1 trang Sales Page 
 
Bên cạnh có cũng có một số Sales Page mang thông điệp chia sẻ hay cảnh báo, 
điều này có thể tạo nên sự khác biệt giữa trang của bạn với các đối thủ cạnh tranh. 
Tăng thiện cảm và sự tin tưởng của KH thông qua các Sales page này. 
 
Với các mục đích khác nhau sẽ có những hình thức trình bày trang Sales Page khác 
nhau. Nên các bạn có thể lồng ghép các mục đích lại để tạo ra một bài Sales Page 
hấp dẫn và thu hút. 



 
Tuy nhiên có 1 điều lưu ý rằng tất cả các mục đích khác như tư vấn, chia sẻ hay 
cảnh báo chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là BÁN HÀNG thôi. Nên các phải 
luôn phải tập trung vào mục đích này. 
 
Bước 2: Lên ý tưởng 
 
Đây là một bước tương đối khó với người mới viết Sales Page chính vì thế các bạn 
có thể tham khảo các trang Sales Page có sẳn của các đối thủ cùng ngành hoặc 
khác ngành. Bởi vì đối thủ là người thầy tuyệt vời nhất để học hỏi. Các công việc 
nên làm trong bước này: 
 
 - Phân tích nhiều nguồn Sales Page khác nhau 
 
- Ghi chép các ý chính (những ý hay, hấp dẫn,...) 
 
- Đánh giá (điểm mạnh, điểm yếu, nội dung thừa, nội dung thiếu,...) 
 
- Từ đó bổ sung thêm ý của mình vào 
 
Nên đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt từ đó chắc lọc ra ý tưởng tốt nhất, nên các 
bạn đừng ngại suy nghĩ. 
 
Bước 3: Lên khung sườn cho bài Sales Page 
 
Việc đầu tiên các bạn cần làm trong bước này là chuẩn bị 1 tờ giấy và 1 cây viết 
(nên chọn loại viết bạn thường dùng). Tùy theo số lượng vấn đề cần đề cập các 
bạn chia tờ giấy ra thành nhiều mảng (mỗi mảng ứng với 1 Slide trên Wed) 
 
Tiếp theo thiết kế bố cục của từng slide theo mong muốn và ghi các ý chính cho 
từng Slide. Kế đến là sắp xếp các Slide theo thứ tự cho phù hợp. Lưu ý khi sắp xếp 
Slide các bạn phải xác định câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao mình phải sắp xếp 
Slide như vậy?" 
 
Công việc cuối cùng trong bước này là viết bài. Ở đây các bạn phải tạo được tiêu 
đề chính chô mỗi Slide hấp dẫn nhất có thể. Bởi vì khách hàng chỉ dành ra 2s để 
liếc sơ trang Sales Page của bạn thôi. Chính vì thế phải dùng những câu từ "Giữ 
được mắt KH" 
 
Một tiêu đề chính cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 



 
 - Tạo được sự chú ý: Ngược đời, sốc và hiệu ứng đám đông là 3 yếu tố cần thiết 
để tạo được sự chú ý với KH 
 
- Tạo được sự quan tâm: Để làm được điều này các bạn phải đề cập ĐÚNG vấn 
đề mà KH đang gặp. Vậy làm sao để biết KH của mình đang gặp phải vấn đề gì?. 
Câu trả lời duy nhất là phải NGHIÊN CỨU KH. Có thể thu thập các dữ liệu sơ cấp 
và thứ cấp để phân tích. 
 
- Tạo được mong muốn sở hữu: Cho KH 1 ước mơ hoặc kỳ vòng càng lớn càng 
tốt, 1 cam kết vững chắc hoặc đưa ra các bằng chứng về phản hồi của KH, số 
lượng người mua sản phẩm,... là cách tốt nhất để thúc đẩy nhu cầu mua của KH 
 
- Thực hiện kêu gọi hành động: Thiết kế lời kêu gọi "Cực" hấp dẫn và lí do kèm 
theo. Ví dụ như: "Sử dụng ngay để sở hữu một làn da trắng sáng trong 7 ngày" 
 
Đảm bảo được các nội dung trên, tiêu đề Sales page sẽ chắc chắn "Giữ được mắt 
KH" 
 
Bước 4: Chỉnh sửa 
 
Đây là bước của cùng để hoàn thành giai đoạn 1. Trước khi chuyển sang giai đoạn 
2, các bạn nên đọc lại bài và chỉnh sửa câu từ sao cho hấp dẫn nhất, thu hút nhất. 
 
 

Giai đoạn 2: Nghiên cứu KH 
 
Ở đây nghe có vẻ ngược ngược, thường thì trên lý thuyết giai đoạn nghiên cứu KH 
nên được thực hiện đầu tiên. Nhưng thực tế, các bạn nên thực hiện việc xây dựng 
quy trình viết Sales Page trước. Vì làm như thế các bạn có thể tự do sáng tạo mà 
không phải bị bó buộc trong 1 phạm vi nào hết, khi ấy sự sáng tạo đó là tuyệt vời 
nhất. 
 
Sau khi có được 1 quy trình viết Sales Page, các bạn tiến hành nghiên cứu KH. 
Tìm hiểu xem KH cần gì, KH mong muốn gì ở sản phẩm. Liệt kê ra các câu trả lời 
và so sánh với bài Sales Page đã viết và chỉnh sửa một lần nữa cho phù hợp nhất. 
 
Đối với một số chuyên gia đã có kinh nghiệm trong việc viết bài Sales Page cho 1 
sản phẩm cụ thể thì họ có thể bỏ qua bước này vì họ đã hiểu rõ đối tượng KH của 
sản phẩm rồi. Nhưng với các bạn mới bắt đầu viết thì bước này khá quan trọng để 



tạo ra được một Sales Page khiến khách hàng phải đọc và mua hàng. 
 
 

Giai đoạn 3: So sánh với đối thủ 
 
Việc so sánh với đối thủ giúp các bạn xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong 
bài Sales page của mình. Đây là giai đoạn cuối cùng trong việc tạo 1 bài Sales 
Page "chuẩn" cho sản phẩm. 
 
 


