BRIEF WEBSITE
STEP.EDU.VN
1. Mục tiêu:
• Cấu trúc layout và content: mạch lạc, rõ ràng
• Thiết kế: trang nhã, hiện đại, có hiệu ứng
• Kỹ thuật:
o Thiết kế chuẩn SEO (theo 46 yêu cầu gửi theo file excel đính kèm)
o Đa ứng dụng, thân thiện (Responsive) với smartphone, PC, Ipad
o Kết nối được với hệ thống dữ liệu CRM & Cung cấp STMP Server
o Thiết kế sẵn 1 chương trình khóa học (CTKH) và sau này nâng cấp thêm 3 CTKH nữa (tổng 4 CTKH) (phần này xem
kỹ hơn ở sidemap)
o Độ tương tác cao:
▪ Có nút call (trên điện thoại), có live chat (đăng nhập bằng việc để lại email)
▪ MKT tool: Facebook, Group FB, Linkedin, Youtube, Instagram
o Dropdown Menu – MKT Tool trượt theo Website
2. Các thông tin khác:
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh
• Màu sắc:
o Chủ đạo: cam, trắng, xanh
o Phụ: đen, xám
•
•
•
•
•

Logo:
Hình ảnh: STEP sẽ gửi một số hình ảnh phù hợp với chương trình + Thiết kế website tìm kiếm thêm.
Nội dung: STEP sẽ gửi thông tin qua cho bên thiết kế website sau.
Domain: đã mua tên miền step.edu.vn (Hợp đồng với cty Mắt Bão tới năm 2023)
Yêu cầu khác:
o Phải gõ được chữ ®

o Format sao cho website lúc hiển thị là cùng 1 format đồng nhất, không bị phụ thuộc vào font chữ của file input.
(phần này có thể liên lạc để trao đổi trực tiếp rõ ràng hơn). Vd như: file nội dung là font chữ Calibri khi copy và paste
vào website thì tự chuyển sang font mặc định chung của website, chẳng hạn như Arial → như vậy sẽ giúp tiết kiệm
thời gian để chỉnh sửa font chữ.
3. Sidemap
• Hiệu ứng: Dấu gạch dưới màu cam khi rê chuột. Tham khảo tại trang https://gtdanz.com
• Các nút trên thanh công cụ:

step.edu.vn

Tất cả đều có
footer

Logo GTD|STEP
(Trang chủ)

Về chúng tôi

Training
Solutions

Chương trình

Kết quả

Khoá GTD

Cảm nghĩ học
viên

2

Câu chuyện
thành công

3

4

Blogs

•

Các nội dung trong từng trang:
TRANG

TRANG CON
-

Tổng quan về bố cục

-

Trang chủ
https://tnleadership.com

-

Về chúng tôi
https://tnleadership.com

Training Solutions
https://www.vitalsmarts.com/gtdtraining/
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NỘI DUNG
Trình bày theo trang https://tnleadership.com. Ngoài ra, team thiết
kế website sẽ suggest thêm các bố cục khác phù hợp nhất với nội
dung, hình ảnh sao cho:
• Người đọc thuận tiện tương tác
• Tạo phễu lấy data của khách hàng
Bức tranh toàn cảnh
Khảo sát thực tế
Các khóa học → Dowload file Brochure PDF (Tạo phễu lấy data
của khách hàng)
Cảm nhận học viên (3-5 tiêu biểu)
Khách hàng
Sự kiện sắp diễn ra
Về STEP và DAC: Clip của David Allen nói về STEP (link
http://step.edu.vn/gioi-thieu.html)
Về trainers (https://www.next-action.eu/team/ )
Về nhân viên (https://www.next-action.eu/team/ )
Về GTD®
Phương pháp GTD®-quy trình 5 bước quản lý công việc
Lợi ích dành cho nhân viên
Lợi ích dành cho doanh nghiệp
Trải nghiệm GTD® : đăng lý thông tin tham dự (khách hàng để lại
đầy đủ thông tin)
Dowload file Brochure PDF (Tạo phễu lấy data của khách hàng)
Thiết kế tương tự Khóa GTD
Thiết kế tương tự Khóa GTD
Thiết kế tương tự Khóa GTD

Chương trình
https://www.vitalsmarts.com/events/

Kết quả
https://tnleadership.com
Blogs

Footer
https://tnleadership.com
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Hội thảo dành cho trưởng phòng nhân sự
Giới thiệu khóa GTD®:
• Dành cho Giám đốc
• Dành cho Tổng Giám đốc
Có phần lựa chọn chương trình đăng ký
Có nội dung thông báo lịch tiếp theo
Nơi lưu trữ toàn bộ cảm nghĩ của học viên (tham khảo
https://tnleadership.com/client-list/# )
Nơi lưu trữ toàn bộ câu chuyện của học viên (tham khảo
https://tnleadership.com/client-stories )
https://www.next-action.eu/category/blog/
Để lại các nút trên thanh công cụ dời xuống. Vd: Truenorth

Thông tin liên hệ:
• Địa chỉ
• Hotline
• Số điện thoại bàn
• Email
• Website
• Facebook, Group FB, Linkedin, Youtube, Instagram

