
Công ty Chuyên thiết kế web Chuẩn UX/UI tại
TPHCM - Miko Tech

Một website được gọi là chuyên nghiệp khi nó phải đảm bảo chuẩn UX/UI cũng như
tối ưu SEO. Người dùng có trải nghiệm tốt tại website một phần là nhờ vào đơn vị
thiết kế website có lưu ý về UX/UI hay không.

Qua bài viết dưới đây, bạn sẽ biết được những thông tin về công ty Chuyên thiết
kế web Chuẩn UX/UI tại TPHCM - Miko Tech. Để có thể sở hữu kênh bán hàng
chất lượng và xây dựng uy tín lâu dài cho doanh nghiệp.

Thiết kế website chuyên nghiệp – chuẩn UX/UI

Thiết kế website chuẩn UX/UI

UX/UI là gì?
UX là gì?

UX được viết tắt bởi cụm từ User Experience hay được gọi với thuật ngữ trải

nghiệm người dùng. Đi kèm với một UI tốt là sự hài lòng của người dùng khi trải

nghiệm lên chính nó
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Tóm lại, UX và UI phải song hành cùng nhau để đảm bảo thực hiện chung một

nhiệm vụ là làm tăng tính thẩm mỹ cho website để nâng cao trải nghiệm cho người

dùng.

UI là gì?
UI là tên viết tắt của User Interface được gọi một cách dễ hiểu là giao diện người

dùng. Đây là những gì người dùng sẽ nhìn thấy và cảm nhận được như màu sắc ra

sao, hình ảnh có thu hút không, các nút thao tác có dễ sử dụng…

Thiết kế website chuyên nghiệp chuẩn UX/UI tại Miko Tech

Một trang web đạt tiêu chuẩn UI/UX có tính điều hướng, cũng như tính khả dụng rất

cao. Đó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới SEO website. Bởi vậy, khi tiến hành thiết

kế web Miko Tech luôn chú ý đến nghiên cứu UX/UI để phù hợp với từng ngành

nghề, và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Một website với giao diện đẹp mắt, thao tác mượt mà, đơn giản và dễ dàng chuyển

đến một sản phẩm, hay một dịch vụ chỉ với một cú click chuột nhẹ nhàng sẽ giúp

doanh nghiệp bạn tăng cao lượt tương tác hơn rất nhiều. Khách hàng sẽ dễ dàng

tìm kiếm các sản phẩm do bạn kinh doanh, tìm hiểu thông tin doanh nghiệp thì lúc

này khả năng mua hàng của bạn là rất lớn.



Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế website chuẩn UX/UI?

Lợi ích khi thiết kế website chuẩn UX/UI tại Miko Tech

Giúp truyền tải tốt các thông điệp

Mục đích của việc tạo dựng một website là giúp bạn truyền đạt các thông tin muốn
cung cấp lên Internet và thuận tiện khi người dùng muốn tìm kiếm. Trước khi bắt tay
vào thiết kế website thì bạn phải hiểu được thông điệp mà bạn muốn truyền tải đến
khách hàng là gì, dấu ấn của riêng bạn như thế nào. Từ đó mới có thể tối ưu trải
nghiệm của người dùng trên website và tăng tỷ lệ nhấp chuột.

Điều hướng tốt và tính khả dụng tốt

Một website có giao diện đẹp, chuẩn SEO và các thanh điều hướng được sắp xếp
theo đúng khoa học thì người dùng sẽ dễ dàng nắm được toàn bộ thông tin. Bên
cạnh đó còn có thể kích thích người muốn sử dụng sản phẩm chuyển hướng đến
một sản phẩm, dịch vụ khác chỉ bằng 1 cú click chuột.

Tạo ra sự rõ ràng, mạch lạc

Với những thiết kế website theo tiêu chuẩn UX/UI sẽ giúp bạn thiết lập sự mạch lạc,
rõ ràng hơn và truyền tải tốt các thông điệp đến người dùng.
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Quy trình thiết kế website chuẩn UX/UI

● Bước 1: Đầu tiên cần nghiên cứu nội dung, cũng như định hướng phát triển
tầm nhìn mà chủ sở hữu website mong muốn. Khi xác định chính xác được
yêu cầu của khách hàng thì người thiết kế website chuẩn UX/UI mới hoàn
thành được website chuẩn và chất lượng.

● Bước 2: Đơn vị thiết kế có trách nhiệm tìm hiểu kỹ lưỡng và chi tiết về câu
chuyện thương hiệu, hình ảnh đại diện mà khách hàng muốn sử dụng để có
thể đưa ra định hướng thiết kế website phù hợp.

● Bước 3: Đội ngũ thiết kế UI sẽ dựa vào những thông tin đã thu thập, nắm bắt
đầy đủ từ bước 2 để cho ra mẫu phác thảo cơ bản.

● Bước 4: Sử dụng những phần mềm thiết kế website chuyên dụng như
Photoshop, hay Illustrator,… để thực hiện thiết kế giao diện UI. Đơn vị thiết kế
website nên sử dụng phần mềm tốt nhất để hoàn thiện giao diện lý tưởng để
website có thể đảm bảo chất lượng trên mọi phương tiện.

● Bước 5: Ở bước này đơn vị thiết kế website chuẩn UX/UI cần tiến hành
trao đổi với người dùng. Thực hiện quá trình khảo nghiệm, chọn lọc và đưa ra
những đánh giá cụ thể. Ở bước này sẽ giúp việc thay đổi, chỉnh sửa giao diện
nếu cần được tiến hành một cách chuẩn xác nhất.

● Bước 6: Thực hiện việc xây dựng phiên bản UX dành cho website qua một
hoặc một số phần mềm lập trình cụ thể, thích hợp nhất.

● Bước 7: Đây là bước cuối cùng, người thực hiện thiết kế website tiến hành
hoàn thiện sản phẩm để đạt chuẩn UI/UX theo yêu cầu.

Giới thiệu về công ty TNHH Miko Tech
Miko Tech ra đời với sứ mệnh đồng hành và nâng tầm thương hiệu trên thị trường

Internet. Với bề dày hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực Marketing và thiết kế

website chuyên nghiệp, cùng việc sở hữu đội ngũ nhân viên hùng hậu, nhiệt huyết,

sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Tại Miko Tech, bạn và doanh nghiệp bạn sẽ có bệ

phóng vững chắc cho mọi hoạt động kinh doanh, dễ dàng đối đầu với xu hướng hiện

đại hóa phía trước.
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Công ty chuyên thiết kế website chuẩn SEO tại TPHCM - Miko Tech

Miko Tech tự hào khi mang đến cho khách hàng những website chất lượng, chuyên

nghiệp, xứng tầm được vị thế của doanh nghiệp bạn trên thị trường. Với phương

châm làm việc lấy sự thành công của khách hàng làm trung tâm, Miko Tech luôn sẵn

sàng cùng bạn bước tiếp đến con đường thành công.

Dịch vụ nổi bật tại Miko Tech
Miko Tech cung cấp đa dạng các dịch vụ về thị trường Internet, đặc biệt là Thiết kế

website chuyên nghiệp. Các website được Miko Tech thiết kế đều được tối ưu hóa

chuẩn SEO, UX/UI. Các dịch vụ mà Miko Tech cung cấp như sau:

● Thiết kế website

● Thiết kế sàn thương mại điện tử

● Thiết kế Mobile App

● Thiết kế Web App

● Dịch vụ SEO tổng thể

● Quản trị website

● Hosting

● Domain



● Quảng cáo Google/Facebook (Ads)

● Thiết kế Branding - Thương hiệu

● Chụp hình sản phẩm

● Đăng ký, thông báo website với Bộ Công thương

Miko Tech cung cấp dịch vụ đa dạng

Giá trị khác biệt tại Miko Tech
Sáng tạo
Sáng tạo trong phong cách thiết kế và luôn cập nhật xu hướng mới thường xuyên.

Sản phẩm bạn nhận được là sự hội tụ của sáng tạo, chất lượng và độc đáo.

Kinh nghiệm
Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trên thị trường Marketing, đội ngũ chiến binh Miko

Tech sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách dễ dàng và tiết kiệm.

Thấu hiểu
Trải qua nhiều cuộc chiến, Miko Tech dễ dàng nhìn nhận và thấu hiểu vấn đề một

cách nhanh chóng.

Đa dạng
Miko Tech có hệ sinh thái Marketing đa dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau, bền vững và lâu dài.



Điểm đa dạng của Miko Tech
● Sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình

● Nhiều đối tác liên kết

● Hệ sinh thái marketing

● Sáng tạo trong thiết kế

5 lý do nên chọn dịch vụ thiết kế website chuyên
nghiệp tại Miko Tech

1. Thiết kế giao diện website độc quyền theo doanh nghiệp
Công ty TNHH Miko Tech cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, uy

tín, chuẩn SEO theo yêu cầu sẽ thiết kế giao diện web mới hoàn toàn theo ý tưởng

của khách hàng. Giao diện website thường đi theo đặc điểm riêng của doanh

nghiệp.

Giao diện website công ty Meon.vn do Miko Tech đảm nhận thiết kế

Bộ nhận diện trên website không chỉ là màu sắc, logo, slogan mà còn được thể hiện

ở thiết kế giao diện web và nổi bật nhất là trang chủ. Mọi chuyển động trên trang chủ

đều có mục đích.



Vì vậy, sẽ không giống với bất cứ 1 trang website nào khác, điều này góp phần tạo

nên điểm nhấn và ấn tượng của website đối với người truy cập.

2. Thiết kế website chuẩn UX/UI
Một trang web đạt tiêu chuẩn UI/UX có tính điều hướng, cũng như tính khả dụng rất

cao. Đó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới SEO website. Bởi vậy, khi tiến hành thiết

kế web Miko Tech luôn chú ý đến nghiên cứu UX/UI để phù hợp với từng ngành

nghề, và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thiết kế website chuẩn UX/UI tại Miko Tech

Một website với giao diện đẹp mắt, thao tác mượt mà, đơn giản và dễ dàng chuyển

đến một sản phẩm, hay một dịch vụ chỉ với một cú click chuột nhẹ nhàng sẽ giúp

doanh nghiệp bạn tăng cao lượt tương tác hơn rất nhiều. Khách hàng sẽ dễ dàng

tìm kiếm các sản phẩm do bạn kinh doanh, tìm hiểu thông tin doanh nghiệp thì lúc

này khả năng mua hàng của bạn là rất lớn.

3. Bảo mật
Dù làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào thì bảo mật cũng là một tiêu chí quan trọng cần
được chú ý. Nếu có sự cố về bảo mật, thông tin khách hàng hoặc doanh nghiệp sẽ
bị rò rỉ. Lúc này không những doanh nghiệp bị mất uy tín với khách hàng, mà bản
thân còn có nguy cơ lộ thông tin mật gây nhiều ảnh hưởng về sau.



Bảo mật Website là tiêu chí cần được quan tâm

Hiểu được điều đó, công ty chuyên thiết kế website chuẩn SEO tại TPHCM -
Miko Tech luôn đáp ứng được tính bảo mật cho website doanh nghiệp bạn thông
qua những công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

4. Quy trình làm việc rõ ràng
Ta có thể dễ dàng đánh giá sự chuyên nghiệp của một công ty thông qua quy trình
làm việc. Tại Miko Tech, quy trình được công khai trên website, rõ ràng, uy tín luôn
làm cho khách hàng an tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ thiết kế website
chuẩn SEO tại Miko Tech.

Quy trình làm việc với khách hàng để cho ra một website chuyên nghiệp gồm 6
bước như sau:

Bước 1: Thấu hiểu khách hàng



Đội ngũ nhân viên Miko Tech gặp gỡ, tư vấn khách hàng

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của Miko Tech gặp gỡ khách hàng, lắng nghe ý
tưởng thiết kế, thảo luận về tính năng mà bạn mong muốn trong thiết kế web. Sau
khi tư vấn giải pháp và tính năng phù hợp với mục đích và nhu cầu của bạn, chúng
tôi lên kế hoạch thiết kế.

Bước 2: Ký kết và hợp tác

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, công ty Miko Tech luôn cùng khách hàng ghi
nhận hợp đồng bằng văn bản pháp lý.

Bước 3: Thiết kế



Đội ngũ nhân viên thiết kế lên ý tưởng thiết kế website cho khách hàng

Dựa trên ý tưởng của bạn, đội ngũ thiết kế website Miko Tech sẽ tạo ra những thiết
kế website demo đẹp mắt, thu hút và chuẩn UI/UX. Sau khi bạn xem xét bản demo,
đội ngũ thiết kế sẽ tiến hành chỉnh sửa để bạn chốt bản thiết kế chi tiết.

Bước 4: Lập trình



Đội ngũ nhân viên IT Miko Tech giàu kinh nghiệm

Đội ngũ lập trình viên sẽ lên kế hoạch lập trình chuẩn UX (trải nghiệm người dùng),
thực hiện lập trình web, đảm bảo đầy đủ các tính năng hữu ích và tiện lợi cho
website của bạn.

Bước 5: Thử nghiệm và chỉnh sửa

Đến giai đoạn này thiết kế website của bạn gần như được hoàn thiện. Đội ngũ kỹ
thuật Miko Tech sẽ kiểm tra và hiệu chỉnh trước khi thực sự đưa vào hoạt động.

Bước 6: Bàn giao toàn diện

Đội ngũ Miko Tech sẽ hướng dẫn bạn quản trị web tận tình và chu đáo. Dù đã hoàn
thành dự án, đội ngũ Miko Tech luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá
trình bạn vận hành và quản trị website.

5. Website được tích hợp đầy đủ tính năng
Tất cả yêu cầu riêng biệt về website của doanh nghiệp đều được đáp ứng như tích
hợp cổng thanh toán, hệ thống chatbot hỗ trợ khách hàng, hệ thống dữ liệu kho, hỗ
trợ kết nối đa kênh,… Và hàng trăm tính năng khác mà Miko Tech có thể tích hợp
theo sự yêu cầu của khách hàng.



Thiết kế website với tính năng hữu ích giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi cho doanh nghiệp
của bạn.

Báo giá dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Miko Tech
Công ty TNHH Miko Tech hiện đang có 2 gói thiết kế website là dịch vụ thiết kế
website cơ bản và dịch vụ thiết kế website cao cấp.

1. Thiết kế website cơ bản

Dịch vụ thiết kế website cơ bản gồm các với đối tượng như:

● Website giới thiệu cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp trung bình, nhỏ
● Web bán hàng phổ thông
● Thiết kế giao diện độc quyền theo yêu cầu: 1 giao diện trang chủ
● Chỉnh sửa miễn phí giao diện: tối đa 3 lần
● Lập trình chức năng cơ bản theo yêu cầu
● Hiệu ứng website: Cơ bản
● Nền tảng lập trình: Tự chọn

2. Thiết kế website cao cấp



Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp cao cấp này phù hợp với đối tượng như:

● Website giới thiệu cửa hàng, doanh nghiệp lớn
● Website kinh doanh online, tin tức, dịch vụ, tài chính, công nghệ đặc biệt,

đồ họa cao,…
● Thiết kế giao diện độc quyền theo yêu cầu: Không giới hạn số giao diện
● Chỉnh sửa giao diện miễn phí: Tối đa 5 lần
● Lập trình chức năng nâng cao theo yêu cầu
● Hiệu ứng website: Nâng cao
● Nền tảng lập trình: Tự chọn
● Tích hợp kết nối đa kênh với đối tác thứ ba
● Tư vấn giải pháp Marketing toàn diện miễn phí
● Ưu đãi phí dịch vụ Marketing

3. Dịch vụ thiết kế website cơ bản và nâng cao đã bao gồm:

● Thiết kế chuẩn UI/UX – giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng
● Chuẩn Responsive – tương thích với nhiều trình duyệt, thiết bị như PC,

laptop, máy tính bảng, di động,…)
● Tối ưu tốc độ load trang
● Lập trình chuẩn SEO
● Miễn phí bảo mật SSL năm đầu
● Hướng dẫn quản trị
● Bàn giao mã nguồn (source code)
● Bảo hành và bảo trì theo năm
● Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Công ty TNHH Miko Tech luôn hướng đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách
hàng. Miko Tech thấu hiểu rằng ở bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào, ở bất kỳ quy
mô nào cũng cần có thiết kế website chuyên nghiệp và thu hút. Vì thế, Miko Tech tự
hào cung cấp cho mọi khách hàng ở mọi phân khúc với mức giá hợp lý. Với phương
châm làm việc lấy sự thành công của khách hàng làm trung tâm, Miko Tech luôn sẵn
sàng cùng bạn bước tiếp đến con đường thành công.

Qua bài viết Công ty chuyên thiết kế website chuẩn SEO tại TPHCM - Miko
Tech, chúng tôi hy vọng bạn đã có thêm thông tin về một địa chỉ thiết kế website
chuyên nghiệp. Với 5 lý do khiến Miko Tech trở thành đơn vị thiết kế website được
tin tưởng và lựa chọn bởi nhiều khách hàng. Chúng tôi chúc bạn và doanh nghiệp
có nhiều sự thành công trong chặng đường kinh doanh sắp tới!

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


Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, uy tín Miko Tech

Thông tin chi tiết về dịch vụ thiết kế website
cao cấp Miko Tech tại TPHCM

● Hotline: 0909326456 - 028 3636 8805

● 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

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

https://mikotech.vn/
https://www.facebook.com/mikotechagency
https://www.linkedin.com/company/mikotech-agency/



