
“Insider không chỉ là cung cấp dịch vụ mà còn là một đối tác chân chính đã 
giúp FPT Shop phát triển như ngày hôm nay. Với nền tảng All-in-One, chúng 
tôi có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng cũng như tăng tỷ lệ 
chuyển đổi. Không chỉ vậy, tôi và đội kỹ thuật của FPT Shop thực sự bất ngờ 
trước quá trình tích hợp đơn giản với hướng dẫn cụ thể và tỉ mỉ từ Insider. Với 
công nghệ phân chia tập khách hàng sâu sắc cùng kinh nghiệm cá nhân hoá 
của Insider, FPT Shop dễ dàng xác định được các tập khách hàng tiềm năng 
và tạo ra sự tin tưởng và gấp gáp cho khách hàng vào cùng một thời điểm. 

Điều thực sự làm nên sự khác biệt là đội ngũ hỗ trợ tại Việt Nam luôn chủ 
động hỗ trợ chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi đặc biệt thích những cuộc họp 
chiến lược hàng tháng và những giải pháp sáng tạo của họ trong việc giúp 
các chiến dịch đạt hiệu quả tốt nhất. Họ luôn sẵn sàng giúp chúng tôi tìm ra 
những thách thức tồn tại nhanh chóng nhất với kinh nghiệm sâu sắc của 
những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. 

Chúng tôi rất mong chờ hợp tác với Insider với nhiều sản phẩm hơn nữa để 
website của FPT Shop có thể dẫn đầu trong thị trường bán lẻ hiện nay!”
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Với A/B testing, FPTshop đã tối ưu 

giao diện website và cá nhân hóa trải 

nghiệm người dùng như thế nào?



Hệ thống bán lẻ FPT Shop là chuỗi bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động 
gồm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và dịch vụ công 
nghệ… lớn thứ 2 trên thị trường bán lẻ hàng công nghệ hiện nay. Luôn đặt 
khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, FPT Shop đã, 
đang và sẽ xây dựng trung tâm kinh doanh trực tuyến hiện đại nhất để 
khách hàng mua sắm dễ dàng và nhanh nhất.

Về FPT Shop

Hiện nay, khi công nghệ càng phát triển, nhu cầu mua sắm sẽ càng nhiều và 
phức tạp hơn. Người dùng tuy mua sắm online nhưng luôn mong muốn mình 
được tư vấn và quan tâm từ nhân viên kinh doanh như mua sắm offline. Để 
giải quyết vấn đề này, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên website của 
Insider chính là giải pháp FPTshop quyết định sử dụng với mong muốn tạo 
ra một giao diện website tốt nhất với các yếu tố tác động trực tiếp đến hành 
vi người dùng, từ đó giúp chúng tôi cải thiện và nâng cao trải nghiệm của 
khách hàng trên trang. 

Insider giúp chúng tôi phân chia tập khách hàng dựa trên lịch sử mua sắm 
và dự đoán hành vi người dùng nhằm xác định tập khách hàng tiềm năng. 
Từ đó, Insider tư vấn thực hiện các trải nghiệm A/B test để kiểm tra hiệu quả 
và tác động của các yếu tố khác nhau đến hành vi của người dùng trên 
trang, giúp chúng tôi tìm ra những trải nghiệm có tác động lớn nhất đến 
khách hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi (CR).

Web Personalization - tính năng quan trọng 
hàng đầu giúp FPTshop cải thiện 

tỷ lệ chuyển đổi



Cụ thể với Web Personalization, sau khi thử nghiệm, chúng tôi quyết 
định chạy chính thức hai trải nghiệm cá nhân hoá với hai tập người 
dùng, một nhóm thấy được những trải nghiệm này, nhóm còn lại không 
thấy:
● Thông điệp “Bảo hành chính hãng” trên trang Thanh toán

Kết quả: Trong thời gian thử nghiệm, với nhóm khách hàng nhìn thấy 
trải nghiệm này trên phiên bản Desktop, tỷ lệ chuyển đổi tăng 41.29% 
so với nhóm đối tượng không thấy. Trong khi đó, trên phiên bản Mobile, 
trải nghiệm này cũng tác động đáng kể đến hành vi người dùng với tỷ 
lệ chuyển đổi tăng 6.81%.

● Thông điệp “Hỗ trợ duyệt nhanh hồ sơ cho hình thức trả góp” 
trên trang Mua trả góp

Kết quả: Trong thời gian thử nghiệm, với nhóm khách hàng thấy được trải 
nghiệm này trên phiên bản Desktop, tỷ lệ chuyển đổi tăng 68.70% so với 
tập đối tượng không thấy. Tương tự trên Mobile, tỷ lệ chuyển đổi cũng tăng 
đáng kể và đạt 73.58%.



Ngoài việc tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên website, 
chúng tôi cũng không quên sử dụng Web Push của Insider để tăng traffic 
cho website thông qua việc cập nhật những chương trình ưu đãi cho những 
khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao, hay sử dụng Automation Push để tự 
động mang người dùng quay về trang.

Web Push - Bí quyết tăng traffic cho Website

Kết quả: Segment Push (thông điệp gửi theo phân khúc khách hàng) kết 
hợp cùng Công nghệ Dự đoán hành vi người dùng (PAA) có tỷ lệ nhấp chuột 
(CTR) cao hơn 2.2 lần so với Bulk Push (thông điệp gửi hàng loạt). Push Tự 
Động tuy chỉ chiếm 14.4% trong tổng số Push nhưng lại giữ 55% tổng 
doanh thu từ Push.

Nền tảng quản lý phát triển tổng thể của Insider khá gây ấn tượng cho 
chúng tôi với số lượng sản phẩm được cập nhật liên tục, tạo điều kiện cho 
chúng tôi có thể tiếp cận người dùng đa kênh. Ngoài ra, đội hỗ trợ tại Việt 
Nam thực sự rất nhiệt tình và luôn tư vấn nội dung, hình ảnh cho các chiến 
dịch marketing, họ còn giúp chúng tôi phân tích các số liệu từ Google 
Analytics và gợi ý các kịch bản. Chúng tôi thực sư rất yên tâm khi làm việc 
với Insider - họ không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ mà còn là một đối 
tác quan trọng trong chiến lược phát triển của FPTshop.
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