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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, mua sắm trực tuyến và mua theo nhóm (Groupon) đang ngày một phát triển, thu hút 
được đông đảo lượng khách hàng truy cập tìm kiếm và mua sắm. Thế nhưng, khi lợi nhuận tăng 
cao cũng là lúc hàng loạt các website mua sắm trực tuyến ra đời, kèm theo đó là nguy cơ cạnh 
tranh thị phần, doanh thu  và cả lượng khách hàng tiềm năng. Vậy làm thế nào để thu hút khách 
hàng vào sản phẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên? Làm thế nào để lượng khách hàng mua sắm ngày 
càng nhiều, doanh thu ngày càng cao? Đó vẫn luôn là thách thức lớn đối với các nhà quản lý 
doanh nghiệp. Nhiều giải pháp đã được đề ra để cải tiến, nâng cao website, hình ảnh, nội dung. 
Trong đó, đặt tên sản phẩm như thế nào để thu hút khách hàng vào xem là một trong những điều 
quan trọng hàng đầu với những website mua sắm trực tuyến. 
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Abstract: 

Currently, online shopping and group buying (Groupon) is evoling and attracting a large 
number of clients accessing search and shopping. However, when profits are soaring at a 
range of online shopping sites launched, accompanied by the risk of competitive market 
share, revenue and potential customer base. So how to attract customer into the product first 
sight? How do customers purchase more, increasing revenue? It remains the fundamental 
challenge of leadership. Many solutions have been proposed to improve and enhance the 
website, images and contents. In particular, the product name, such as how to attract 
customers to watch as one of the most important thing with online shopping sites. 
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