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Standard form nghĩa là gì

Anh-Việt-Anh Nga-Việt-Nga Lào-Việt-Lào Trung-Việt-Trung Pháp-Việt-Pháp-Pháp-Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Séc-Miễn phí Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha-Việt-Đức-Việt-Na Uy-Việt Khmer-Việt-Khmer Việt-Việt-Việt-Viet-VietChimp là một dịch vụ cho phép bạn gửi thư cho khách hàng của bạn dựa trên danh sách các địa chỉ email của khách hàng. MailChimp cung cấp nhiều mẫu tiếp
thị qua email bắt mắt, quản lý danh sách email, hỗ trợ nhiều tính năng theo dõi và phân tích dữ liệu người dùng. Vậy điểm mạnh và hạn chế của MailChimp là gì? Hãy cùng The Eye of the Storm tìm hiểu! MailChimp là một dịch vụ gửi email đặc biệt, với các trang web thương mại điện tử sử dụng WooCommerce, bạn nên sử dụng MailChimp vì nó sẽ cho phép bạn lưu trữ một
lượng lớn dữ liệu khách hàng để chăm sóc sau này. Bạn có thể tham khảo cách cài đặt và thông tin cần thiết về WooCommerce trong bài viết:WooCommerce là gì? WooCommerceWooCommerce Installation Plugin and Activation Guide là một plugin mã nguồn mở trong WordPress hỗ trợ trang web thương mại điện tử hoặc thiết kế bán hàng trên web. Nhiệm vụ của bạn là biến
trang web thành một trang web thương mại điện tử nhanh chóng và hiệu quả. WooCommerce có tất cả các chức năng bạn cần một trang web bán hàng như: đơn đặt hàng giỏ hàng, số lượng hàng hóa, thanh toán, khuyến mãi, đăng ký khách hàng,... Nhìn chung MailChimp thực sự là một công cụ hữu ích cho bất kỳ trang web nào trong thời đại này. Tuy nhiên, công cụ này vẫn
có một số ưu và nhược điểm nhất định mà bạn cần biết trước khi sử dụng:Giao diện người dùng trực quan. Công cụ này hỗ trợ nhiều chương trình và dịch vụ của bên thứ ba để đáp ứng nhiều công việc. Được sử dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ tiếp thị qua email. A / B hỗ trợ thử nghiệm cho các email phát sóng. Mẫu email được thiết kế đẹp mắt. Hỗ trợ báo
cáo và phân tích dữ liệu chính xác. Các gói dịch vụ có công suất lớn và đa dạng với giá cả khác nhau. Gói Miễn phí của Mailchimp hỗ trợ tối đa 2000 người đăng ký. Do quá tập trung vào danh sách thuê bao, nó không linh hoạt. Mailchimp không hỗ trợ gắn thẻ người dùng. Không thể tự động hóa các chiến lược tiếp thị với độ phức tạp cao. Nó không thể được sử dụng cho các
sự kiện thực tế như hội thảo trên web. Tiếp tục thêm người đăng ký đã có trong danh sách. Các hình thức đăng ký được tạo ra bởi MailChimp không thực sự tuyệt vời. Mailchimp là một trong những nền tảng tiếp thị qua email phổ biến nhất hiện nay. Tiếp theo, Eye of the Storm sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng một số tính năng cơ bản nhất của MailChimp, chẳng hạn như: Cách
đăng ký MailchimpThiết lập danh sách của bạn Tạo một chiến dịch gửi emailCom chèn biểu mẫu đăng nhập email vào trang web / blogLàm thế nào để đăng ký và kiểm traCác chi tiết! MailChimp Trang chủ Giao diện Theo để sử dụng MailChimp, bạn phải ngay lập tức đăng ký một tài khoản MailChimp.com. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều miễn phí, nhấn nút Đăng ký miễn phí ở
góc trên bên phải. Sẽ có 3 mục để yêu cầu bạn điền vào bao gồm Email, chú ý sử dụng email gen. bởi vì bạn sẽ nhận được thông báo kích hoạt. Tên người dùng chỉ có thể được sử dụng hoặc sử dụng email của riêng bạn. Mật khẩu (mật khẩu) sẽ có 5 quy tắc mà bạn cần lưu ý. Hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký tài khoản MailChimp Một ký tự thông thường (a, b, c...) Ký tự in
(A,B, C...) Một số (1,2,3...) Ký tự đặc biệt (!,$,%...) Ít nhất 8 ký tự Sau đó kiểm tra hộp thư email đã đăng ký và nhấn nút Tài khoản hiện hoạt để kích hoạt tài khoản. Sau đó, bạn sẽ được chuyển sang giao diện để chọn gói mailchimp, chọn gọi miễn phí để tiếp tục sử dụng. Thông tin trong địa chỉ của bạn, nếu phần Quốc gia là Việt Nam, điền vào phần Zip là 700000. Nếu bạn
chọn số lượng email trong danh sách, điều đó không quan trọng vì chúng tôi sẽ cài đặt lại sau. Cuối cùng chọn Không ngay bây giờ để bỏ qua các hướng dẫn ban đầu. Định cấu hình danh sách khách hàng hoặc danh sách email của bạn, tùy thuộc vào các gói bạn mua có thể lưu trữ số lượng email khác. Đối với bạn sử dụng gói miễn phí, bạn sẽ được phép lưu tối đa 2000 email.
Cuốn sách chính của MailChimp Hôm nay, MailChimp đã thay đổi giao diện và giới hạn số lượng khán giả đến 1 miễn phí. Do đó, thao tác tạo danh sách email sẽ có những thay đổi nhất định, hãy làm theo các bước sau:Bước 1: Truy cập tài khoản MailChimp của bạn, chọn Đối tượng từ thanh menu. Bước 2: Bên phải chọn Xem đối tượng để quản lý đối tượng của bạn. Bước 3:
Ở phía xa bên phải của công chúng sẽ có các tùy chọn để cài đặt, chỉnh sửa các hình thức đăng ký, quản lý thuê bao, nhập khẩu, xuất khẩu. Chọn Quản lý Liên hệ để đi tới giao diện quản lý người đăng ký. Bước 4: Chọn Thêm người đăng ký để thêm thông tin email của khách hàng. Để chèn thủ công, khi bạn có ít người đăng ký hơn. Bước 5: Nếu có nhiều người đăng ký, hãy
chọn Nhập Lịch sử, sau đó bắt đầu nhập mới. Hoặc trong bước 3 chọn Luôn nhập. Bước 6: MailChimp hỗ trợ 3 cách nhập dữ liệu khách hàng, chọn 1 trong 3 cách và nhấn Continue với settings để tiếp tục. Tải lên các tệp CSV từ dữ liệu ComputerCopy/Paste từ các tệp .xls hoặc .xlsxSxSy được kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba như Google Drive, Zendesk, Salesforce...
Bước 1: Vào trang chủ MailChimp và chọn Campain từ thanh menu, sau đó nhấn Create Campaign. Bước 2: Ở cột bên trái sẽ có các tùy chọn cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như email thông báo, quảng cáo sản phẩm, chia sẻ tin nhắn mới... Bước 3: Chọn Email và điền tên chiến dịch vào hộp Tên chiến dịch, rồi nhấn Bắt đầu. Bước 4: Có 4 dòng để thêm thông tin bao
gồm: A (người nhận): Chọn đối tượng có chứa danh sách email từ khách hàng bạn muốn gửi. chọn tất cả người đăng ký cho đối tượng hoặc nhóm này, thẻ, rồi nhấn Hiển thị. Từ (thông tin người gửi): Thông tin người xem được lấy theo mặc định, nhưng bạn có thể tùy chỉnh lại thông tin đó. Chủ đề:Tên của email bạn sẽ gửi cho khách hàng. Nội dung: Chọn bất kỳ mẫu nào, sau
đó điền thông tin biểu mẫu, chèn logo... nhấn Đi Tới &amp; Đóng. Bước 5: Chỉ cần chỉnh sửa thông tin 4 về bạn xem dấu màu xanh lam như minh họa ở trên. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Shedule để lên lịch lô hàng hoặc Gửi để gửi ngay lập tức. Giao diện làm việc tạo chiến dịch e-mailVới 2 bước ở trên, giờ đây bạn có thể sử dụng MailChimp để lưu danh sách email của
khách hàng và gửi chúng. Ngoài ra, có một tính năng bạn nên sử dụng để thu thập email từ khách truy cập vào trang web của bạn mà bạn đang chèn biểu mẫu đăng ký. Trước hết, bạn cần phải tạo một mẫu đăng ký, cho mỗi Đối tượng bạn có thể tạo ra một hình thức đăng ký để tạo thuận lợi cho việc quản lý. Bước 1: Trên trang chủ MailChimp, chọn Đối tượng từ thanh menu.
Bước 2: Ở cột bên phải do Đối tượng bạn muốn tạo biểu mẫu chọn Đăng ký Biểu mẫu. MailChimp cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo ra một hình thức đăng ký, nhúng nó trong trang web, hình thức cho các thuê bao,... Bước 3: Chọn trình tạo biểu mẫu để tạo biểu mẫu bản ghi, chọn loại biểu mẫu, kéo và thả các mục để chỉnh sửa biểu mẫu. Cuối cùng, sao chép đường dẫn đến
URL biểu mẫu đăng ký để gửi cho khách hàng. MailChimp cung cấp nhiều tính năng biểu mẫu đăng ký tùy chỉnhĐối với các trang web sử dụng nền tảng khác với WordPress chọn Biểu mẫu nhúng để nhúng biểu mẫu đăng ký trên web / blog. Bằng cách chọn loại biểu mẫu bạn muốn nhúng, hãy sao chép mã vào hộp Sao chép/Dán vào địa điểm đã dán của bạn trong mã nguồn
web nơi nó sẽ được hiển thị. Đối với các trang web WordPress, bạn có thể tận dụng các plugin để chèn dễ dàng hơn. Được khuyến khích sử dụng plugin MailChimp Forms by MailMunch để giúp bạn kết nối tài khoản MailChimp của mình. Sau khi cài đặt plugin, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản MailChimp của mình. Tiếp tục chọn Biểu mẫu mới để tạo biểu mẫu đăng ký
cho khách truy cập vào trang web của bạn. Chọn mẫu Popup, nơi nó sẽ xuất hiện trên web, chọn Bắt đầu Tạo. Định dạng biểu mẫu đăng ký MailChimp Cuối cùng điền vào tất cả các thông tin cần thiết, trên tab Intergrate chọn dịch vụ MailChimp, tab Xuất bản chọn Bật để bắt đầu hiển thị Popup.Note: Nếu đây là lần sử dụng đầu tiên của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu
tạo tài khoản MailMunch. Nhấn Tạo tài khoản, sẽ sử dụng thông tin mailChimp của bạn theo mặc định và chỉ cần điền mật khẩu để tạo tài khoản. Tại thời điểm này trong hộp Trạng thái, bạn sẽ thấy văn bản hiện hoạt, cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện khi có khách truy cập vào trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng Quản lý WordPress Hosting, bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ
của bạn để cài đặt nó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ này trong bài viết: MWP là gì? Trên trang chủ MailChimp, chọn Báo cáo từ thanh menu, chúng sẽ hiển thị Chiến dịch. Bạn có thể tải tất cả dữ liệu này về máy tính của mình để thuận tiện theo dõi, phân tích hoặc báo cáo. Thông tin cần chú ý:Người nhận: Số người nhận email.Hiệu suất 24 giờ: Thống kê số lần nhấp vào
biểu đồ thời gian. Liên kết chính nhấp vào: Liệt kê các thư quan tâm nhất. Người đăng ký mở hơn: Người dùng thường xuyên mở để xem tin nhắn. Hiệu suất xã hội: Tương tác thông qua các mạng xã hội khác. Các địa điểm phổ biến nhất bằng cách mở: Thống kê theo địa lý. Các thông số bạn nên chú ý khi sử dụng vai trò báo cáo ngoài, Hoạt động tab sẽ giúp bạn theo dõi các
hành động của người đăng ký như đọc email, báo cáo email... Tab Nối kết báo cáo dữ liệu từ tệp đính kèm đến email và hơn thế nữa. Làm cách nào để bắt đầu triển khai các chiến dịch tiếp thị qua email trong WordPress? Hướng dẫn sau đây sẽ chỉ cho bạn cách cấu hình MailChimp trong WordPress thông qua các bước cơ bản sau: Bước 1: Tạo biểu mẫu đăng ký tiếp thị qua
thư và thêm nó vào WordPress Bước 2: Tạo bước tiếp thị qua email đầu tiên của bạn: Tự động phần còn lại của chiến dịch tiếp thị qua email của bạn Hãy tìm hiểu thêm! Sau khi đăng ký thành công mailchimp, bạn cần phải cài đặt danh sách email để làm Mail Marketing.Go vào tab danh sách trong cùng một bảng MailChimp, và sau đó nhấp vào nút Tạo Danh sách: Tiếp theo,
bạn cần phải chọn tiêu đề từ danh sách. Địa chỉ email Mặc định Từ và Tên Mặc định, sử dụng địa chỉ email và tên thật của quản trị viên WordPress thay vì tên doanh nghiệp của bạn: Trong Cài đặt biểu mẫu, bạn có thể bật trường xác nhận và tuân thủ đăng ký GDPR. Xác minh chấp nhận. Điều này có nghĩa là người đăng ký sẽ phải xác nhận rằng họ muốn nhận email của bạn
trước khi nhận được email thực tế từ bạn: Trong thông báo, bạn sẽ có thể kích hoạt thông báo khi một tờ báo phụ mới có sẵn hoặc không còn muốn nhận email của bạn: Bây giờ danh sách email được thiết lập, MailChimp sẽ hiển thị danh sách liên hệ của bạn , hiện đang trống:Chọn tab Biểu mẫu Đăng ký. Trong đó, bạn sẽ thấy một danh sách các phương pháp để thêm các
biểu mẫu đăng ký vào WordPress. Nếu không có biểu mẫu này, người dùng sẽ không thể đăng ký Gửi thư List.La cách nhanh nhất để thêm các biểu mẫu mới vào WordPress là chọn tùy chọn Biểu mẫu nhúng. MailChimp sẽ cung cấp cho bạn mã đoạn mã HTML. Bạn có thể thêm mã này vào WordPress như sau: Bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện của biểu mẫu đăng ký và
xem trước:Khi bạn đã có mã nhúng HTML, có 2 cách để thêm vào trang web WordPress: Chọn tab Văn bản, tab này sẽ giúp bạn dán mã HTML vào: Để làm như vậy, hãy vào Appearance › Widgets. Đi tới HTML tùy chỉnh: Kéo tiện ích này vào thanh bên, dán mã HTML vào Bạn sẽ thấy rằng biểu mẫu đăng ký đã xuất hiện trong thanh bên hoặc vị trí bạn đã thêm: Bây giờ bạn có
thể bắt đầu gửi tiếp thị qua email đến WordPress.Khi biểu mẫu đăng ký thư được thiết lập, bạn phải quay lại trang quản lý MailChimp.Click tab.Click vào nút Tạo Chiến dịch. MailChimp sẽ hỏi bạn loại chiến dịch nào bạn muốn xây dựng? Chọn tùy chọn Tạo email để tạo chiến dịch Email: Nhấn vào tab Tự động hàng đầu, chọn Chào mừng bạn đến với người đăng ký mới: Sau đó
đặt tên cho chương trình, chọn danh sách email bạn muốn nhắm mục tiêu. Về cơ bản, bạn sẽ thấy email chào mừng như thế nào. Theo mặc định, nó sẽ được tự động gửi đến người đăng ký mới sau 1 ngày đăng ký. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa kích hoạt: xem qua phần Độ trễ, thay đổi cài đặt của bạn ngay lập tức. Điều này có nghĩa là email này sẽ
được gửi ngay lập tức khi ai đó đăng ký vào danh sách của bạn: Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của email bằng cách nhấp vào nút Thiết kế Thiết kế màn hình tiếp theo, hãy đặt tiêu đề e-mail. Bạn sẽ cần chèn thêm một vài từ cho bản xem trước, sẽ xuất hiện sau tiêu đề trước khi mở email: Chạm vào nút Bước tiếp theo. Ở đây bạn sẽ thấy rất nhiều tùy chọn: Sau khi bạn đã cài
đặt mẫu, bạn có thể chỉnh sửa nó bằng cách kéo và thả nó. MailChimp cung cấp cho bạn nhiều cách để chỉnh sửa mẫu của bạn:Khi bạn thêm các mục vào giao diện thiết kế, bạn có thể nhấp và chỉnh sửa nó:Chạm vào bất kỳ mục nào, bạn có thể sao chép hoặc xóa nó. Mất vài phút để làm quen với trang chỉnh sửa này để hoàn thiện tiếp thị qua email của bạn. Khi bạn đã sẵn
sàng, hãy nhấn vào nút Lưu và tiếp tục ở cuối màn hình. Bây giờ bạn đang ở bước đầu tiên để bắt đầu email tiếp thị trong WordPress. Bây giờ, chúng tôi khuyên bạn nên mất nhiều thời gian hơn một chút để thiết lập email để tự động gửi quá trình gửi email. Bằng cách này, bạn không phải quay lại đây nhiều lần để tạo và lên lịch cuộc hẹn cho email mới hàng ngày. Cách dễ nhất
để thêm nhiều email hơn là chào đón thư. Chuyển đổi chiến dịch này thành một với nhiều thư e-mail. Chỉ cần mở chiến dịch, nhấp vào nút Thêm Email ở cuối màn hình: Bây giờ, bạn chỉ cần lặp lại quy trình trong bước trước một lần nữa, nhưng đối với một email khác. Điều này có nghĩa là bạn chọn Kích hoạt, chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. Nếu bạn không muốn tạo quá nhiều
email cho chiến dịch chào mừng của mình, bạn có thể tạo email mới. Để tạo thêm email chiến dịch, hãy quay lại tab Chiến dịch và nhấp vào nút Tạo Email. Tại thời điểm này, bạn có thể chọn một cách khác để thiết lập thay vì email chào mừng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình này trong cơ sở kiến thức MailChimp và tìm hiểu cách thiết lập các chiến dịch khác thông qua nền
tảng. Nếu bạn đang sử dụng một trang web dựa trên WordPress, hãy xem các plugin bên dưới. Họ sẽ giúp bạn thiết lập và cài đặt MailChimp một cách dễ dàng hơn và thoải mái hơn nhiều. Icegram: Giúp bạn tạo thông báo, như Cửa sổ bật lên, để thu thập email từ khách hàng. MailMunch: Một plugin hỗ trợ chèn các biểu mẫu đăng ký ở nhiều vị trí trên trang web của bạn. Bạn
có thể chèn trực tiếp vào các bài viết, thanh menu trên cùng, thanh bên hoặc tạo cửa sổ bật lên toàn trang... MailChimp cho WordPress: Một plugin được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng MailChimp cho các trang web WordPress. Bạn có thể dễ dàng tạo biểu mẫu đăng ký ở bất cứ đâu, Cửa sổ bật lên và nhiều tính năng thú vị khác liên quan đến MailChimp.OptinMonster:
Plugin tương đối cao, nhưng rất nổi tiếng với việc tạo biểu mẫu đăng ký hoặc cửa sổ bật lên có dung lượng cao OptimMonster hiện đã gần đạt 1 triệu người dùng, với mức giá cơ bản chỉ 9 USD mỗi tháng. Bloom: Nổi tiếng với phong cách thiết kế đẹp mắt hỗ trợ nhiều mẫu giao diện và số lượng trang web không giới hạn. Giá khởi điểm để sử dụng dịch vụ là $ 89 mỗi năm. Ninja
Popups: Plugin này khá rẻ chỉ từ $ 26 nhưng hỗ trợ rất nhiều mẫu đẹp và số lượng trang web không giới hạn. Hiện tại, MailChimp hỗ trợ 4 gói dịch vụ với giá khá đa dạng tùy theo nhu cầu người dùng. của người dùng. Các dịch vụ được cung cấp bởi các gói MailChimp này là gì?4, các gói cơ bản của MailChimp về cơ bản là miễn phí, cho phép bạn lưu trữ tối đa 2000 liên hệ và
gửi 10.000 email mỗi tháng. Giới hạn thư hàng ngày là 2000 G Essentials từ $ 9.99 / tháng. Nó cho phép bạn lưu trữ 500 địa chỉ liên lạc và gửi 10 lần như nhiều email một tháng. Bạn có thể mua một số liên lạc bổ sung lên đến 50.000, số lượng thư được gửi cũng tăng lên tùy thuộc vào số lượng ở trên. Gói tiêu chuẩn từ $ 14.99 / mo. Nó cho phép bạn lưu trữ 500 địa chỉ liên lạc
và gửi 12 lần số liên lạc mỗi tháng. Bạn có thể mua tối đa 100.000 liên hệ bổ sung. Số lượng thư gửi cũng tăng lên với giá trị của tôi ở trên. Phí bảo hiểm từ $ 299 / tháng. Nó cho phép bạn lưu trữ 500 địa chỉ liên lạc và gửi 15 lần như nhiều email một tháng. Bạn có thể mua một số liên lạc bổ sung lên đến 200.000. Số lượng thư gửi cũng tăng lên với giá trị của tôi ở trên. Kéo
thanh trượt để chọn số liên lạc bạn muốn mua nhiều nhất, chú ý đến giá cả và thông tin về số lượng email được gửi. Mỗi gói MailChimp sẽ mang lại kết quả khác nhauMailChimp vẫn là một trong những công cụ phổ biến nhất với các tính năng và giá cực kỳ ưu đãi. Trên đây là hướng dẫn sử dụng MailChimp và thông tin cơ bản trả lời câu hỏi MailChimp là gì?. Hy vọng rằng, Eye
of the Storm – Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê Cloud Hosting hàng đầu đã giúp bạn có được kiến thức hữu ích về phần mềm này. Từ đó, biết cách ứng dụng phù hợp trong doanh nghiệp của bạn. Đặc biệt, với các trang web thương mại điện tử sử dụng WooCommerce, bạn phải sử dụng MailChimp vì nó sẽ cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn dữ liệu khách hàng để thu hút sự
chú ý trong tương lai. Này.
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