
 

về thanh Trang chủ này, e có đánh số theo từng nhóm , a xem nhé: 

1: Thanh trang chủ này anh để chữ to lên xíu, và cho nó nằm giữa, bản hiện tại e đang thấy 

nó nghiêng về bên trái. 

2: kính lúp nên nằm sát và kế bên phần ngôn ngữ 

3: ngôn ngữ này nên thay bằng biểu tượng hình tròn sẽ dễ nhìn hơn, nếu được thì anh xóa 

chữ " TIẾNG VIỆT" và " TIẾNG ANH" giúp e, e muốn nó chỉ hiện biểu tượng lá cờ, khi nào 

người ta nhấp vào biểu tượng thì nó sẽ hiện ra chữ " TIẾNG VIỆT" or " TIẾNG ANH" 

4: SỨ MỆNH: anh nên kéo nó ra cho nằm 1 dòng thôi, xuống hàng như vậy nhìn thiếu thẩm 

mỹ quá, e thấy TRIẾT LÝ KINH DOANH kia còn cả khoảng trống phía sau, sao mình k kéo 

nó ra nhỉ ? 

 

Còn 2 cục này, hình như nó k đều nhau, sao 1 cái có đổ 

bóng, còn 1 cái lại k có đổ bóng? 

Và a sắp nó lại thành hàng dọc nhé, đừng để nó nằm ngang 

như vậy. 

cái phần giới thiệu này, k biết là do máy tính e hay sao, mà cả cái khung trắng to là cái hình 

vs chữ có chút xíu nằm chính giữa à, anh xem lại dùm e luôn nha 

 



 

- A thêm dùm 1 ô tiêu đề ở trên nha ( như ảnh ), để người ta nhì vào còn biết ý nghĩa mình 

để mấy cái ôn đó là gì á . 

- còn mấy cái ô này, a nên thêm vài ô nữa để nó kéo dài ra như chiều dài em khoanh ô 

vuông á, với thêm 2 nút mũi tên, để người ta biết  nó có chạy, chứ lúc đầu kiểu e lướt sơ 

nhanh qua, nó chưa kịp  chạy nữa, tưởng nó chỉ hiện đứng yên k à. 

- chiều cao cái ôn xám xàm này nè, cho nó bé lại chút đi a, dư cả khoảng trống vậy nhìn khó 

chịu quá.  

 

 



 

3 mẫu này, anh có giao diện nào khác k nhỉ, e thấy 3 kiểu nó y chang nhau, với lại em k 

muốn nó cứ hiện cái ảnh vs chữ bên dưới như vậy, a có những mẫu nào mà chỉ hiện ảnh và 

tiêu đề hiện trong ảnh, khi mình click vào ảnh thì chữ mới hiện lên ý. 

 

Lúc đầu nó sẽ hiện như ảnh bên trái, 

còn click vào nó sẽ hiện như ảnh bên phải này 

 

 

 Như nãy e cũng có nói, sao có quá nhiều khoảng trống ở đây.  

Chữ thì quá nhỏ so với màn hình luôn á,  

 Thông tin liên hệ: anh thêm dùm e hàng: 

Fax, Địa chỉ công ty, địa chỉ văn phòng. hotline 

 

 



 

 

trang này chia thành 1 bên 1/3 trang, còn 1 bên 2/3 trang như này cũng được 

nhưng cái e khoanh ý, cái hàng chữ đầu akzonobel , a thử để nó nằm chung 1 bên 1/3 thử 

xem( vị trí e chỉa mũi tên, nằm trên cái CHủng Loại, 

 


