
 Quét đúng khách hàng mục tiêu
 Kết bạn tự động
 Chạy song song nhiều tài khoản
 Tạo tương tác với bạn bè
 Gửi tin nhắn từ Fanpage

Phần mềm hỗ trợ nuôi nick Facebook, tương tác tự động như người dùng.

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng trên Facebook cá nhân (Facebook Profile)

Hệ thống hỗ trợ chạy Facebook Ads đúng tệp khách hàng tiềm năng

Tự động đặt lịch đăng bài lên hàng trăm Fanpage cùng lúc.

Tìm Facebook từ số điện thoại

Tìm Facebook từ Email

Tăng like - Comment Facebook

WEBMASTER TOOLS

Thiết Kế Website uy tín

     ATP Web  

Haravan

Công cụ tạo Landing Page

Plugin hỗ trợ WordPress

ATP Call Now

Elementor

Công cụ hỗ trợ Live Chat Website 
(đa số WordPress)

Tawk.to

Divi Builder

Sapo

Nhanh.vn

Chiliweb

Vinalink

Webico

+400 mẫu giao diện

Kiến thức phát triển Web

Ladipage

Slimweb

Ladingpage

 Instapage

Weebly

Haloviet

Wix (nước ngoài)

WooCommerce

Yoast SEO

W3 Total Cache

Jetpack

Phân tích và xuất thông tin thống kê website
Bảo vệ website
Giảm sát website downtime và uptime.
Giúp khách truy cập tương tác với bạn và nội dung của bạn qua chia sẽ trên mạng xã 
hội, những tính năng bình luận cao cấp, và contact form đẹp.

Phân tính trang và post WordPress để xác định điểm yếu SEO.
Cập nhật kết quả trang với những thay đổi SEO đã được áp dụng.
Tạo XML Sitemaps.
Tạo breadcrumbs tương thích với WordPress themes.

Tương thích với nhiều loại hosting (chạy mượt mà trên Hostinger) và servers.
Caches hầu hết các elements của WordPress website.

Tính năng với lượng lớn extensions và các plugin cho WordPress kèm theo khác.
Dễ cài đặt
Chấp nhận nhiều loại hình thanh toán.
Cung cấp cấu trúc thân thiện với lập trình viên.

Keyy Two Factor Authentication
Xóa việc nhập mật khẩu.
Tạo và lưu key với mã hóa 2048-bit RSA trên điện thoại.
Bảo vệ website của bạn khỏi truy cập trái phép.
Giúp bạn truy cập tất cả website WordPress với chỉ một cú click.

Broken Link Checker
Giám sát site của bạn để phát hiện link hỏng
Thông báo nếu có bất kỳ lỗi nào, qua email hoặc qua WordPress dashboard.
Chặn search engine khỏi theo dõi broken link

Contact Form 7
Giúp bạn quản lý nhiều contact form trên trang WordPress
Hỗ trợ tùy biến contact form
Giúp chặn spam bằng cách sử dụng CAPTCHA và Akismet.

Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)
Báo cáo thông tin khách truy cập theo thời gian thực.
Theo dõi những sự kiện quan trọng của website.
Truy cập tới một số báo cáo chính của Google Analytics.

Wordfence Security
Xác định và chặn những hiểm nguy trên mạng.
Giám sát website liên tục.
Cập nhật liên tục để ngăn chặn mã độc

 Imagify Image Optimizer
Nén ảnh dựa trên 3 thuật toán chính.
Khôi phục ảnh về tình trạng ban đầu sau khi xóa.
Tự động nén ảnh trong Media Library

 Sumo Cung cấp một bộ công cụ tương tác với người dùng.
Giúp bạn phân tích hoạt động của người dùng.

9 Plugin bán hàng cho WordPress

Easy Digital Downloads

MemberPress

Ecwid Ecommerce Shopping Cart

Photo Gallery by 10web

Chatbot bán hàng

WC Vendors Marketplace

Ultimate WordPress Auction

WordPress Simple PayPal Shopping Cart

Zendesk Chat

LiveChat

Facebook Messenger Live Chat

Zalo for WordPress

Facebook Live Chat for WordPress

Live Chat by Formilla

Live Chat Software by HelpOnClick

WP Live Chat Support

 iFlyChat

Zopim

Subiz

Vchat

Chat30s

Chatfuel TOP 1 Chatbot
Nhiều khoá học hướng dẫn

Manychat Chatbot hỗ trợ cho doanh nghiệp

Haravan 1 nền tảng Chatbot do người Việt phát triển

Ahachat

Botbanhang

Trợ lý thông minh Hana

MessnowCông cụ được phát triển bởi 1 người rất tâm huyết với Chatbot

Fchat

Plugin tạo phễu và tạo CTA cho 
Wordpress

OptimizePress

Wp Profit Builder

Inbound Now

Hello Bar

Magic Action Box

Thrivethemes

Top 1 trị trường
ATP Software cũng đang sử dụng Plugin này cho hơn 100 site

Khoá học Chatbot

KHÓA ĐÀO TẠO CHATBOT - Hana.ai

Chatbot Messenger Facebook - Khoá học Unica

Khoá học Chatbot căn bản với nền tảng Chatfuel - 
ATP Software

Kỹ thuật phân tích Chatbot chuyên sâu - Hiếu Lý
Series bài giảng của anh Hiếu Lý mình học rất dễ hiểu, đặc biệt là dành cho những 
bạn ham học hỏi kiến thức mới từ Chatbot. Tiếc là lâu nay không thấy anh update 
thêm.

FUNNEL MARKETING TOOLS

Click Funnels

BuilderAll

Infusionsoft

EMAIL MARKETING

Mailchimp

Sendgrid
Có chức năng Auto Warm IP (làm ấm địa chỉ mạng, thay đổi IP nên có thể gửi số 
lượng lớn Email mà không bị Spam)
Mình mất khá nhiều tiền cho thằng này vì có Auto Charge tiền hàng tháng

GetResponse

Mailgun 

Mail-Tester

Google 
Email Markup

SendPulse

Aweber Support nhanh, mỗi tội chỉ hỗ trợ tiếng Anh

Constantcontact

Mad Mimi

Reachmail

Dripmail

Sendy mailAi có kiến thức về kết nối API thì nên dùng. Newbie thì không cần tìm hiểu đỡ mất thời 
gian

Zetamail

GWEBMAILGiải pháp Email Marketing đặc thù theo từng lĩnh vực, ngành nghề

SendinBlueCó tích hợp cả SMS Marketing

CÔNG CỤ QUÉT EMAIL - LỌC EMAIL

Simple UID (ATP SOFTWARE)
Quét Email từ Facebook
Quét UID thành viên GROUPS FACEBOOK
Quét UID bạn bè Facebook
Quét danh sách like - comment bài viết

IclickQuét Email từ Facebook

SolidEmailVeryfiLọc Email sống (còn hoạt động)

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NỘI DUNG 
WEBSITE

ATP SPIN

Smallseotools Kiểm tra chất lượng nội dung bài viết 

Công cụ hỗ trợ spin nội dung bài viết (thay đổi nội dung bằng từ đồng nghĩa)

Copyscape Công cụ kiểm tra đạo văn trên website

Buzzsumo Theo dõi nội dung nào đang là xu hướng trên Internet

GRAMMALY Công cụ check chính tả

SMS Marketing

Tools Gửi SMS
SMS Caster

Sniper SMS Marketing

SMS Marketing Iclick

Giải pháp SMS Marketing

ESMS

VietADS Group

CRM Viet

Vietguys

TOP ngành SMS Marketing

SOCIAL 
MARKETING TOOLS

Facebook Marketing Zalo Marketing Instagram Marketing

Simple Facebook

Simple Account

Simple Ads

Autoviral Content
CRM Profile

Socinator

VFP

Fplus

Finduid

Findmail

Simple Zalo

Zalo Plus

AI Face

Ninja Tools

VFP Zalo

Simple Instagram

ZombieInstar Bên này hoạt động khá kín, chưa đánh giá được chất lượng hỗ trợ

Tài liệu Instagram Marketing: CPA + Affiliate Marketing + Instagram

InstaPlusVFP

Sniper Instagram

Ninja Instagram

Simple Seeding

DESIGN TOOLS
THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

Vector ICON IMAGE FONTS EDIT VIDEO Tạo Poster - Inforgraphic

PNG

Vector Stock

FreePik

PNG TREE

FREE VECTOR

Vecteezy

FreeDownload

GIF

Gifphy

Imgur

Canva

Fotor

Designbold

Pencil Project

UplevoPixabay

Icon8s

Iconfinder

Smashicons

Flaticon

Photo

Alphacoders

Mix Màu

Pagedomo

1001font

Svfonts

9font

Fontfree

Camtasia Studio

Svs4you.com

Adobe Premiere Pro CC 2017

SEO TOOLS

PHÂN TÍCH BACKLINK

PHÂN TÍCH WEBSITE

PHÂN TÍCH TỪ KHOÁ

CHECK THỨ HẠNG TỪ KHOÁ

QUẢN TRỊ WEBSITE (WEBMASTER)

CHECK TỐC ĐỘ SITE

PHÂN TÍCH HÀNH VI USER TRÊN WEB

Ahref

Ahrefs là một trong những công cụ tuyệt vời trong SEO. Nó là một Big Data (một 
kho chứa dữ liệu lớn) giống như Google dùng để phân tích website đối thủ, nghiên 
cứu từ khóa.
Chi phí mua Ahref từ trang chủ khá cao. Ae nào ngân sách thấp thì liên hệ FB mình 
chỉ cho chỗ mua. Mình cũng đang xài gói tháng (150k/ tháng khá rẻ).
https://www.facebook.com/daibuiatp

Majestic SEO Phân tích các chỉ số liên quan đến website của mình trong quá trình phát triển
Mua chung Ahref sẽ có tools Majestic đi kèm

Monitorbacklinks
Monitor Backlinks không chỉ đưa ra các thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe hiện 
tại của trang web mà nó còn là nguồn tài nguyên để theo dõi đối thủ cạnh tranh của 
bạn

Moz Công cụ hỗ trợ tìm backlink của đối thủ. Ahref cũng có chức năng này

Link AssistantTìm kiếm website theo từ khoá và cả thông tin chủ website (nếu có)

SEO Spy GlassChức năng tương tự Ahref

Website AuditorThống kê lỗi phát sinh trên website và xem cấu trúc site

PRORANKTRACKER

WOORANK

Seo Site Checkup

SEMrush 

Google Keyword Planner

Keyword Tool Io

Công cụ TOP 1
Trước đây chúng ta có thể check từ khoá miễn phí
Tuy nhiên, hiện tại bạn phải thực hiện chiến dịch Google Adwords thì tài khoản đó 
mới có thể tra cứu được từ khoá bạn cần.

SERPS Keyword Reserch

SHARE4SEO

SerpLab

SERPstat

RANK TRACKER

Yandex Master Tools

Page Speed Insights

Web Page Test

GT Metrix

CrazyEgg1 dạng Heatmap đo lường hành vi, từng cú click chuột của người dùng trên website

Google Analytics 

Similarweb

Matomo

+100 CHATBOT ALL THE WORLD

BotEngine Bowtie Brazen Cbox Chat Beacon Chatlio Comm100 Live Chat

ADNSMS AgentIQ Alice Amplify.ai ApexChat Automat.ai

+14 HỆ THỐNG CHATBOT TOÀN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 400 TOOLS 
SEO - MARKETING - BÁN 

HÀNG

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

POS

FANPAGE

KiotViet

iPOS

Sapo

POS365

Suno

Maybanhang

ATP CARE

Pancake

Fpage

Harapage

Doopage

Smaxin

Created By ATP SOFTWARE

Hướng dẫn mở link trong Mindmap

https://atpweb.vn/
https://www.haravan.com/haraweb
https://sum.vn/MJbJr
https://sum.vn/LnCeA
https://sum.vn/nwdx5
https://sum.vn/NBSdx
https://www.sapo.vn/
https://nhanh.vn/
https://www.chili.vn/
https://www.vinalink.edu.vn/
https://www.webico.vn/
https://khogiaodien.atpweb.vn/
https://atpweb.vn/blog/
https://sum.vn/gUI9K
https://sum.vn/fe0rI
https://sum.vn/DrO3i
https://sum.vn/POn3K
https://sum.vn/unsmm
https://sum.vn/ASmPa
https://sum.vn/O09rw
https://sum.vn/NTgLF
https://sum.vn/2kbcp
https://sum.vn/A4pYn
https://sum.vn/PAgD6
https://sum.vn/ulWI1
https://sum.vn/nBZmS
https://sum.vn/dRXd4
https://sum.vn/Yr8ap
https://sum.vn/BSmjw
https://sum.vn/P0dV3
https://sum.vn/S9r5C
https://sum.vn/hZm2G
https://sum.vn/57ceq
https://sum.vn/pVgV7
https://sum.vn/1zpiD
https://sum.vn/mChjt
https://sum.vn/W6ohv
https://sum.vn/s8D5k
https://sum.vn/ixTNz
https://sum.vn/0ij4F
https://sum.vn/X4x0T
https://sum.vn/lfsZZ
https://sum.vn/4uOj5
https://wordpress.org/plugins/formilla-live-chat/
https://sum.vn/AHDaU
https://sum.vn/VFF4Y
https://sum.vn/xBg43
https://sum.vn/IG8TS
https://sum.vn/USO6J
https://sum.vn/x5wfh
https://sum.vn/rMyo5
https://chatfuel.com/
https://manychat.com/
https://harafunnel.com/
https://ahachat.com/
https://botbanhang.vn/
https://hana.ai/
https://messnow.com/
https://fchat.vn
https://sum.vn/iZgn6
https://sum.vn/mt6v5
https://sum.vn/RBPeG
https://sum.vn/2yZ5P
https://www.clickfunnels.com/
https://www.builderall.com/
https://keap.com/
https://mailchimp.com/
https://sendgrid.com/
https://www.getresponse.com/?
https://www.mailgun.com/
http://www.mail-tester.com/
https://developers.google.com/gmail/markup/
http://sendpulse
https://www.aweber.com
http://constantcontact.com
https://madmimi.com/
https://reachmail.com/
https://www.drip.com/
https://sendy.co/
https://www.zetamail.vn/
https://gwebmail.vn/
https://www.sendinblue.com/
https://atpsoftware.link/simple-uid
https://sum.vn/h2zjA
https://sum.vn/Qqqiq
https://spin.atpseo.com
https://sum.vn/nZVyV
https://sum.vn/0h8DN
https://sum.vn/QF481
https://sum.vn/qODPO
https://sum.vn/EkfUJ
https://sum.vn/PBwhA
https://sum.vn/HrMNQ
https://esms.vn/
https://vietadsgroup.vn/SMS-Marketing.aspx
https://crmviet.vn/giai-phap-sms-marketing-chuyen-nghiep-mang-lai-hieu-qua-lon/
https://www.vietguys.biz/dich-vu/sms-marketing-tin-nhan-thuong-hieu
https://sum.vn/C56uK
https://sum.vn/YoPOz
https://sum.vn/lYrXa
https://sum.vn/PkRwZ
https://sum.vn/fwaT0
https://sum.vn/I3D3A
https://sum.vn/VmiaG
https://sum.vn/24IxT
https://atpsoftware.vn/finduid/
http://atpsoftware.link/findmail
https://sum.vn/cebH7
https://sum.vn/QyP9F
https://sum.vn/wLWvC
https://sum.vn/KapjX
https://sum.vn/VmiaG
https://sum.vn/ZH073
https://sum.vn/PylNS
https://www.dropbox.com/s/bsrrkiezol3ze83/Instagram%20Marketing%20eBook%20PDF.pdf?dl=0
https://sum.vn/dvYpx
https://sum.vn/VmiaG
https://sum.vn/jV7RW
https://sum.vn/DHm3x
https://sum.vn/l7a6T
https://sum.vn/mOaT9
https://sum.vn/3FZgh
https://sum.vn/JFYpT
https://sum.vn/sUEIV
https://sum.vn/SfxSq
https://sum.vn/ueG0j
https://giphy.com/
https://sum.vn/O4FSU
https://www.fotor.com/?
https://www.designbold.com/
http://pencil.evolus.vn/
http://www.uplevo.com/get-started
https://sum.vn/FEDgW
https://sum.vn/ArJIy
https://sum.vn/rxuW1
https://sum.vn/RysYX
https://sum.vn/flaticon
https://sum.vn/RKEdn
https://sum.vn/7QPhY
https://www.pagemodo.com/
https://www.1001fonts.com
http://www.svnfont.com/2016/05/download-108-fonts-svn.html
https://techtalk.vn/9-xu-huong-font-chu-on-trend-nam-2019.html
https://nguoisechia.com/tai-font-dep-mien-phi/
https://atpsoftware.vn/chia-se-ma-ban-quyen-camtasia-studio-cap-nhat-lien-tuc-2019.html
https://www.avs4you.com/avs-video-editor.aspx
http://butvangmedia.com.vn/huong-dan-cai-dat-phan-mem-adobe-premiere-pro-cc-2017/
https://ahrefs.com/dashboard
https://majestic.com/
https://monitorbacklinks.com
https://moz.com/link-explorer
https://www.link-assistant.com/linkassistant/
https://www.seo-spyglass.com/
https://www.link-assistant.com/website-auditor/
https://proranktracker.com
https://www.woorank.com/
http://seositecheckup.com
http://semrush.com
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://keywordtool.io/
https://serps.com/tools/keyword-research/
http://share4seo.com/
https://www.serprobot.com/serp-check.php
https://serpstat.com
https://www.ranktracker.com/
https://webmaster.yandex.com/welcome/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.webpagetest.org/
https://gtmetrix.com/
https://www.crazyegg.com/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.similarweb.com/
https://matomo.org/
http://botengine.ai
http://bowtie.ai
http://brazen.com
http://cbox.ws
https://www.chatbeacon.io/
http://chatlio.com
http://comm100.com
http://adnsms.com
http://agentiq.com
http://getalice.ai
http://amplify.ai
http://apexchat.com
http://Automat.ai
https://atpsoftware.vn/
http://KiotViet.vn
https://ipos.vn/
https://www.sapo.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html?utm_source=affiliate&aff_id=94907&aff_tracking_id=c169408
https://www.pos365.vn/
https://suno.vn/
https://maybanhang.net/phan-mem-quan-ly-ban-hang/
https://atpcare.vn
https://pages.fm/
https://apps.sapo.vn/f-page
https://hararetail.com
https://doopage.com/en/
https://smax.in/
https://atpsoftware.vn/

