




Kinh doanh online mang lại lợi ích gì 
cho tiểu thương 

80% Doanh số 
của hầu hết tiểu 
thương (Gọi tắt 
là SHOP) đến 
từ khách hàng 

quen thuộc 

Chỉ có 20% 
khách hàng là 
Vãng lai ( Trừ 
một số ngành 

đặc biệt) 



Google cho biết nhu cầu online tăng mạnh 

• Phụ kiện 

• Làm đẹp và chăm sóc cá 
nhân 

• Gia đinh, vườn 

• Thể thao, sức khỏe 

• Điện tử, gia dụng 

• Đồ lương thực và thực 
phẩm 





Mô hình cũ  

Khách 
hàng 

vãng lai 
mua tại 
SHOP 





Mô hình mới : 
Đa kênh 

• Bán tại cửa hàng 

• Chăm sóc khách cũ qua Zalo, SMS, Facebook, 
Viber 

• Bán hàng qua Website 

• Chạy Ads 

• Tạo phễu 

• Bán qua ứng dụng địa điểm (Grab, Now, 
Agoda….) 

• Các trang rao vặt, diễn đàn 

• Profile cá nhân 

• Sàn TMĐT 



Tập trung vào 
Khách hàng cũ 

• 20% Khách hàng thường xuyên nhất tạo ra 80% 
doanh thu 

• Dùng giải pháp Miễn phí để chăm sóc Khách hàng 
thường xuyên bằng Zalo và FB và SMS 



Cách bán hàng bằng 
Zalo cho Khách từng 
qua SHOP (Thực hành 
vào cuối buổi) 

Bước 1 : Khách đến SHOP xem hàng 

Bước 2 : Tặng Voucher online 

Bước 3 : Yêu cầu khách kết Zalo qua 
Mã QRcode 

Bước 4 : Nhắn Thẻ Voucher qua Zalo 

Bước 5 : Nhắc mua hàng online khi 
khách về nhà từ 1-7 ngày 

Bước 6 : Tặng Voucher khi khách không 
mua hàng sau 30 ngày 



Zenda online 

• Bán hàng trên Facebook cá 
nhân 

• Chia sẻ trên các Group 

• Livestream Mix đồ 

• Chạy quảng cáo Facebook 

• Bán hàng qua đại lý online 

 





 



Bán qua  
Google 
Map 





Bán hàng  
qua Youtube 
Video 





EM+ Ăn vặt 
đường phố  

• 8 Cửa hàng truyền thống 

• LOSHIP.VN 

• GRABFOOD 

• NOW 

• GOVIET 

• FACEBOOK fanpage 

• Bán qua Zalo Group CSKH 

• Số điện thoại Hotline 

• Website 









Covid đã thay đổi thói quen hành vi 
mua hàng online? 

Tiki có 4000 đơn 
hàng/ phút 

Lazada tăng 300% 
đơn hàng 

The Coffee House 
dẹp hơn 100 cửa 
hàng bán ra hơn 
10.000 đơn hàng/ 

Ngày 



Kinh doanh online có quá 
khó với tiểu thương hay 

không? 



Chợ cư dân lên ngôi mùa COVID 





Đóng phí vào 
chợ online 

• Anh Dương Tú, chủ quán Phở Huy, cho hay, 
việc quảng cáo trên các chợ chung cư online 
khá hiệu quả. Mức phí cũng khá cao, với những 
chợ online có khoảng 135 nghìn thành viên, 
mức phí 500 nghìn đồng/tháng. Còn với những 
chợ  110 nghìn thành viên thì mức giá là 1,5 
triệu đồng cho 15 ngày đăng thông tin. 



Thu phí đăng 
bán hàng trên 
Group cư dân 



Quay video 
trên Group cư 
dân 



Tính năng Market Place 
của Facebook 

• Sau 5 phút là có đơn hàng về 

• Tự động gợi ý đơn hàng cho hàng ngàn 
người xung quanh theo sở thích và 
hành vi mua sắm. 

• Chức năng tìm kiếm quanh đây 

• Đa dạng các mặt hàng có thể bán lên 
chợ 

• Đăng 1 lần, lên FB cá nhân, Hàng trăm 
Group và Chợ 



Những ngành nghề nào của tiểu 
thương phù hợp với kinh doanh 
online? 

• Đồ điện tử 

• Phương tiện đi lại 

• Đồ ở nhà và Vườn 

• Bộ sưu tập cá nhân 

• Thời trang phụ kiện 

• Đồ thực phẩm ăn uống 

• Bán hay cho thuê nhà cửa 

• Cho thuê  

• Rao vặt dịch vụ, sản phẩm 

• Đồ dùng gia đinh 

• Giải trí cá nhân 



Những sản phẩm gia tăng mạnh online 

• Phụ kiện 

• Làm đẹp và chăm sóc cá 
nhân, Hóa mỹ phẩm 

• Gia đinh, vườn 

• Thể thao, sức khỏe 

• Điện tử, gia dụng 

• Đồ lương thực và thực 
phẩm 

• Thiết bị y tế cá nhân, dược 



Các bước 
cần chuẩn 
bị để kinh 
doanh 
online là 
gì?  

• Chuẩn bị Smartphone 

• Chuẩn bị LAPTOP (Nếu có ĐK) 

• Đăng ký nick Zalo, Facebook 

• Đăng ký tài khoản GMAIL để tạo Google contact 

• Tạo tài khoản Youtube 

• Dùng ít nhất 2 nick FB 

• Lập Facebook Group 

• Tạo MÃ Qrcode cho Zalo 

• Tài khoản CANVA tạo Thẻ VIP và thiết kế quảng cáo 

• Danh sách các Group cư dân bán kính 5km 

• Danh sách SĐT, Email của khách hàng 

 



Casestudy tiểu 
thương thành công 
với bán hàng online 

• Khách mời :  

• + Nguyễn Hương Ly - Chủ shop EM+ và MJU Studio 
Ảnh  

• + Ms. Thanh Đinh - Shop Chả lụa nhà làm và Đông 
Trùng Hạ Thảo 

• + Mr. Duy Linh - Shop thời trang Chuồn chuồn Ớt và 
mùa này bán thêm mặt hàng đồ ăn chế biến: bánh 
pateso, mì Ý, trứng ngâm xì dầu kiểu Hàn Quốc... với 
Page Chợ Cô Ớt 



Hướng dẫn 
thực hành 

• Hướng dẫn cho sale các bước cơ bản để 
mở được zalo group hay Facebook cá 
nhân để chuẩn bị cho buổi học 2 là thực 
hành bán hàng trên Zalo và FB cá nhân. 



Cách bán hàng bằng 
Zalo cho Khách từng 
qua SHOP (Thực hành 
vào cuối buổi) 

Bước 1 : Khách đến SHOP xem hàng 

Bước 2 : Đề nghị tặng Voucher online 

Bước 3 : Yêu cầu khách kết Zalo qua 
Mã QRcode 

Bước 4 : Nhắn Thẻ Voucher qua Zalo 

Bước 5 : Nhắc mua hàng online khi 
khách về nhà từ 1-7 ngày 

Bước 6 : Tặng Voucher khi khách không 
mua hàng sau 30 ngày 



Nhân viên Sales được 
huấn luyện gợi ý tặng 
Voucher cho bất cứ 

khách nào 



Khách quẹt Qrcode Zalo 
dán trên cửa hàng 

• Bật Zalo 

• Bật Qrcode 

• Quét máy ảnh qua 

• Kết bạn 



Gửi Voucher cho khách hàng 


