




BÁN HÀNG QUA 
PROFILE 

Bán hàng qua 
Avatar 

Bán hàng qua 
Cover 

Facebook 

Bán hàng qua 
tương tác 
chấm thả 

Bán hàng qua 
Facebook 

story 

Bán hàng qua 
bài Post hàng 
ngày đúng giờ  

Bán hàng qua 
kịch bản 
content 

Bán hàng qua 
Kịch bản 

livestream 

Bán hàng qua 
ảnh cá nhân 

Mời bạn bè 
like Fanpage 

cá nhân 

Mời bạn bè 
vào Group  

Bán hàng qua 
bài đăng 

Market Place 

Bài đăng 
seeding chéo 

hội nhóm 



Cách duy trì tương tác và tăng follow 

Cách tìm và kết bạn chất 

Cách dùng Minigame tăng 
follow, shares và tương tác 



Bán hàng bằng 
market Place và 
Group chợ 

Cách đăng bài bán hàng lên Market Place và 
Group chợ 

Cách tối ưu địa điểm trên Market Place 

Những quy định mặt hàng cấm bán 

Cách tìm Group chợ quanh đây theo dân cư 

Cách tìm group chợ bán hàng theo sản phẩm 

Cách đăng bài lên các Group chợ sao cho nhiều 
tương tác 



BÁN HÀNG QUA CÁC GROUP CỘNG 
ĐỒNG ( CẤM BÁN HÀNG) 

Cách seeding bán 
hàng trên các 
group cộng đồng 
cư dân ( Không 
phải group chợ) 

01 
Cách lấy contact 
của khách hàng để 
bán hàng nhanh 
nhất 

02 
Cách đăng bài 
tăng thương hiệu, 
kéo follow từ 
Group chất. 

03 
Cách tìm group có 
nhiều khách hàng 
mục tiêu 

04 
Cách tạo Group 
chất cho riêng 
mình và Cơ chế 
gợi ý tăng Fan 
group 

05 
Cách tìm bài post 
sản phẩm bị trôi 

06 



Cách tạo Fanpage SHOP và BÁN HÀNG 
QUA CHECK-IN 

Cách tạo 
Fanpage cho 
SHOP địa điểm 

01 
Tối ưu Fanpage 
cho SHOP, bật 
tính năng CHAT  

02 
Kết nối Group 
với Fanpage 

03 
Kết nối 
Facebook cá 
nhân với 
Fanpage và 
Group 

04 



CÁCH BÁN 
HÀNG QUA 
EVENTS 
CHUNG  

Cách mời khách vào sự kiện 

Cách tạo sự kiện và tạo quyền Admin cho 
Thành viên nhôm 

Cách lập Sự kiện bán hàng chung 



Bán hàng qua Facebook story 



Đăng tên 
SHOP phía 
sau ảnh chụp 
chân dung 



Khoe chứng 
nhận chất 
lượng sản phẩm 



Khoe thư 
mời sự 
kiện – 

Tăng uy tín 



Thiết kế chân 
dung cạnh thông 
điệp bán hàng 



Đăng quà tặng ưu 
đãi qua Chức năng 
bình chọn quà 
trên Story 



Đăng video 
Giới thiệu 
sản phẩm lên 
Story 



Đăng 
Livestream 
lên FB story 



Đăng Album ảnh mồi lên Story 

• Ảnh 1 : Hấp dẫn câu khách 

• Ảnh 2 : Bán hàng 

 



Bán hàng qua bài Post hàng ngày đúng giờ  

ĐOẠN 1 : CHIẾM 90% LÀ 1 CÂU CHUYỆN 
HỢP TREND, HẤP DẪN, LY KỲ HOẶC KIẾN 

THỨC HAY, REVIEW TÁC DỤNG. 

ĐOẠN 2 : KHÉO LÉO NÓI VỀ MUA Ở ĐÂU, 
GIÁ BAO NHIÊU 



Không bán 
hang, chỉ chia 
sẻ, vẫn khéo 
léo bán hàng 



Bán hàng qua kịch bản 
content 

• Nêu quà sẽ tặng 

• Yêu cầu bấm (.) để nhận quà 



Minigame - 
Giveaways 

• Nêu quy định trò chơi 

• Nêu món quà sẽ tặng cho ai may 
mắn nhất 

• Kêu gọi gõ 3 số cuối của SDT để 
quay bốc thăm 

• Kêu gọi chia sẻ để được chơi 5 
lần 

• Post công bố ai thắng cuộc sau 
đó 



Bán hàng 
qua Kịch 
bản 
livestream 
 



Tạo xem Chung ra các Group và Page khác hoặc nick khác 



Tạo Xem 
chung trên 
group /Page 
khác 



Để SDT tư 
vấn chốt 
hang trên 
Live 



Livestream 
Show kho 
hang nhiều 
đồ 



Livestream 
hàng về kho 



Khoe những thứ 
nâng uy tín bản 
thân và sản phẩm 



Chia sẻ 
phản hồi 
chất lượng 



Sử dụng 
Mẫu đa 
dạng và Lạ 



Hướng dẫn 
đọc bình 
luận 



Minigame / Giveaway 
trên Livestream 

• Viết món quà sẽ tặng cho 1-10 suất 
share nhiều nhất 

• 1 món quà lớn nhất quà rất to/ 9 món 
quà vừa vừa = SP 

• 5 comments nhiều nhất sẽ có quà 

• 5 trả lời đúng câu hỏi có quà 

• Cập nhật liên tục Tên người đang share 
nhiều nhất 

 

 



Chiến thuật 
share tăng 
mắt 

Dùng them Điện thoại khác shares 

Nhờ người nhà share hộ 

Có người ghi đơn và nghe HOTLINE 

Có người live cùng để đảo mẫu 

Tạo chuyển động hàng hóa chạy quanh người khi live 

Dùng nick khác, điện thoại khác shares group 

Kêu gọi quà tặng shares 

Giảm giá khi shares 



Bán hàng qua ảnh cá 
nhân 

• Dùng ảnh thật cá nhân 

• Thuê người chụp 5 bộ đẹp theo 
concept  



Chụp ảnh với 
người có đông 
Friends và 
TAG chung + 
giới thiệu hay 
về cả 2 



Tạo 
concept lạ 
với sản 
phẩm/ shop  



Lập hội giới thiệu Nick và sản phẩm uy tín của nhau – Cùng Tag nick để 
tang follow chéo 



Nhờ khách dùng 
xong review tag 
mình vào 



Tặng quà 
xong nhờ 
khách 
Review 



Show các 
hiệu quả rõ 
rệt của 
khách hàng 



Mời bạn bè 
like Fanpage 
cá nhân 



Cách tạo 
Trang và mời 
bạn bè like 



Bán hàng 
qua bài đăng 
Market Place 



Bán hàng bằng 
market Place và 
Group chợ 

Cách đăng bài bán hàng lên Market Place và 
Group chợ 

Cách tối ưu địa điểm trên Market Place 

Những quy định mặt hàng cấm bán 

Cách tìm Group chợ quanh đây theo dân cư 

Cách tìm group chợ bán hàng theo sản phẩm 

Cách đăng bài lên các Group chợ sao cho nhiều 
tương tác 



Chọn Market Place 

• Chọn Góc màn hình bên bải có 3 
VẠCH 

• Chọn Market Place 







Đăng thêm vào 
các nhóm Bán 
hàng 



Tuân thủ chính 
sách trên Chợ 



Cách tìm Group 
chợ quanh đây 
theo dân cư 



Cách tìm 
group chợ bán 
hàng theo sản 
phẩm hay khu 
vực gần 



BÁN HÀNG QUA CÁC GROUP CỘNG 
ĐỒNG ( CẤM BÁN HÀNG) 

Cách seeding bán 
hàng trên các 
group cộng đồng 
cư dân ( Không 
phải group chợ) 

01 
Cách lấy contact 
của khách hàng để 
bán hàng nhanh 
nhất 

02 
Cách đăng bài 
tăng thương hiệu, 
kéo follow từ 
Group chất. 

03 
Cách tìm group có 
nhiều khách hàng 
mục tiêu 

04 
Cách tạo Group 
chất cho riêng 
mình và Cơ chế 
gợi ý tăng Fan 
group 

05 
Cách tìm bài post 
sản phẩm bị trôi 

06 



Cách đăng bài lên các Group chợ sao cho 
nhiều tương tác 
 

• Seeding bán hang  



Tạo Ngòi 
khi hỏi 



Có video 
Demo khách 
sẽ dùng như 
nào – Biết 
tác dụng 



Giao nhanh sau 15 phút, 
hàng tươi 

• Hàng giao nhanh 

• Gần chỗ khách 

• Ảnh tươi ngon 

• Có SDT đặt hang 

• Số lượng có vẻ hiếm 

• Giá mềm 



Viết câu 
chuyện cho 
hấp dẫn (Mô tả 
hình tượng) 



Sales off có lý do chính 
đáng 

• Phải có lý do rất đáng tin cậy về vụ Sales 

• Hàng mới tươi ngon 



Cách lấy contact của khách 
hàng để bán hàng nhanh 
nhất – sang Zalo 
 

• FPspy007.com … 



Cách tìm 
bài post sản 
phẩm bị 
trôi 
 



Cách tạo Fanpage SHOP và BÁN HÀNG 
QUA CHECK-IN 

Cách tạo 
Fanpage cho 
SHOP địa điểm 

01 
Tối ưu Fanpage 
cho SHOP, bật 
tính năng CHAT  

02 
Kết nối Group 
với Fanpage 

03 
Kết nối 
Facebook cá 
nhân với 
Fanpage và 
Group 

04 



CÁCH BÁN 
HÀNG QUA 
EVENTS 
CHUNG  

Cách mời khách vào sự kiện 

Cách tạo sự kiện và tạo quyền Admin cho 
Thành viên nhôm 

Cách lập Sự kiện bán hàng chung 




