




Mục tiêu của khóa đào tạo 
 

• Đối tượng học: bà con tiểu thương. 

• Người đào tạo: Nhân viên KD của VPBank 
(không phải giảng viên marketing). 

• Thiết bị sử dụng: Điện thoại di động. 

• Ứng dụng khóa học để: tiếp thị và bán hàng 
online cho bà con tiểu thương. 

• Khách hàng đầu cuối xem nội dung: người 
mua hàng của bà con tiểu thương. 
 

 

Khóa học này nhằm mục đích giúp bà con tiểu 
thương bán hàng qua các kênh online với sự 
hướng dẫn của các Anh Chị nhân viên của VPBank. 



Phần 1: Bán hàng bằng 
Facebook cá nhân - Cơ bản 
 

 

• 5 kỹ thuật bán hàng dễ làm mà 
hiệu quả. 

• Cách làm video bán hàng chỉ trong 
3 phút. 

• Cách bán hàng không cần đăng 
bài, chỉ cần chấm và thả tim. 

• Làm sao để tăng tương tác cho 
Facebook của mình? 

• Bán hàng đến 500 anh em bạn 
của bạn mình trên Facebook? 
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https://www.facebook.com/NTKSuongNguyen


Tạo Facebook cá 
nhân để bán hàng 
 

 

• Ảnh đại diện. 

• Ảnh bìa. 

• Tên thật. 

• Tên thân mật & biệt danh. 

• Tên shop, tên cửa hàng, 
tên chợ, tên thương hiệu 
của bạn. 

https://www.facebook.com/NTKSuongNguyen


Kỹ thuật 1: Bán hàng 
bằng ảnh đại diện 
 

• Dùng khung ảnh 

• Chụp chung với sản phẩm 

• Chụp chung với Logo 

• Mắt thẳng Mặt cười 

• Video Clip 1:1 



Kỹ thuật 2: Bán hàng 
bằng ảnh bìa 
 

• Nhiều hình – Ít chữ 

• Bất đối xứng để thu hút 

• Giúp khách hàng nhớ 
bằng ảnh 

• Đưa chính bạn vào 

• Một ảnh đa kênh 
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Thực hành: Bán hàng 
bằng ảnh bìa 
 

Thời gian: 3 phút 

 
Hãy thay ảnh bìa hiện tại của 
bạn bằng ảnh sản phẩm, dịch 
vụ. 

 

Danh hiệu “Tiểu thương Ảnh 
bìa Tốc độ” sẽ thuộc về Anh 
Chị nào có nhiều Like nhất 
sau 3 phút thi đấu. 

  



Kỹ thuật 3: Bán hàng 
bằng tên Facebook 
 

• Quy định của Facebook  

• Tên thật & tên thân mật  

• Đưa thương hiệu vào tên 

• Có gấu hay không có gấu? 

• OK! Tên có dấu hay không dấu? 

• Quy luật lần đầu 

Note: Giảng viên để chữ “gấu” thay cho “dấu” để test mức độ chú ý trong lớp. 
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Thực hành: Bán hàng 
bằng tên Facebook 
 
Thời gian: 2 phút 
 
Bạn hãy đổi tên để bán hàng 
theo kỹ thuật vừa được học. 
 
Danh hiệu “Tiểu thương Đổi 
tên Tốc độ” sẽ thuộc về Anh Chị 
đổi tên được trong vòng 1 
phút. 
 
Lưu ý: 60 ngày sau FB mới cho 
đổi tên lại nên nếu bạn chỉ có 
01 nick FB thì không nên cố. 
  



Kỹ thuật 5: 
Bán hàng bằng gương mặt của bạn 

 

• Gương mặt bạn là content quen thuộc. 

• Hiệu ứng “người like không mua – người mua 
không like”. 

• Khai thác thuật toán nhận diện khuôn mặt của 
FB. 

• Hiệu ứng Human Energy. 

• Hãy kéo 10 người nữa “vác mặt” vào cùng với 
bạn. 



Bán hàng chỉ cần 
chấm và thả tim 
 

• Khách đã biết thương 
hiệu. 

• Khách đã biết SP/DV 

• Khách đã biết bạn 

• Like – Love – Wow – 
Haha… có Tâm 

• Comment bằng câu hỏi 



Những cách tăng 
tương tác cho 
Facebook của mình 
 

• Đăng hình cá nhân. 

• Đăng hình gia đình (*) 

• Đăng hình chơi thể thao. 

• Đặt câu hỏi. 

• Dùng mini game và tặng 
quà (giveaway) 
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Thực hành tăng tương 
tác cho Facebook của 
mình bằng câu hỏi 
 

Thời gian: 2 phút 

 
Bạn hãy đặt 1 câu hỏi trên FB 
của mình. 

- Dùng nền của FB để tăng chỉ 
số tương tác. 

- Tag tên đồng đội. 

 

Danh hiệu “Tiểu thương Nhiều 
chuyện” sẽ thuộc về Anh Chị có 
nhiều người trả lời nhất trong 
vòng 2 phút. 



Bán hàng cho bạn 
của bạn mình trên 
Facebook & Zalo 
 

 

• Ai cũng có bạn của họ. 

• Một người có thể thấy 
SP/DV của bạn từ nhiều 
người bạn chung khác.  

• Nguyên tắc 7-14-21 điểm 
chạm. 

• Bạn của bạn của bạn… 

• Nội dung Viral và 
Marketing 0 đồng. 



Tham khảo 
 

Hannah Olala và kỹ 
thuật Giveaway đơn 
giản mà hiệu quả khiến 
cho mỗi post có cả 
ngàn lượt comment. 
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Ôn bài: Bán hàng bằng 
Facebook cá nhân cơ bản 
 

 

• 5 kỹ thuật bán hàng dễ làm mà 
hiệu quả. 

• Cách làm video bán hàng chỉ 
trong 3 phút. 

• Cách bán hàng không cần đăng 
bài, chỉ cần chấm và thả tim. 

• Làm sao để tăng tương tác cho 
Facebook của mình? 

• Bán hàng đến 500 anh em bạn 
của bạn mình trên Facebook? 

 

 

 

https://www.facebook.com/NTKSuongNguyen


Đánh giá mức độ 
tiếp thu của lớp 
 

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 
Facebook Poll (Thăm dò ý 
kiến) trong Group Học viện 
Tiểu thương. 
 



Phần 2: Bán hàng bằng 
Zalo cá nhân - Cơ bản 
 

 

• Tạo nick Zalo chuyên dùng để bán 
hàng. 

• Khai thác tính năng tìm bạn quanh 
đây. 

• Bán chéo hàng để có 101 đồng đội 
trong khu vực của bạn.  

• Tạo Group bán hàng và tăng x10 
số lượng khách. 

• Cách khai thác tính năng Chúc 
mừng Sinh nhật của Zalo để bán 
hang. 
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Tạo nick Zalo chuyên 
dùng để bán hàng 
 

• Tên để bán hàng 

• Ảnh đại diện để bán hàng 

• Ảnh bìa để bán hàng 

• Đăng bài để bán hàng 

• Mua hàng để bán hàng 



Thực hành Tạo nick 
Zalo để bán hàng 
 

Nếu Anh Chị đã đủ 5 bước tạo 
nick Zalo chuẩn để bán hàng 
như trên thì hãy comment: “Tôi 
5 sao”. 

 

4 bước thì comment 4 sao, 3 
bước thì 3 sao. 

 

Danh hiệu “Tiểu thương Zalo 5 
sao” thuộc về Anh Chị nào đã 
đủ 5 sao. 



Tính năng tìm bạn 
quanh đây của Zalo 
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Bán chéo hàng để có 101 
đồng đội  
 

• Khách sử dụng sản phẩm và dịch 
vụ của mình TRƯỚC khi dùng 
SP/DV của đồng đội. 

• Khách sử dụng sản phẩm và dịch 
vụ của mình TRONG khi dùng 
SP/DV của đồng đội. 

• Khách sử dụng sản phẩm và dịch 
vụ của mình SAU khi dùng SP/DV 
của đồng đội. 

• Level 1: giới thiệu chéo. 

• Level 2: bán chéo. 

• Level 3: kết hợp để  cùng nhau ra 
gói Combo. 



Thực hành tìm 03 đồng 
đội để Bán chéo hàng 
 

Thời gian: 2 phút. 

 

Hãy comment “em đang bán abc… 
xyz…” và cần tìm đồng đội. 

 

Nếu có 3 đồng đội là bạn xong bài 
thực hành. 

 

Danh hiệu “Tiểu thương Hấp dẫn 
Nhất mùa CoVID” sẽ thuộc về Anh 
Chị nào có đủ 3 đồng đội. 

Note: 99% học viên sẽ không hoàn thành được bài thực hành này  trên 
Facebook Livestream vì số lượng đông và comment trôi liên tục.  Tren 
thực tế học viên sẽ dung đa kênh để tìm đồng đội. 



Tự tạo Group Zalo để 
bán hàng & cách x10 
số lượng khách 
 

• Làm quen với càng nhiều 
tiểu thương khác trên Zalo 
càng tốt. 

• Chọn ra 10 người mà mình 
thân nhất. 

• Mời đồng đội CÙNG TẠO  
nhóm Zalo để bán hàng 
(không mời vào mà mời 
cùng tạo ra nhóm mới). 

• Mỗi người add vào 10 
khách của mình. 

• Cùng nhau chăm sóc khách 
hàng và bán hàng. 
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Khai thác tính năng 
Chúc mừng Sinh 
nhật của Zalo 
 

• KHÔNG chúc TRONG SN. 

• Chúc sau ngày sinh nhật 
hoặc cuối ngày 

• Chúc trước SN (FB hỗ trợ) 

• Ưu đãi cho khách hàng 
bằng Voucher thiết kế 
trên Canva. 

• Đăng bài chúc mừng và 
voucher tặng TRONG 
group để 500 anh em khác 
nhìn thấy. 



Thực hành khai thác 
tính năng Chúc mừng 
Sinh nhật 
 

Hãy mở Zalo và chúc mừng sinh 
nhật những người có sinh nhật 
vào hôm qua. 

 

Danh hiệu “Tiểu thương Giao 
tiếp rộng” thuộc về Anh Chị 
nào chúc được 2 người có sinh 
nhật ngày hôm qua. 

 

Có 3 người trở lên, bạn nhận 
danh hiệu “Giao tiếp Rất rộng”. 

 

 

 

 



Ôn bài: Bán hàng bằng 
Zalo cá nhân - Cơ bản 
 

 

• Tạo nick Zalo chuyên dùng để bán 
hàng. 

• Khai thác tính năng tìm bạn quanh 
đây. 

• Bán chéo hàng để có 101 đồng đội 
trong khu vực của bạn.  

• Tạo Group bán hàng và tăng x10 
số lượng khách. 

• Cách khai thác tính năng Chúc 
mừng Sinh nhật của Zalo để bán 
hang. 
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Khảo sát nhanh 
trong 3 phút  
 

Đánh giá mức độ tiếp 
thu bài của lớp bằng 
công cụ Form của 
Google. 



BONUS: Mạng xã 
hội thể thao & 
tệp khách hàng 
chơi thể thao 
 

MXH Strava 

MXH StepUp 

MXH iRace 

Các Group dành cho 
dân chơi thể thao ở 
Vietnam 

 



Hỗ trợ học viên  
 

• Facebook Group 

• Facebook Nick 

• Zalo 

• Training Team 

• 50k+ đồng đội 
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CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI KÊNH 

FACEBOOK MARKETING HIỆU QUẢ 



CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI KÊNH FACEBOOK MARKETING HIỆU QUẢ 

Đối Thủ 
Phân Loại 

DV & SP   

Lựa Chọn 

Kênh 

Đối Tượng Nội Dung Đo Lường 



BƯỚC 1 : TÌM KIẾM VÀ NGHIÊN CỨU ĐỐI THỦ ĐỂ TIẾP CẬN VÀ HỌC HỎI 

Đối Thủ 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI THỦ : 

  

- Kinh doanh cùng lĩnh vực 

- Kinh doanh tốt  

- Kinh doanh trên nền tảng facebook 

 

 

CÁCH TÌM 1 ĐỐI THỦ TRÊN FACEBOOK : 

 

- Dùng công cụ search ( tìm kiếm ) theo ngành hàng dịch vụ đang kinh doanh 

 

 

HỌC HỎI ĐỐI THỦ : 

 

- Cách chăm sóc tư vấn bán hàng  

- Cách thức quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ qua viết bài 

- Tạo ra những giá trị dành cho khách hàng 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC BƯỚC TÌM KIẾM ĐỐI THỦ ĐƠN GIẢN TRÊN ĐIỆN THOẠI   

Bước 1  Bước 2  Bước 3  



BƯỚC 2 :PHÂN LOẠI ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 

Phân Loại 

DV & SP   

SĂN BẮN : Quần áo thời trang , Túi xách, Rau , Rau , Hoa quả…… 

- Dễ bán  

- Dễ mua 

- Giá trị thường nhỏ dưới 500K 

 

NUÔI DƯỠNG : Máy lọc nước, mỹ phẩm, hàng order ….. 

- Khó bán – khó chi trả được luôn 

- Khách hàng cần tin tưởng 

- Giá trị thường cao  

 

SĂN BẮN & NUÔI DƯỠNG : Trung tâm tiếng anh, Hải sản ….. 

- Dùng các sản phẩm dễ bán dễ mua để bán trước ( cho khách hàng 

trải nghiệm )  Sau đó mới bán được các 

sản phẩm giá trị cao hơn 



CÁCH VẬN HÀNH TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHO TỪNG ĐẶC TÍNH 

SĂN BẮN NUÔI DƯỠNG 
SĂN BẮN & 

NUÔI DƯỠNG 

Bài viết 

Tệp KH 

Niềm Tin 

CSKH 

Nghiên cứu 

phân loại sản 

phẩm tiếp cận 

Trước - Sau 

 



THỰC HÀNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 

Anh/Chị hãy lựa chọn xem sản phẩm hoặc dịch vụ của mình có đặc tính là gì trong 3 đặc tính đã học : 

 

a) Săn bắn ( dễ mua – dễ chi trả - giá sản phẩm thường thấp dưới 500K )  

b) Nuôi dưỡng ( khó mua – khó chi trả - sp giá trị cao và khách hàng cần niềm tin khả năng chi trả sẽ có ) 

c) Kết hợp Săn bắn & Nuôi dưỡng ( dùng các sp giá trị thấp để tiếp cận khách hàng sau đó mới bán được sp 

giá trị cao ) 

 

Trả lời theo cấu trúc như sau :  

 

Ví dụ : (1) bán mỹ phẩm order úc, (2) bán sản phẩm quần áo thời trang trẻ em 

 

(1) Bình luận theo cấu trúc : [mỹ phẩm order úc] – nuôi dưỡng & săn bắn  

(2) Bình luận theo cấu trúc : [bán sản phẩm quần áo thời trang trẻ em] – săn bắn  



BƯỚC 3 : LỰA CHỌN KÊNH TRIỂN KHAI FACEBOOK MARKETING HIỆU QUẢ 

Lựa Chọn 

Kênh 

Profile ( nick facebook cá nhân ) 

- Niềm tin cao  

- Dễ sử dụng 

- Dễ tương tác  

 

Group ( hội nhóm trên facebook ) 

- Dễ tìm ra được cộng đồng chung sở thích 

- Dễ phát triển thương hiệu cá nhân  

 

 

Fanpage ( trang facebook như 1 cửa hàng online ) 

- Thương hiệu & Uy tín  

  



THỰC HÀNH LỰA CHỌN KÊNH CHO SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 

Anh/Chị hãy lựa chọn xem sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sẽ lựa chọn những kênh gì để tiếp cận . 

 

a) Profile ( tạo dựng niềm tin cao ) -> nick cá nhân  

b) Group ( có tệp khách hàng chung 1 sở thích ) -> hội nhóm 

c) Fanpage ( uy tín và thương hiệu ) – trang  

 

Trả lời theo cấu trúc như sau :  

 

Ví dụ : (1) bán hải sản , (2) bán đồ nội thất  

 

(1) Bình luận theo cấu trúc : [bán hải sản ] – Profile ( nếu bán nhỏ lẻ )  + Group  

(2) Bình luận theo cấu trúc : [bán đồ nội thất] – Fanpage + group 



BƯỚC 4 :XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐỂ QUẢNG BÁ TĂNG HIỆU QUẢ CAO NHẤT  

Đối Tượng 

VỊ TRÍ 

- Có khả năng mua hàng 

- Có khả năng chi trả 

- Có nhu cầu  

 

TUỔI 

- Họ thích gì về sản phẩm 

- Họ mong muốn nhận được gì từ sản phẩm và dich vụ . 

 

GIỚI TÍNH 

- Có quyết định cuối cùng cho việc chi trả để dùng sản phẩm và 

dịch vụ 

 



THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG 

Anh/Chị hãy lựa chọn xem sản phẩm hoặc dịch vụ đối tương tiếp cận là ai ? 

 

a) Vị trí khách hàng ở đâu : Toàn quốc hoặc 1 tỉnh thành nhất định 

b) Độ tuổi mua hàng : lựa chọn từ 18 đến 65  

c) Giới tính : lựa chọn giới tính sẽ mua  

 

Trả lời theo cấu trúc như sau :  

 

Ví dụ : (1) dịch vụ spa tại hải dương  , (2) quán ăn lẩu Thái nguyên 

 

(1) Bình luận theo cấu trúc : [dịch vụ spa  ] 

 – Vị trí : Hải Dương  

 – Tuổi : 18 - 40 

 – Giới tính : Nữ 

 

(2) Bình luận theo cấu trúc : [quán ăn vặt tại TP Thái nguyên] 

 – Vị trí : Trung tâm TP thái nguyên ( bán kính từ cửa hàng 5km ) 

 – Tuổi : 18 - 28 

 – Giới tính : Nữ + Nam 

 

 



BƯỚC 5 : XÂY DỰNG NHỮNG BÀI VIẾT PHÙ HỢP CHO TỪNG SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 

Nội Dung 

DẠNG BÀI VIẾT CỘNG ĐỒNG + CHĂM SÓC  

- Chia sẻ những bài viết liên quan tới lợi ích của khách hàng 

- Chia sẻ các bài viết cảm nhận của khách hàng ( xin ý kiến của 

khách về trải nghiệm của khách với sp và dv )  

 

 

DẠNG BÀI VIẾT BÁN HÀNG 

- Chia sẻ các bài về sản phẩm dịch vụ sẽ bán 

- Chia sẻ các chương trình khuyến mại hấp dẫn 

  



DEMO BÀI VIẾT ĐĂNG LÊN ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG  

Cộng đồng Bán hàng 



CÔNG THỨC TẠO RA 1 BÀI VIẾT ĐƠN GIẢN  

    AIDA  

A  ( Attention ) : Viết câu tiêu đề gây chú ý – tò mò – kích thích  : 

NHANH, DỪNG LẠI, CẢNH BÁO, KHUYẾN MÃI, SẮP PHÁ 

SẢN, CAM KẾT 100%, SALES SẬP SÀN ……. 

 

I ( Interest ) : Phát triển những tính năng – giá trị mang lại lợi ích 

cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm dịch vụ của mình. 

 

 

D ( Desired ): Hình ảnh thực tế về sản phẩm và dịch vụ , hình ảnh  

dẫn chứng tạo niềm tin cho khách ( đánh giá của khách hàng về 

sp và dịch vụ )  

 

 

A( Action ) : Câu viết kêu gọi khách hàng : Khan hiếm, quà tặng, 

Giảm giá, số lượng có hạn, Thời hạn cụ thể  



PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHO DẠNG BÀI VIẾT  

Lời rao hấp dẫn, chú ý 

ATTENTION 

Lợi ích hấp dẫn 

INTEREST 

và Gây ham muốn 

DESIRED 

Kêu gọi hành động 

ACTION 



BƯỚC 6 : ĐO LƯỜNG ĐỂ XEM TÍNH HIỆU QUẢ CHO VIỆC QUẢNG BÁ ONLINE 

Đo Lường 

 Số lượng người quan tâm tới sản phẩm : hỏi , gọi điện , tới cửa hàng mua trực tiếp /..  

 

 Số lượng người mua sản phẩm : mua trực tiếp và mua qua online  

 

 Doanh thu đạt được theo tuần 

 

 Số lượng khách hàng mới :  

 

 Số lượng khách hàng cũ quay lại 

 

 Kênh hiệu quả với từng chiến dịch bán hàng ( profile – group – fanpage )  

  



Ví dụ thực tế  

Qua các bước 

Bước 1  

Bán sản phẩm nồi chiên không dầu Rapido 

Tìm kiếm ra đối thủ cũng kinh doanh bán hàng trên profile , hoặc fanpage , hoặc hội nhóm .   

Profile ( nick cá nhân )  

Group ( hội nhóm )   

Fanpage ( trang )   



Bước 2  Phân loại sản phẩm & dịch vụ : Sản phẩm nằm ở đặc tính Săn Bắn . 

 

Lý do săn bắn : ( tiếp cận bán hàng luôn trên facebook )  

 

- Sp đã có thương hiệu từ nhà cung cấp 

- Chính sách bảo hành rõ ràng chính hãng lên tới 12 tháng <~~ sp đã có uy tín 

- Giá thành sản phẩm vừa phải khách hàng cũng dễ đón nhận. 

 

Bước 3  Lựa chọn kênh tiếp cận :  

 profile ( nick cá nhân)  : Bán hàng cho bạn bè và tận dụng bán qua group chuyên trao đổi  

fanpage ( để bán hàng ) : Thúc đẩy bằng chia sẻ group và  

Bước 4       Phân tích đối tượng 

     - Vị trí : Tất cả các khu vực thành phố lớn + thành phố trung tâm ( có thể ship hàng ) 

     - Độ tuổi : 26 – 45 ( độ tuổi có trẻ em nhiều ưu tiên gia đình có con nhỏ sẽ sử dụng )  

     - Giới tính : Nữ ( sẽ là người chi trả quyết định để mua sản phẩm nhiều nhất )  



Bước 5  Phát triển nội dung ( Hình ảnh + Text )   



Đo lường 

  

Bước 6  

- Số lượng người hỏi về sản phẩm : 170 khách hàng quan tâm   

 Bình luận : 120  

 Nhắn tin : 30  

 Gọi điện : 10  

- Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm : 30% *( 51 khách hàng )  

- Doanh thu từ tuần 1.4 – 7.4 : 51.000.000 ( VND)  

- Kênh hiệu quả với chiến dịch : fanpage  

- Khách hàng cũ mua lại : 5 

- Khách hàng mới : 46 

 

 



CÁCH THỨC BÁN HÀNG TRÊN PROFILE CÁ NHÂN 

PROFILE  

( Nick cá nhân ) 

Trang các nhân Market Place Livestream 



BÁN HÀNG TRÊN PROFILE CÁ NHÂN 

PROFILE  

( Nick cá nhân ) 

Ưu điểm : dễ tạo dựng niềm tin cho khách hàng, dễ sử dụng.. 

 

Các bước thực hiện tối ưu hóa bán hàng trên profile  

 

Bước 1 : Tối ưu hình ảnh đại diện – thông tin của cá nhân ( hình ảnh rõ nét , chân dung , logo ) 

 

Bước 2 : Xác định đối tượng kết bạn ( trong hội nhóm , hoặc bạn của khách hàng  có khả năng 

sẽ mua hàng  )  

 

Bước 3 : Tạo tương tác 2 chiều giữa mình và khách hàng ( bình luận – like – chia sẻ tương tác liên 

tục với khách hàng mới ) 

 

Bước 4 : Đăng bài nội dung hàng ngày ( đăng các bài viết chia sẻ, cảm nhận của khách hàng, bài viết 

về sản phẩm dịch vụ đang kinh doanh)  

 

Bước 5 : Chia sẻ bài viết thông qua các hội nhóm ( liên quan tới sản phẩm hoặc dịch vụ -  

trên fanpage ( trang ) của mình )  để tiếp cận nhiều khách hàng hơn 

 

Bước 6 : Chăm sóc lại khách hàng cũ và tạo dựng niềm tin cho khách hàng mới. ( nhắn tin hỏi thăm khách , 

chương trình tặng quà tri ân khách hàng cũ,……) 



BÁN HÀNG TRÊN PROFILE CÁ NHÂN 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 



BÁN HÀNG TRÊN MARKET PLACE 

Market place 

Bước 1: Chụp ảnh sản phẩm của bạn hoặc upload từ kho ảnh. ( ảnh rõ nét 

sản phẩm và dịch vụ cần đăng )  

 

Bước 2: Thêm tên sản phẩm, mô tả và mức giá. ( đặt tên dễ nhớ , mô tả rõ ràng 

gồm địa chỉ + sđt liên hệ + giá nên nghiên cứu cùng hạng mục )  

 

Bước 3: Xác định vị trí và chọn danh mục ( lưa chọn đúng danh mục để việc  

ưu tiên hiển thị theo cơ chế gợi ý của facebook sẽ tốt hơn và đúng nhu cầu hơn ) 

 

Bước 4: Đăng bài post và chọn nhiều địa điểm để đăng. 



BÁN HÀNG TRÊN MARKET PLACE 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 



THỰC HÀNH ĐĂNG BÁN 1 SẢN PHẨM TRÊN MARKET PLACE 

Anh/Chị hãy lựa chọn xem sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sẽ 

 lựa chọn những kênh gì để tiếp cận . 

 

Đăng 1 sản phẩm hoặc dịch vụ lên theo hướng dẫn các bước. 

 

Trả lời theo cấu trúc như sau :  

 

Ví dụ : (1) bán hải sản ( như hình mẫu )  

 

(1) Bình luận theo cấu trúc : Hình ảnh chụp khi đã đăng xong. 

 



BÁN HÀNG TRÊN LIVESTREAM 

Livestream 

Ưu điểm : Dễ tiếp cận – dễ tương tác – dễ lan truyền 

 

Các bước thực hiện cần để có 1 livestream hiệu quả  

 

Bước 1 : Xác định mục tiêu rõ ràng khi livestream 

 

Bước 2 : Lên ý tưởng livestream + chuẩn bị công cụ hỗ trợ livestream 

 

Bước 3 : Chuẩn bị nguyên liệu để livestream : sản phẩm,  

mẫu live, kịch bản để nói . 

 

Bước 4 : Thông báo thời gian livestream trước ( nên thông báo trước 

3 - 5 tiếng )  

 

Bước 5 : Bắt đầu thực hiện livestream   

 

Bước 6 : Sử dụng chức năng share live trên hội nhóm , fanpage và nhờ  

chủ động bình luận nhờ người quen để tăng tương tác . 



BÁN HÀNG TRÊN GROUP ( HỘI NHÓM ) 

GROUP  

( Hội nhóm ) 

Bước 1 : Tìm kiếm group liên quan tới sản phẩm ( hướng dẫn trong hình ảnh 

tìm kiếm bán hải sản  ) 

 

Bước 2 : Tham gia group có đối tượng tương đồng  với đối tượng bán hàng ( 

click vào dấu + ) 

 

Bước 3 : Sau khi được tham gia group bắt đầu chiến dịch xây dựng tệp khách 

hàng trong group . Trước khi làm  phải đọc kĩ nội quy của group và viết bài 

đúng chủ đề . 

 

Bước 4 : Điều quan trọng để bán hàng được trong  group phải có 2 tiêu chí : 

Giúp đỡ & Chia sẻ  

 

Giúp đỡ : Trả lời các câu hỏi trong group nếu biết để dễ kết bạn và tạo tệp 

khách hàng tiềm năng. 

 

Chia sẻ : Chia sẻ những bài viết liên quan tới chủ đề trong hội nhóm để tăng 

việc quảng bá hình ảnh của bản thân  

 

Bước 5 : Dùng nick cá nhân ( profile ) kết bạn với những  người có tiềm năng 

trở thành khách hàng trong group) 

 

Chú ý : Nên tham gia các group có lượng bài đăng lớn / ngày ( Thường là 

các group không kiểm duyệt bài viết được đăng )  

 

 



CÁCH TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TRÊN GROUP ( HỘI NHÓM ) 

Chia sẻ Giúp đỡ 



BÁN HÀNG TRÊN FANPAGE ( TRANG FACEBOOK ) 

FANPAGE  

( Trang fanpage) 

Bước 1 : Khởi tạo 1 trang fanpage ( hướng dẫn hình ảnh bên dưới ) 

 

Bước 2 : Chọn danh muc kinh doanh  

 

Bước 3 : Đặt tên fanpage cho khách dễ tìm kiếm : Tên mình + Key dịch vụ kinh doanh 

ví dụ : Minh Hương – Siêu thị thời trang mẹ và bé  

Minh Hương : tên thương hiệu 

Siêu thị thời trang mẹ và bé : Key dịch vụ kinh doanh ( kinh doanh gì đặt tên đó ) 

 

Bước 4 : Chỉnh sửa thông tin cho trang có uy tín ( hướng dẫn hình ảnh bên dưới ) 

 

Bước 5 : Đưa hình ảnh ( logo + banner ) để hoàn thiện cho trang  

 

Bước 6 : Thiết lập xong trang . 

 

Bước 7 : Mời bạn bè thích trang  

 

 



BÁN HÀNG TRÊN FANPAGE ( TRANG FACEBOOK ) 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 



MỘT SỐ ỨNG DỤNG & PHẦM MỀM HỖ TRỢ CHO BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK 

  ( ưu tiên dùng trên laptop – máy tính bàn ) 

1 ) Công cụ lấy sđt của khách hàng đã comment trong bài viết : https://fbspy007.com/ 

 

     Video hướng dẫn cách dùng : https://fbspy007.com/member/huongdan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fbspy007.com/member/huongdan
https://fbspy007.com/member/huongdan


MỘT SỐ ỨNG DỤNG & PHẦM MỀM HỖ TRỢ CHO BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK 

  ( ưu tiên dùng trên laptop – máy tính bàn ) 

2 ) Phần mềm hỗ trợ livestream + chia sẻ auto qua các group chuyên dụng : http://www.allproject.net/ 

Tham khảo sử dụng qua link : http://www.allproject.net/Huong-dan-phat-live-video-tren-VFP-Pro.aspx 
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MỘT SỐ ỨNG DỤNG & PHẦM MỀM HỖ TRỢ CHO BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK 

  ( ưu tiên dùng trên laptop – máy tính bàn ) 

3 ) Phần mềm hỗ trợ đăng tin trên nhiều địa điểm marketplace ( VFP pro )    

 

 

 

 

 

 

 

 




