
 

MARKETPLACE 

a 

PROFILE 

Có 3-5 nick 

Tài Khoản thật 

 Tương tác tốt 

Thường xuyên lọc tương tác 

Chia sẻ hằng ngày kèm với đời sống 

Xây dựng như 1 người thật 

Tham gia Group 

Mỗi nick Facebook cá nhân tham gia 10-20 tìm năng 

Lưu lại những Group có tương tác cao 

Mỗi nick Facebook cá nhân tham gia 10-20 tìm năng 

Lưu lại File UID Group 

ĐĂNG BÀI 

Hình ảnh 

Tiêu đề 

Giá 

Mô tả 

Thẻ tag 

Vị trí 

Chụp rõ nét 

Bằng điện thoại 

Hạn chế sự dụng hình design 

500x500 
Dễ hiểu 

Không quá giật tít 

Miễn phí 

Giá thấp 

Có từ khóa sản phẩm 

Đầy đủ thông tin cơ bản 

Chính sách 

Size 

Mẫu mã 

Từ 5 thẻ trở lên 

Cùng chủ đề sản phẩm 

Hoặc nhóm hành vi mua hàng 

60 Km trở lại 

Thời Gian Đăng 

Sáng 7h – 9h 

 

 

Trưa 11h – 13h 

 

Chiều 16h 

 

Tối:19h trở đi 

 

PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ 

Hình ảnh đối thủ 

Giá bán 

Tiêu đề và nội dung 

Vị trí 

Những kênh bán khác 

Fanpage 

Group 

Trang cá nhân 

Đánh giá 

TRẠNG THÁI KHÁCH HÀNG 

Khách hàng hỏi sản phẩm 

Khách hàng chưa mua 

Khách hàng đã mua 

Remarketing sau 3h 

Marketplace tự động remarketing(Thuật toán) 

Lưu lại trạng thái khách 

Marketplace tự động remarketing(Thuật toán) 

Remarketing sau 3h 

sau 3h 

sau 1,3,7 ngày 

Chương trình ưu đãi cho khách hàng 

Lưu lại Data 
Cho họ tham gia group hoặc like Fanpage 

Vào phễu CHATBOT FANPAGE 

Nhắc nhở khách hàng đánh giá 5* cho shop 

Gắn Tag khách hàng 
Remarketing sau 3 ngày 

Hỏi thăm khách hàng 

THUẬT TOÁN FACEBOOK 

SEO Marketplace 

Đề xuất 
100 bài sẽ lên top được 10% 

Đúng tệp khách hàng tiềm năng 

Hành vi khách hàng 

Shop xoay quanh 1 sản phẩm 

 Hạn chế bán quá nhiều sản phẩm trên 1 shop 

Đăng sản phẩm hàng ngày Đăng ít nhất 1 lần/ngày 

Remarketing 

Sau 2h Marketplace có 4 gợi ý về sản phẩm đã lướt qua 

Được niêm yết lại 

5 lần gia hạn lại bài viết 

Bài viết tốt-giữ nguyên 

Bài viết không lượt xem,Inbox 
Thay đổi 

Tiêu đề 

Nội dung 

Thẻ tag 

Vị trí Không dành sản phẩm VPCS 

Hiển thị huy hiệu 

Shop bị Spam 

Mất View  

Không được marketplace gợi ý 

gợi ý Giảm tương tác  

Tổng hợp View 

Sau 2h đăng  

Sau 1 ngày đăng 

Sau 7 ngày đăng 

CHUẨN BỊ CÔNG CỤ 

Xây dựng nhiều nick Facebook 

Phần mềm hỗ trợ bán hàng trên marketplace 

Kho hình ảnh và bài viết 

2 – 3 nick facebook 

Tuổi thọ trên 1 tháng 

Simple ninja pro 

CRM profile 

Simple facebook hoặc simple system 

Tạo thư viện bài viết 
Đăng chéo hình ảnh trong nhiều nick 

Tương tác với bạn bè 

Hình ảnh 
Canva 

Chụp bằng điện thoại 

Thời gian tăng trưởng 

Ngưỡng inbox 

1,10,100,100

0 

Ngưỡng view 

1,10,100 

Shop đã Marketplace đề xuất Nằm trong top 

60km 

40km 

11km 

Sau 1 tháng bài đăng liên tục 

Bắt đầu có khách hàng 

Đề xuất của facebook 

Inbox và lượt view vượt ngưỡng 

10-20 view chuyển đổi 1-2 

inbox/ngày 

Nằm được trong top Marketplace 

Marketplace gợi ý sản phẩm 

Khách đánh giá shop 

Đã có khách hàng mua 


