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Giớ thiệu chung: TCT Bưu điện Việt Nam – Giao diện 
chính và Lợi ích khi tham gia Postmart.vn

Hướng dẫn tải và Đăng ký - Sử dụng App Mobile 
Postmart Bán Hàng

Hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản bán hàng trên 
website sàn TMĐT Postmart.vn

Quy trình xử lí đơn hàng – Quy trình thanh toán đối 
soát – Hướng dẫn gói bọc cơ bản - Các lưu ý khác

TẬP HUẤN CÁC KỸ NĂNG VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ 

TRÊN SÀN POSTMART.VN



BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

www.vnpost.vn

- Chúng tôi tự hào là Doanh nghiệp Nhà nước duy nhất trực 

thuộc Bộ Thông Tin – Truyền Thông

- Chúng tôi đã trải qua 77 năm đi cùng chiều dài lịch sử xây 

dựng và phát triển đất nước (1945 – 2022)



TẬP HUẤN CÁC KỸ NĂNG VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ 

TRÊN SÀN POSTMART.VN



“Chúng tôi tự hào được mang sứ mệnh phục vụ cộng đồng”

• Postmart.vn là sàn TMĐT

được sáng lập – thuộc quyền

sở hữu thương hiệu và vận

hành trực tiếp bởi TCT Bưu

điện Việt Nam (Vietnam

Post)

• Ra mắt vào đầu năm 2021

Sàn TMĐT Postmart.vn đã

được quy hoạch trở thành

nền tảng TMĐT Quốc Gia

• Chúng tôi cam kết luôn luôn

nỗ lực mang đến cho KH trải

nghiệm mua sắm thông minh

– Sản phẩm chính gốc –

Chất lượng cao với giá cả

hợp lí nhất.



CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SÀN POSTMART.VN

• Thương hiệu mạnh: Dưới sự bảo trợ trực tiếp của TCT Bưu

điện Việt Nam - Postmart.vn là sàn TMĐT uy tín hang đầu về

việc tuyển chọn các nhà cung cấp có sản phẩm đặc sản chính gốc

với đầy đủ giấy tờ bảo đảm.

• Hoàn toàn miễn phí: Postmart.vn miễn toàn bộ các loại phí cho

các Nhà cung cấp khi tham gia bán hàng trên sàn. Bao gồm cả

phí marketing (các chương trình truyền thông - quảng cáo nâng

cao hình ảnh thương hiệu sản phẩm cho các Nhà cung cấp trên

sàn)

• Sứ mệnh chuyển đổi số: Postmart.vn là sàn TMĐT đầu tiên

được chính phủ giao phó thực hiện sứ mệnh CĐS (QĐ1034 – QĐ

350). Chúng tôi đồng hành cùng người nông dân Việt Nam –

Nâng tầm nông sản Việt!

ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG

(Nhà Cung Cấp)



CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SÀN POSTMART.VN

• Cung cấp kênh quản lí bán hàng miễn phí: Postmart.vn cung cấp

miễn phí toàn bộ các phần mềm quản lí kho hàng, quản lí sản phẩm,

quản lí đơn hàng v.v.. cho các Nhà cung cấp khi tham gia bán hàng

trên sàn.

• Thanh khoản linh hoạt: Postmart.vn có nhiều kênh để thanh toán

tiền hàng cho các NCC.

• Mở rộng kênh bán hàng: Đến với Postmart.vn, người bán đã có

thêm một kênh bán hàng thông minh – nhiều tiện ích – dễ quản lý và

theo dõi. Tìm được thêm một lối ra thị trường mới hơn, tiếp cận đối

tượng tiêu dùng rộng lớn hơn.

ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG

(Nhà Cung Cấp)



VÌ SAO NÊN MUA HÀNG TRÊN SÀN

POSTMART.VN

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

(Khách Mua Hàng)

• Thương hiệu: là địa chỉ uy tín cung cấp các sản phẩm đặc sản chính

gốc với giá cả phải chăng.

Thương hiệu được khẳng định bằng uy tín của VietNam Post.

• Sản phẩm: được cung cấp từ các NCC uy tín, chất lượng sản phẩm

được đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được đóng gói cẩn

thận theo đúng quy chuẩn về hàng hóa TMĐT.

• Tiện ích thanh toán: khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh

toán linh hoạt như COD, thanh toán chuyển khoản, thanh toán online

thông qua các loại ví điện tử khác v.v...

• Tiện ích giao nhận hàng hóa: khách hàng có thể lựa chọn các hình

thức vận chuyển nhanh hoặc tiêu chuẩn, phát hàng theo giờ hoặc

khung giờ cố định v.v…

• Chính sách chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo, tiếp nhận

khiếu nại 24/7 (Hotline – Hòm thư điện tử)



HỆ THỐNG CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG 

QUẢNG CÁO - MARKETING
Giúp tối ưu hóa quảng cáo sản phẩm tới khách hàng

Các công cụ quảng cáo trên sàn TMĐT

3
Hòm Thư Điện Tử Quảng Cáo Đa Kênh



ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG UY TÍN

Kênh truyền hình, bao 

gồm các đài truyền 

hình VTV, ANTV, HN 
và các ĐTH khác

Truyền thông 

trên các hệ 

thống quảng bá 

liên kết

Bài viết về sản phẩm 

đảm bảo trên rất
nhiều đầu báo uy tín

Sản phẩm & 
thương hiệu
Đồng hành

được truyền
thông rộng rãi
trên tất cả các

kênh chính
thức của Bưu
điện Việt Nam 

và Đối tác



CÁC TỔ CHỨC 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Hợp tác xã, Hội nông 

dân, Các hội – tổ chức 

có sản phẩm nông sản 

khác…

DOANH NGHIỆP 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Các hiệp hội doanh 

nghiệp và các doanh 

nghiệp

CÁ NHÂN VÀ HỘ 

KD NHỎ LẺ

Các cá nhân và hộ 

kinh doanh nhỏ lẻ có 

sản phẩm đặc sắc và 

chất lượng

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BÁN HÀNG TRÊN 

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



QUY TRÌNH BÁN HÀNG TRÊN SÀN POSTMART.VN

B1. Đăng ký bán 

hàng – Đưa sản 

phẩm lên sàn

B2. Khách hàng 

tìm kiếm

(marketing, 

quảng cáo…)

B3. Khách hàng 

đặt mua sản 

phẩm

B4. NCC kiểm 

tra đơn – tồn kho

B5. Kiểm tra hình 

thức thanh toán
B6. Xác nhận 

đơn hàng

B7. ĐVVC 

giao hàng
B8. Người mua nhận 

hàng (Trả COD)

B9. Thanh toán 

đối soát



3

(*) Tài khoản Hòm thư điện tử Email – Gmail

CÁC CÔNG CỤ VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ CẦN CÓ
TRÊN SÀN POSTMART.VN

(*) Ví thanh toán điện tử Postpay (tài khoản ngân hàng)



HƯỚNG DẪN TẢI APP POSTMART BÁN HÀNG

HỆ ĐIỀU HÀNH 

ANDROID HỆ ĐIỀU HÀNH iOS



HƯỚNG DẪN TẢI APP POSTMART BÁN HÀNG



HƯỚNG DẪN TẢI APP POSTMART BÁN HÀNG

QUÉT MÃ QR CHO 

HỆ ĐIỀU HÀNH 

ANDROID



HƯỚNG DẪN TẢI APP POSTMART BÁN HÀNG

QUÉT MÃ QR CHO 

HỆ ĐIỀU HÀNH 

IOS



- Trên hệ điều hành Android click vào nút “Đăng ký”

- Trên hệ điều hành iOS cần truy cập banhang.postmart.vn

để đăng ký người bán

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP POSTMART BÁN HÀNG



B1) Điền đầy đủ thông tin vào các ô có gắn dấu sao đỏ (*)

B2) Chọn “Ngân hàng” để sử dụng TK ngân hàng

(Nếu không có tài khoản ngân hàng đăng ký tài khoản ví 

Vietnam Postpay)

B3) Nhập chính xác mã xác thực 1 lần (Gồm chữ in, chữ 

thường và số)

B4) Chọn ô “ Bằng việc đăng ký, bạn đã đồng ý với 

Postmart.vn về điều khoản sử dụng và quy chế hoạt động”

B5) Bấm “Gửi đi” để hoàn tất đăng ký.

+) Lưu ý: TK đăng ký xong cần chờ Quản trị sàn phê duyệt

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BÁN HÀNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP POSTMART BÁN HÀNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP POSTMART BÁN HÀNG



HƯỚNG DẪN TẠO KHO (ĐIỂM LẤY HÀNG) MỚI

B1) Điền đầy đủ thông tin vào 

các ô có gắn dấu sao đỏ (*)

B2) Chọn Tỉnh/Thành –

Quận/Huyện – Phường/Xã

B3) Điền địa chỉ Kho cụ thể

B4) Chọn ô “Kích hoạt điểm lấy 

hàng”

B5) Bấm “Lưu” để hoàn thành



Tạo Kho Hàng 

Thành Công

HƯỚNG DẪN TẠO KHO (ĐIỂM LẤY HÀNG) MỚI



Sản phẩm OCOP

Tên sản phẩm

OCOP + Tên cơ bản + Thuộc tính sản phẩm + Quy cách đóng gói + Khối lượng, dung tích

✓OCOP – Miến Dong Bình Liêu – Sợi dai (Thùng 30 gói x 60g) 

✓OCOP – Mật Ong Rừng Bảo Lạc – Nguyên chất (Chai 1000ml)

✓OCOP - Dầu Lạc Văn Yên - Yên Bái – Ép thô (Chai 2L)

(*) Chú thích: Thuộc tính SP được hiểu là: các thông tin chi tiết và đặc tính riêng biệt của từng mặt hàng 

như: Màu sắc, kích thước, hoa văn, chất liệu...

Mô tả tóm tắt

• Bao bì sản phẩm có gắn nhãn hiệu OCOP – Logo này có thể thay đổi theo Nhà cung cấp

• Nguyên liệu an toàn, không chứa chất bảo quản

• Công đoạn sản xuất thủ công (hoặc áp dụng công nghệ)

Mô tả

chi tiết

✓Hương vị, thành phẩn, giá trị dinh dưỡng (nếu có)

✓Ảnh chụp giấy chứng nhận sao OCOP

✓Hướng dẫn sử dụng

✓Hướng dẫn bảo quản

✓Lưu ý sử dụng khác

HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



Bánh kẹo, đồ ăn vặt, thức uống Thực phẩm tươi sống

Tên sản phẩm

Tên cơ bản + Thuộc tính sản phẩm + Thương hiệu + 

Quy cách đóng gói + Khối lượng, dung tích

✓Bánh đa cua Vifon thùng 30 gói x 60g 

✓Sữa tươi TH True Milk 180ml lốc 4 hộp

✓Dầu đậu nành Simply chai 2L

Tên cơ bản + Thuộc tính sản phẩm + Thương hiệu

✓Đùi gà công nghiệp góc tư Vissan

✓Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg

✓Cá quả (cá lóc) cắt khúc

Mô tả tóm tắt

• Bao bì sản phẩm có thể thay đổi theo Nhà cung cấp

• Nguyên liệu an toàn, không chứa chất bảo quản

• Thiết kế dạng chai lớn tiện lợi

Lưu ý: Đối với sản phẩm nhập khẩu cần ghi rõ xuất xứ

trong mô tả ngắn

• Sản phẩm có thể cắt nhỏ hoặc làm sạch tùy vào khối lượng

• Cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể

• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

• Chế biến được nhiều món ăn ngon

Mô tả

chi tiết

✓Hương vị, thành phẩn, giá trị dinh dưỡng (nếu có)

✓Hướng dẫn sử dụng

✓Hướng dẫn bảo quản

✓Đối với thức uống có cồn dưới 15 độ, phải có khuyến cáo:

- Không dành cho người dưới 18 tuổi

- Không dùng thức uống này khi tham gia giao thông

✓Giá trị dinh dưỡng

✓Cách chế biến

✓Hướng dẫn bảo quản

QUY ĐỊNH VỀ TÊN GỌI VÀ MÔ TẢ CỦA SẢN PHẨM



Gia dụng, nội thất, sách VPP

Tên sản phẩm

Tên cơ bản + Thương hiệu + Model + Quy cách đóng gói + Đặc điểm nổi bật của sản phẩm + Khối lượng/Dung tích/Màu

sắc

Chú ý: Tên sách viết hoa các chữ cái đầu tiên, sách ngoại văn viết tiếng Anh

✓Nồi inox đáy từ Goldsun GS028 vung kính 28cm

✓Mũ bảo hiểm nửa đầu Song Long có kính (Đen)

✓Bộ 2 bình thủy tinh Luminarc Amberline 1L và 3L

✓Nụ Hôn Trên Bàn Tay - The Kissing Hand (Sách Song Ngữ)

Mô tả tóm tắt

Nêu ngắn gọn ưu điểm về: Cấu tạo, chất liệu, công dụng, xuất xứ, bảo hành… hoặc nội dung chính của cuốn sách.

VD: Bộ 3 nồi inox và chảo 3 đáy Fivestar FS08-HE (Bạc) - Tặng 6 ly thủy tinh Luminarc

*Lưu ý: Số lượng quà tặng có hạn

• Gồm 3 nồi có kích thước 16cm, 20cm, 24cm và 1 chảo nắp kính 26cm

• Nồi 3 đáy giúp hấp thụ nhiệt tốt hơn

• Quai cầm và núm nắp chắc chắn

Mô tả

chi tiết

✓Cấu tạo, chất liệu, thiết kế

✓Công dụng, chứng nhận

✓Hướng dẫn sử dụng (nếu có)

✓Hướng dẫn bảo quản (nếu có)

Đối với Sách: Giá trị nội dung, giải thưởng, thông tin tác giả.

QUY ĐỊNH VỀ TÊN GỌI VÀ MÔ TẢ CỦA SẢN PHẨM



Điện tử, điện máy

Tên sản phẩm

Tên cơ bản + Thương hiệu + Model + Thuộc tính/ Đặc điểm nổi bật (Xuất xứ nếu có)

✓Apple iPhone 7 Plus 128GB Đỏ 2 sim (Hàng nhập khẩu) 

✓Laptop Asus A556UR-DM092D 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)

✓Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591L, Inverter

✓Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F58 Trắng

✓Smart Tivi OLED màn hình cong LG 55EG910T 55 inch

Mô tả tóm tắt

Những công nghệ mới, đặc tính nổi bật của sản phẩm. 

Điện thoại

• Face ID - phương thức bảo mật máy thế hệ mới

• Thiết kế sang trọng với hai mặt kính 

• Hệ điều hành iOS 11

• Bộ nhớ trong 64GB

• Chipset: Apple A11 Bionic 64-bit 6 nhân

Tủ lạnh

• Dung tích ngăn đông: 227L, ngăn lạnh: 357L

• Công nghệ Digital Inverter tiết kiệm điện năng

• Hệ thống làm lạnh đa chiều

• Tính năng chống đóng tuyết

• Hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện

Mô tả

chi tiết

✓Tính năng, thiết kế, công dụng

✓Các thông số kỹ thuật nổi bật

✓Hướng dẫn sử dụng (nếu có)

✓Hướng dẫn bảo quản (nếu có)

QUY ĐỊNH VỀ TÊN GỌI VÀ MÔ TẢ CỦA SẢN PHẨM



Mỹ phẩm

Tên sản phẩm

Tên tiếng Việt + Thương hiệu + Tên tiếng Anh + Đặc điểm nổi bật/Thuộc tính (Khối lượng/ Dung tích/ Chỉ số chống

nắng/ Màu sắc…)

✓Xịt chống nắng kiểm soát bóng nhờn La Roche-Posay Anthelios Anti-Shine Invisible Fresh Mist SPF50 75ml

✓Sữa rửa mặt dưỡng ẩm Shiseido Extra Rich Cleansing Milk 125ml

✓Thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp da Puritan's Pride Collagen 1000mg 180 viên

Mô tả tóm tắt

Sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc cơ thể

• Thành phần

• Công dụng

• Loại da/loại tóc phù hợp

• Bảo hành (đối với các loại máy)

• Xuất xứ

Đồ trang điểm

• Màu sắc/mã màu

• Thành phần/công dụng đặc biệt

• Loại da/loại tóc phù hợp

• Xuất xứ

Mô tả chi tiết

✓Thành phần, công dụng sản phẩm

✓Hướng dẫn sử dụng

✓Hướng dẫn bảo quản

✓Nên có: Ảnh Trước/Sau khi dùng sản phẩm, video hướng dẫn cách dùng.

Lưu ý: Viết chính xác như thông tin trên bao bì sản phẩm (hoặc trên tem phụ, giấy công bố)

QUY ĐỊNH VỀ TÊN GỌI VÀ MÔ TẢ CỦA SẢN PHẨM



Mẹ & Bé

Tên sản phẩm

Tên cơ bản + Thương hiệu + Dòng sản phẩm (nếu có) + Đặc điểm nổi bật/Thuộc tính (Khối lượng/ Màu sắc/ Độ tuổi sử

dụng/ Hương vị…)

Với sản phẩm là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng bắt buộc có câu:

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn 

thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ nhỏ.

✓Sữa bột Dielac cho trẻ hấp thụ kém hương vani 1.5kg   

✓Sữa tắm giúp bé ngủ ngon D-nee hương cam 750ml

✓Bình uống nước thủy tinh Dr.Brown hình Pororo 280ml

✓Tã-bỉm dán kháng khuẩn chống tràn Pampers XL28

Mô tả tóm tắt

Đồ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi cho bé

• Thành phần đặc biệt/Tính năng đặc biệt

• Công dụng/Thiết kế

• Xuất xứ

• Mùi hương/Màu sắc

Quần áo sơ sinh, quần áo cho bà bầu

• Chất liệu

• Kiểu dáng/Thiết kế

• Họa tiết, chi tiết, màu sắc

Mô tả chi tiết

✓Thành phần, công dụng sản phẩm

✓Hướng dẫn sử dụng (bắt buộc)

✓Hướng dẫn bảo quản (bắt buộc) 

Lưu ý: Viết chính xác như thông tin trên bao bì sản phẩm (hoặc trên tem phụ, giấy công bố)
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Thực phẩm chức năng

Dạng viên Dạng nước/siro uống/Dầu cá/Dầu gấc

Tên sản phẩm

Tên cơ bản + Công dụng chính + Thương hiệu + Quy cách 

đóng gói + Số viên/Dung tích

✓Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride 

Raspberry Ketones hộp 60 viên

✓Thực phẩm chức năng hỗ trợ ăn kiêng Itoh Short Style 

Dietshake hộp 10 gói

✓Thực phẩm chức năng làm đẹp da Adiva Collagen Gold 14 lọ 

x 30ml

Đặt đúng tên theo bao bì sản phẩm hoặc Giấy công bố

✓Thức uống hỗ trợ giảm cân vị dừa Naturopathica

Fatblaster Coconut Detox chai 750ml

✓Thức uống hỗ trợ giảm mỡ thừa Naturopathica

FatBlaster Raspberry Ketone Fat Shots chai 375ml

Mô tả tóm tắt

Bullets đầu tiên bắt buộc là câu “Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”

• Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

• Thành phần chứa: Vitamin C, Hydrolyzed Collagen

• Tác dụng tăng độ ẩm và độ đàn hồi cho da, chống nám, nhăn và lão hóa da

Mô tả chi tiết

✓Thành phần, công dụng sản phẩm

✓Hướng dẫn sử dụng

✓Hướng dẫn bảo quản

✓Bám sát và thống nhất nội dung giấy công bố, giấy xác nhận quảng cáo hoặc tem phụ sản phẩm.
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(*) Lưu ý:

Nội dung mô tả chân thực, hữu ích và súc tích

• Câu văn nên sử dụng các câu đơn, mỗi câu một ý và phải hữu ích đối với người đọc

• Cách dùng từ ở thì chủ động, giọng văn khách quan

• Không viết nếu sản phẩm nếu không có thông tin dữ liệu

Mô tả tóm tắt

Dùng dấu tròn bullet, tối thiểu 3 ý, tối đa 6 ý, mỗi ý gồm 10 - 15 từ, thể hiện ưu điểm nổi bật của sản phẩm. Mô tả tóm tắt không dùng dấu chấm

cuối câu

Mô tả chi tiết

• Sản phẩm, thời trang tối thiểu 1 đoạn văn, dịch vụ tối thiểu 3 đoạn văn. Mỗi đoạn văn gồm 2 câu trở lên

• Toàn bộ bài viết phải được căn chỉnh cân đối bằng chức năng justify-content.

• Bôi đậm/in nghiêng 1 - 2 lần tên sản phẩm, từ khóa, các câu văn mô tả điểm nổi bật của sản phẩm, ưu đãi của Postmart.vn

• Ảnh minh họa: sản phẩm, thời trang tối thiểu 1 ảnh, dịch vụ tối thiểu 2 ảnh

• Alt tag: mỗi ảnh minh họa phải có thẻ alt tag mô tả nội dung ảnh, cần chứa tên sản phẩm và ngắn gọn
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(*) Lưu ý:

Giá cả, chất lượng

Không so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp với nhau. Nếu bắt buộc

đưa vào theo nhu cầu của ngành hàng cần có chú thích Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo (phải được phê duyệt bởi Quản trị sàn).

Người nổi tiếng

Hạn chế sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trong bài viết, trừ trường hợp người nổi tiếng có sử dụng dịch vụ của Nhà cung cấp đó hoặc đang

là đại diện cho thương hiệu của NCC.

Nguồn ảnh, tác giả

Chú thích nguồn ảnh, tác giả dưới bức ảnh để tránh khiếu nại. Dùng kiểu chữ in nghiêng.

Định dạng và hiển thị

• Không viết tắt, trừ những cụm từ thông dụng. Ví dụ: ATTP (An toàn thực phẩm).

• Viết hoa chữ cái đầu của tên sản phẩm, các chữ viết tắt hoặc từ cấu tạo bằng nhiều từ được viết tắt: TNHH (Trách nhiệm hữu hạn)

• Sử dụng khoảng cách (space) sau dấu chấm câu như: Chấm, phẩy, chấm phẩy, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm. Trước và sau gạch

ngang. Những dấu ngang giữa những chữ viết tắt hoặc phiên âm thì không có khoảng cách. Ví dụ: Công ty TNHH TM-DV, sô-cô-la…
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(*) Lưu ý:

Từ loại

• Không dùng tiếng “lóng”, từ địa phương, ngôn ngữ nói. Ví dụ: ủ chượp, thôi nhiễm, hằng ngày, thức dậy…

• Từ nước ngoài: Trừ những từ nước ngoài phổ biến (salad, acid, vitamin, chocolate…), khi dùng những từ nước ngoài khác cần được chú

thích tiếng Việt hoặc dùng từ tiếng Việt có nghĩa tương đương. Riêng đối với hàng Mỹ phẩm, được sử dụng từ nước ngoài trên tên sản phẩm

kèm tiếng Việt. Các từ nước ngoài đã được Việt hóa hoặc dùng từ gốc tiếng Anh phải thống nhất từ đầu bài đến cuối bài.

• Nghiêm cấm sử dụng từ nhạy cảm chính trị/xã hội/vùng miền: Nam Kỳ, Bắc Kỳ hay các từ ngầm ẩn sự miệt thị như “Tàu” - Trung Quốc.

Sử dụng thẻ Heading 3 (H3) hoặc Heading 2 (H2)

Đối với mô tả chi tiết có nhiều đoạn với nhiều ý nghĩa khác nhau thì cần có tiêu đề cho mỗi đoạn và cài các tiêu đề này thành thẻ H3 hoặc H2

Thời gian

• Ngày tháng năm: dd/mm/yyyy. Ví dụ: Hạn sử dụng 29/08/2015.

• Thời gian: Chu kỳ 24 giờ. Ví dụ: 8 giờ sáng: 8h00, 8 giờ tối: 20h00.

Chữ số và đơn vị tính trong mô tả

• Số thập phân dùng dấu chấm, không dùng dấu phẩy. Ví dụ: 3.5.

• Đơn vị tính dùng chữ thường. Ví dụ: cm, ml, kg.

• Nhiệt độ viết dạng chữ không viết dạng ký hiệu: 120 độ C.
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QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ẢNH CỦA SẢN PHẨM

Nguyên tắc Chi tiết Minh họa

Số lượng & Góc

hình

• Số lượng ảnh slide tối thiểu: 4 (01 ảnh đại diện + 03 ảnh phụ)

• Ảnh đại diện chọn góc chính diện hoặc góc nghiêng của sản phẩm

• Tối thiểu 1 ảnh minh họa để content chèn vào nội dung 

• Với bài SEO nâng cao, cần chèn text vào ảnh minh họa, text ngắn

gọn, nêu được đặc tính nổi bật của sản phẩm

Định dạng

• Nền trắng (hoặc sáng màu)

• Tỉ lệ khung hình 1 x 1

• Kích thước 600 x 600 (px)

Vị trí sản phẩm trên

khung & Màu sắc

• Xoay hình sản phẩm theo chiều thuận, góc nhìn hợp lý, phù hợp với 

thị giác

• Crop hình đúng tiêu chuẩn quy định theo chi tiết từng loại sản phẩm

• Tuân thủ màu gốc của sản phẩm, thống nhất màu giữa các góc, chỉnh

tương phản hài hòa, cân bằng vùng sáng/tối, tránh cháy sáng, tránh ám 

đen quá mức

• Chỉnh phom dáng sản phẩm cho chỉnh chu, cân đối, không bị lệch

• Làm sạch bụi bẩn, vết dơ, trầy xước trên sản phẩm



Định dạng kích thước và chất lượng ảnh yêu cầu (nếu nhà bán tự chụp)

• Kích thước ảnh không được vượt quá 5472 x 3648 px và định dạng ảnh chuẩn file RAW (ảnh thô có định dạng đuôi .CR2) để cân

bằng trắng và cân chỉnh ánh sáng, màu sắc cơ bản thuận tiện hơn.

• Lưu thêm định dạng JPG để tiện xem trước khi sản xuất hình ảnh nội dung.

• Khi đưa hình ảnh lên sàn phải chuyển về chuẩn kích thước 600 x 600 px

Hình ảnh tìm kiếm trên mạng

• Tìm ảnh dịch vụ trên website, facebook chính thức của nhà cung cấp, có thể đối chiếu với nhân viên kinh doanh để đảm bảo sự

chính xác.

• Lưu tên ảnh bằng tên dịch vụ, tên địa danh, tên sản phẩm.

• Chất lượng ảnh tốt, rõ nét, không bị vỡ, kích cỡ quy định: 600 x 600 px.

• Với các tác giả Việt Nam, chỉ được lấy ảnh khi đã có sự đồng ý từ tác giả hoặc phải ghi chú rõ nguồn ảnh.

• Đối với ảnh ẩm thực, spa, khách sạn: Tìm kiếm ảnh mô phỏng dịch vụ và ảnh nhà cung cấp.

• Đối với ảnh du lịch: Tìm kiếm hình ảnh phong cảnh, văn hóa, con người của địa danh để thể hiện rõ nét, toàn diện về địa danh đó.
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Góc chính diện Góc nghiêng Mặt sau Nhãn phụ/Chi tiết Góc khác

Sữa

Hóa phẩm

Thực phẩm

Gia dụng

Nội thất

Điện lạnh

Điện gia

dụng

Phụ kiện

ICT

Điện thoại

di động

PC, laptop

Ô tô, xe

máy, xe

đạp
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Các lưu ý khác

* Không chèn logo, watermark, tag hoặc phối cảnh trong ảnh đại diện.

* Không sử dụng hình ảnh có chứa các yếu tố hoặc nội dung quảng cáo đề cập đến sản phẩm. Ví dụ bao gồm: lời kêu gọi hành động (hãy 

mua), thông tin liên quan đến dịch vụ như bảo hành, giao hàng miễn phí, thông tin về giá, các tính từ mang tính quảng cáo (tốt nhất, giá rẻ

..), tên thương hiệu, logo, mã vạch, tên NCC, logo của NCC

* Không sử dụng hình ảnh đồ họa 3D cho sản phẩm. Ngoại lệ: phần cứng, phần mềm, xe & phụ kiện.

* Không sử dụng biểu trưng, biểu tượng thay cho hình ảnh thực của sản phẩm. Ngoại lệ: phần mềm.

* Hình ảnh thể hiện đúng biến thể, không dùng ảnh của biến thể này cho biến thể kia.

* Chỉ được phép sử dụng hình ảnh đơn sắc cho sản phẩm trong các danh mục sau: sơn, mực và nước bóng của đồ mỹ nghệ, vật tư tiêu hao

của sơn.

* Đối với combo, đảm bảo các sản phẩm lẻ không che mất chi tiết của nhau.

Một số kiểu ghép combo tiêu chuẩn
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Góc chụp thẳng từ trên xuống (Top down) 

mang lại cảm giác số lượng, bao quát.

Góc chụp 45 độ tạo cảm giác gần gũi, tập trung vào chi tiết, 

giúp người xem cảm nhận được món ăn nhiều hơn.

Góc máy đặt ngang với sản phẩm (Eye level), thích hợp với 

sản phẩm dạng đứng như đồ uống, hamburger...

Cố gắng thử nhiều góc chụp khác nhau và vị trí nguồn 

sáng khác nhau. 
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Góc chụp không gian, nội thất

Góc chụp dịch vụ Spa, làm đẹp
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Gán logo góc trái ảnh đại diện

Hình ảnh thể hiện điểm nổi bật, lợi ích của dịch vụ
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HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



B1) Điền giá bán của sản phẩm (ĐVT: VNĐ)

B2) Chọn thông tin kho hàng

B3) Điền khối lượng tịnh và khối lượng sau đóng gói của SP

B4) Điền Kích thước “Dài” – “Rộng” – “Cao” của SP (ĐVT: Cm)

B5) Để nguyên dấu tích “Còn hàng” với các SP sẵn sàng bán – Bỏ 

tích với các SP chưa sẵn sàng bán hoặc hết hàng

HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



- B1) Chọn 01 ảnh đại diện Sản phẩm

- B2) Chọn ít nhất 04 ảnh bổ sung cho Sản phẩm

- B3) Nhấn “Thêm” để hoàn thành quá trình đăng Sản phẩm

(*) Lưu ý:

- Ảnh đại diện phải là ảnh chụp chính diện (hoặc góc đẹp nhất của SP)

- Ảnh bổ sung là các ảnh chụp các góc còn lại để người xem dễ dàng 

hình dung về sàn phẩm. Hoặc các hình ảnh có liên quan trực tiếp đến 

sản phẩm

HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM MỚI



Tạo Sản Phẩm 

Thành Công
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HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN ĐIỀU TIN ĐƠN HÀNG
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BÁN HÀNG (WEBSITE)



B1) Điền đầy đủ thông tin vào các ô có gắn dấu sao đỏ (*)

B2) Chọn “Ngân hàng” để sử dụng TK ngân hàng

(Nếu không có tài khoản ngân hàng đăng ký tài khoản ví 

Vietnam Postpay)

B3) Nhập chính xác mã xác thực 1 lần (Gồm chữ in, chữ 

thường và số)

B4) Chọn ô “ Bằng việc đăng ký, bạn đã đồng ý với 

Postmart.vn về điều khoản sử dụng và quy chế hoạt động”

B5) Bấm “Gửi đi” để hoàn tất đăng ký.

+) Lưu ý: TK đăng ký xong cần chờ Quản trị sàn phê duyệt
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN BÁN HÀNG (WEBSITE)



HƯỚNG DẪN TẠO ĐIỂM LẤY HÀNG (WEBSITE)



HƯỚNG DẪN TẠO ĐIỂM LẤY HÀNG (WEBSITE)



- Điền đầy đủ thông tin vào các trường: 

Tên sản phẩm; Mô tả ngắn; Mô tả chi tiết 

… theo đúng quy chuẩn của sàn trong 

phần hướng dẫn

- Chọn đầy đủ danh mục cho sản phẩm

- Chọn 01 ảnh đại diện và tối thiểu 03 ảnh 

bổ sung cho sản phẩm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM (WEBSITE)



- Điền đầy đủ thông tin vào các trường: 

Giá bán; Giá khuyến mại (nếu có); Kích 

thước; Khối lượng … của sản phẩm

(*) Lưu ý:

- Chọn 01 ảnh đại diện và tối thiểu 03 ảnh 

bổ sung cho sản phẩm

- Khối lượng sau đóng gói của sản phẩm 

phải tính toán kỹ thùy theo thuộc tính của 

sản phẩm

- Giới hạn phạm vi giao hàng với các hàng 

hóa khó bảo quản và date ngắn ngày

HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM (WEBSITE)



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG (WEBSITE)

(*) Lưu ý:

- Chọn những đơn có trạng thái “Chờ xử 

lý” để xác nhận điều tin

- Kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng trước khi 

xác nhận điều tin



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG (WEBSITE)



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG (WEBSITE)



- Sau khi xác nhận duyệt đơn hàng thì NCC tiến hành đóng gói hàng hóa theo quy định

- Đóng gói hàng hóa xong thì NCC vào in vận đơn rồi dán lên trên gói hàng

- NCC chủ động mang gói hàng ra bưu cục gần nhất để rút ngắn thời gian toàn trình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN BÁN HÀNG (WEBSITE)



VŨ KHÍ ĐẠN DƯỢC,

TRANG THIẾT BỊ QUÂN SỰ

VĂN HÓA PHẨM ĐỒI 

TRỤY, PHẢN ĐỘNG
CÁC CHẤT DỄ NỔ, CHÁY, PHÓNG 

XẠ, HH GÂY NGUY HIỂM

TIỀN VN, NƯỚC NGOÀI, CÁC GIẤY 

TỜ CÓ GIÁ DO NH PHÁT HÀNH

CÁC LOẠI KIM KHÍ QUÝ 

(VÀNG, BẠC, BẠCH KIM…

VẬT PHẨM HÀNG HÓA GÂY NGUY 

HIỂM, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

THUỐC PHIỆN, HỢP CHẤT TỪ 

THUỐC PHIỆN, CHẤT MA TÚY,

KÍCH THÍCH THẦN KINH

VẬT PHẨM HÀNG HÓA NHÀ NƯỚC

CẤM KD, XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU.

HÀNG CẤM ĐĂNG BÁN TRÊN SÀN TMĐT



HƯỚNG DẪN GÓI BỌC HÀNG HÓA TMĐT



HƯỚNG DẪN GÓI BỌC HÀNG HÓA TMĐT



HƯỚNG DẪN GÓI BỌC HÀNG HÓA TMĐT
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HƯỚNG DẪN GÓI BỌC HÀNG HÓA TMĐT



HƯỚNG DẪN GÓI BỌC HÀNG HÓA TMĐT
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