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1. CÁC THÔNG TIN/TÍNH NĂNG CẦN LƯU Ý

1.1 CÁC TÍNH NĂNG NÊN SỬ DỤNG
Với mục tiêu: tăng tiếp cận người xem & tăng đơn hàng, Nhà Bán nên sử dụng các tính năng sau
Livestream
sắp diễn ra
Gửi thông báo đến
người dùng theo dõi

Mã ưu đãi
từ Nhà Bán
Tăng khả năng chuyển
đổi đơn hàng

Ghim sản phẩm khi
Livestream
SP được ghim win buy
box sẽ xuất hiện
Livestream

Sản phẩm vào
giỏ hàng
Người dùng dễ dàng
mua hàng Ngay &
sau Livestream

Theo dõi Nhà Bán
Tính năng DUY NHẤT
xây dựng tệp khách
hàng trung thành cho
Nhà Bán

1.2 CÁC THIẾT BỊ CẦN CHUẨN BỊ
ĐIỆN THOẠI

INTERNET

Cần một chiếc smartphone tốt,
camera rõ nét, pin sạc đầy. Nên
dùng iOS.

Livestream ở nơi có tín hiệu mạng tốt để
đường truyền tốt nhất

CHÂN ĐẾ

PHÔNG NỀN

Cố định điện thoại khi Live Stream để
tránh trường hợp bị rung lắc làm
giảm chất lượng truyền tải

Rộng - sạch - đẹp.
Không bừa bộn - nên trưng bày các
sản phẩm phía sau

CHIỀU QUAY

ÂM NHẠC

Đặt DỌC điện thoại khi quay, đặt
ngang sẽ không hiện được toàn
khung hình

Nhạc nền độ lớn 30% so với giọng nói ,
không gian không ồn ào , không bị
vang

1.3 CHƯƠNG TRÌNH LIVESTREAM NHẬN COUPON

Điều kiện nhận Coupon: Nhà Bán chỉ cần có 1 Livestream trên Tiki ít nhất 1 lần trong tuần.
Số lượng Coupon tùy thuộc vào thời gian Livestream(*)
●
●
●

Livestream đạt yêu cầu: 50 coupons
Livestream từ 30-60 phút: 500 mã coupon
Livestream trên 60 phút: 1000 mã coupon

Giá trị Coupon: Miễn phí giao hàng 20k cho đơn hàng từ 99k - thời hạn sử dụng coupon 1 tuần
Thời gian Tiki chốt danh sách: 0h thứ 2 đến 23h59 chủ nhật

Thời gian gửi Coupon: trước 12h thứ 3 hàng tuần
Coupon sẽ được gửi vào Email đăng ký gian hàng. Thời gian bắt đầu chương trình: 19/10/2020 (**)

(*) Với các Nhà Bán có nhiều Livestream trong tuần, TikiLive sẽ ghi nhận coupon căn cứ theo Livestream có thời lượng dài nhất và đúng quy định
(**) Chương trình chỉ dành cho các Nhà Bán tại Tiki

2. CÀI ĐẶT TRƯỚC LIVESTREAM

2.1 TẢI ỨNG DỤNG TIKI SELLER
Tính năng Livestream chỉ có trên “APP TIKI SELLER”
Đối tác có thể tải ứng dụng này trên CH Play/App Store

Đối tác điền Email & Mật
khẩu đăng ký

2.2 CÀI ĐẶT NGƯỜI XEM & THỜI GIAN LIVESTREAM
Thời gian tạo “Livestream sắp diễn ra”: TỐI THIỂU 2 TIẾNG và TỐI ĐA 2 NGÀY so với thời gian Livestream

Đăng nhập vào tài
khoản Tiki Seller App mục SELLER aIVE

Nhà Bán có thể chọn
Livestream phát sóng hoặc
chỉ mình tôi để thử nghiệm
tính năng Livestream

Cài đặt thời gian
Livestream sắp diễn ra ->
xuất hiện trước lịch trình
Livestream

2.2 THIẾT LẬP LIVESTREAM
2.2.1 Thiết lập hiển thị Livestream: hình đại diện, tiêu đề, sản phẩm

Bước 1: Thay hình đại diện chất lượng tốt/ sáng/có sản phẩm/hình ảnh người dẫn tươi
tắn
Kích thước: 560x560px, size < 1GB

Bước 2: Tiêu đề Livestream - tối đa 43 kí tự - tập trung vào % giảm giá, coupon,
minigame
Bước 3: Hashtag - chọn dựa theo ngành hàng/sản phẩm Livestream

Bước 4: Sản phẩm - tối đa 30 sản phẩm/Livestream

Bước 5: Tiếp theo - để thêm mã giảm giá, tạo game tương tác

2.2 THIẾT LẬP LIVESTREAM
2.2.2 Thiết lập hiển thị Livestream: tạo Game bong bóng, mã giảm giá

Mã giảm giá: cài đặt các mã khuyến mãi để hiển thị trong Livestream.
Những mã giảm giá có thể pop-up để xuất hiện ngay màn hình Livestream

API (tính năng nâng cao): sử dụng khi muốn Livestream nhiều nền tảng khác nhau.
Phải sử dụng phần mềm hỗ trợ

Bắt đầu phát Livestream hoặc tạo Livestream sắp diễn ra

Tạo Game bong bóng tăng tương tác -> ấn tạo game & lưu cài đặt

2.2 THIẾT LẬP LIVESTREAM - mã giảm giá
Mã ưu đãi là tính năng cực kì hấp dẫn thúc đẩy người dùng mua hàng nhanh
hơn. Người dùng sẽ thấy được chi tiết nội dung mã ưu đãi & sao chép mã để
sử dụng luôn.
Đầu tiên, nhà bán phải TẠO MÃ ƯU ĐÃI trong SELLER CENTER
BẮT BUỘC phải tạo mã ưu đãi trước khi thêm vào Livestream nhé
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠI ĐÂY:
https://www.youtube.com/watch?v=mHqX7C9Ay2M

Điền mã giảm giá ấn áp dụng
Nhà Bán có quyền chọn Hiển/Ẩn mã
giảm giá

3. CÀI ĐẶT TRONG LÚC LIVESTREAM

3.1 CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG
1. Thời gian Livestream: kéo dài ít nhất 15 phút
1. Thời gian tạo “Livestream sắp diễn ra”: trước Livestream TỐI THIỂU 2 TIẾNG và TỐI ĐA 2 NGÀY
1. Thời gian bắt đầu Livestream so với thời gian hẹn trước:
● Sớm hơn tối đa 15 phút
● Không trễ hơn 15 phút
1.
●
●
●
●
●

Nội dung trong Livestream:
Chỉ được nói về sản phẩm ĐANG BÁN TRÊN TIKI
KHÔNG ĐƯỢC nhắc hoặc hướng dẫn người dùng mua hàng BÊN NGOÀI SÀN TIKI
Không lấy thông tin khách hàng trong Livestream
Nội dung không liên quan đến sản phẩm đang bán
Các nội dung trái với Quy định Livestream trên Tiki - NHẤN VÀO ĐÂY

3.2 GAME BONG BÓNG
Tips: nên bắt đầu Game tại thời điểm ban đầu Livestream và nổ bóng khi đạt mức người xem hoặc tương tác để
thu hút tương tác tốt hơn
Nhấn Bắt đầu Game

Người dùng phải thực hiện các thử thách trong
Livestream

Nổ bóng khi đạt mức
tương tác mong muốn

3.3 GHIM THÔNG TIN TRÊN LIVESTREAM
POP-UP COUPON
Mã giảm giá pop-up trong 5 giây
Sau 60 giây sẽ được pop-up lại

TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Chọn sản phẩm đang giới thiệu trong
Livestream

3.3 GHIM THÔNG TIN TRÊN LIVESTREAM
GHIM BÌNH LUẬN
Bình luận bằng app Tiki Seller -> nhấn chọn & ghim
bình luận

KẾT THÚC LIVESTREAM
Nhấn nút kết thúc, không thoát ngang
Livestream

4. TÍNH NĂNG CHIA SẺ LUỒNG LIVESTREAM

SỬ DỤNG TÍNH NĂNG OBS
Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm OBS trên máy tính tại
đây và làm theo hướng dẫn
Bước 2: Chọn Video cần phát
Bước 3: Thực hiện kết nối OBS :
3.1. Trên phần mềm OBS chọn Settings cấu hình dọc:
1080x1920
3.2. Tại Stream Type chọn Custom Streaming Server.

3.3. Khi hệ thống hiển thị 2 dòng URL và Stream Key
(Khóa) bạn copy URL và Key (Khóa) trên màn hình
Shopee Live PC để điền vào OBS , chọn Apply và OK để
lưu.
3.4. Nhấn Start Streaming trên OBS và ấn Bắt đầu
Livestream trên App

5. TÍNH NĂNG ĐĂNG “VIDEO REVIEW SẢN PHẨM”

5. QUY TRÌNH ĐĂNG TẢI :VIDEO REVIEW SẢN PHẨM”
Chọn Tạo Video
nhận xét

Chọn sản phẩm muốn
đăng Video

Chọn Video muốn
đăng tải

Kiểm tra độ dài Video
từ 15~30s

5. QUY TRÌNH ĐĂNG TẢI :VIDEO REVIEW SẢN PHẨM”
Thay hình bìa & tiêu đề
Video

Thêm Hashtag để dễ tìm
kiếm

Video sẽ được duyệt tùy
theo nội dung/kích thước

Video được duyệt được
hiển thị cho khách hàng

5. QUY TRÌNH ĐĂNG TẢI: VIDEO REVIEW SẢN PHẨM”

LƯU Ý:

-

Video phải có kích thước dọc

-

Chất lượng Video ít nhất 480px

-

Thời gian: từ 15 ~30s

-

Có chứa 1 sản phẩm review chính

-

Không chứa các sản phẩm/nội dung nhạy cảm

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Website http://hocvien.tiki.vn

Hotline 1900 6034
Email hotrodoitac@tiki.vn hoặc supportpartner@tiki.vn

Facebook Cộng Đồng Nhà Bán Hàng Tiki

