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BÍ QUYẾT LIVESTREAM FACEBOOK 
TRĂM ĐƠN MỖI NGÀY - SẢN PHẨM

• Sản phẩm: sản phẩm giá rẻ, sản phẩm chất lượng tốt 
hơn kỳ vọng hoặc tương đương mức giá; sản phẩm đa 
dạng; thay đổi sản phẩm livestream hàng ngày để tạo ra 
nhiều sự lựa chọn cho khách hàng; tìm được nguồn hàng 
giá tốt



•Ưu tiên có máy tính và điện thoại cấu hình cao, iPhone Xmax, 
iPhone 11 Pro max, Samsung đời cao


•Mạng Internet wifi thật mạnh; 3G, 4G căng đét


•Sạc pin đầy đủ, sạc dự phòng, sạc điện trực tiếp


•Chân máy giữ điện thoại để giúp hình chuẩn, chống rung


•Chuẩn bị bối cảnh, hình nền sao cho đẹp


•Livestream nhiều máy cùng một lúc


•Chuẩn bị ánh sáng: đèn studio, đèn livestream
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TRĂM ĐƠN MỖI NGÀY - CHUẨN BỊ PHẦN CỨNG
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•Chạy Livestream trực tiếp trên Facebook phiên bản điện thoại 
di động hoặc máy tính có Camera


•Chạy Livestream qua phần mềm OBS và các thiết bị chuyên 
dụng


•Chuẩn bị trang phục đẹp, đầu tóc gọn gàng, trang điểm đẹp, 
ngoại hình đẹp là một lợi thế


•Chuẩn bị các công đoạn chào hỏi, tặng quà, bán hàng, khuyến 
mại


•Giọng nói phải duyên và thu hút; thường xuyên tươi cười và 
thân thiết với người xem
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•Kịch bản bán hàng đầy sôi động, biến động và biến hoá 
nhưng có kiểm soát (làm kịch bản bản Word chi tiết)


•Chia kịch bản thành các phần: làm nóng, trò chuyện, ép chia 
sẻ, tặng quà, bán hàng, tư vấn bán hàng, chốt đơn; công 
thức chốt đơn “Mã hàng + sdt + địa chỉ”


•Ép chia sẻ Livestream thật khéo và quyết liệt: bí quyết của sự 
thành công của Livestream là ép chia sẻ và có thật nhiều chia 
sẻ. Chơi các trò chơi, tặng thưởng, giảm giá…
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•Đào tạo nhân viên bán hàng Livestream: nói hay, tự 
nhiên, hay cười, xinh xắn, hiểu về sản phẩm, hiểu 
về khách hàng, hiểu về đối thủ, có khả năng trò 
chuyện và kết nối


•Tung ra các chương trình quà tặng, khuyến mại 
hấp dẫn (học thêm về cách tung chương trình 
khuyến mại nhé) sẽ giúp tăng doanh số bán hàng


•Livestream cố định vào một khung giờ cố định, lịch 
thời gian biểu cố định
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•Livestream trên nhiều tài khoản: FB cá nhân và cả Fanpage; Fanpage 
có khả năng chạy quảng cáo tăng lượng theo dõi/ thích cho Fanpage.


•Chạy quảng cáo cho mọi người biết lịch livestream hàng ngày của 
shop; livestream cố định (nên livestream buổi tối 20h30)


•Tăng lượng kết bạn trên FB cá nhân, lượng theo dõi trên FB cá nhân 
và Fanpage: FB/Page có lượng theo dõi lớn và uy tín là một lợi thế lớn


•Livestream trên Fanpage tích xanh và kết hợp chạy quảng cáo: xin tích 
xanh, mua tích xanh, thuê page tích xanh và chạy quảng cáo tiếp cận 
video 


•Hàng hoá uy tín, chất lượng, dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên chốt 
sales chuyên nghiệp, chăm sóc khách hàng tốt
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•Fanpage Tích xanh: có sẵn, làm, xin, 
mua, mượn, thuê


•Chạy quảng cáo chiến dịch livestream 
trực tiếp


•Đặt quảng cáo Tăng lượt xem video; 
đặt tiền ngân sách lớn; đặt trước khi 
livestream bán hàng trực tiếp khoảng 
15-20 phút (20h00 livestream là đặt 
quảng cáo ngay, tầm 20h20-20h30 là 
bắt đầu bán)


•Tài khoản quảng cáo phải “khoẻ”, cắn 
nhiều tiền trong thời gian ngắn.

BÍ QUYẾT LIVESTREAM  
FANPAGE TÍCH XANH



• CÔNG TY TNHH PA MAKRETING 

• ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN, TRIỂN KHAI VỀ MAKRETING ONLINE, BÁN HÀNG TRỰC 
TUYẾN, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG & XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN 
THÔNG… BÀI BẢN SỐ 1 TẠI VIỆT NAM, VỚI 12 NĂM KINH NGHIỆM (2008-NAY) 

• Tăng trưởng doanh số, giảm chi phí quảng cáo, giảm chi phí bán hàng, quản lý nhân viên 

• Website: www.pamarketing.vn.  www.fb.com/pamarketing 

• www.fb.com/phananhonline. www.youtube.com/pamarketing
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