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Thương mại B2B là một thị trường rộng lớn và màu mỡ. Để sẵn sàng 
trước khi bắt đầu triển khai các kế hoạch và tránh được những tổn 
thất không đáng có, doanh nghiệp cần có một sự chuẩn bị kĩ càng. 
Các chính sách vận chuyển và hậu cần đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc xây dựng một doanh nghiệp B2B thành công. Với các 
công nghệ hiện đại trong tầm tay, các doanh nghiệp hiện nay có thể 
dễ dàng đạt được thành công. Hãy cùng tìm hiểu cách thúc đẩy lợi 
nhuận từ các phương pháp vận chuyển với các mẹo dưới đây.

Kết hợp tính năng B2C vào hoạt 
động kinh doanh B2B
Các doanh nghiệp B2C đang thúc đẩy trải nghiệm của khách hàng, tuy 
nhiên các doanh nghiệp B2B truyền thống đang thường vô tình bỏ qua 
điều này. Kết hợp và điều chỉnh các tính năng B2C vào công việc kinh 
doanh B2B sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ 
cùng ngành.
Báo cáo Tình hình Vận chuyển Thương mại năm 2017 của Temando 
(Temando’s 2017 State of Shipping in Commerce) đã khảo sát 1080 
nhà bán lẻ và 5161 người mua sắm trực tuyến ở Hoa Kỳ, Úc, Vương 
quốc Anh và Pháp. Dữ liệu cho thấy những vấn đề liên quan đến vận 
chuyển đã khiến khoảng 60% người mua sắm từ bỏ giỏ hàng của họ. 
Nhiều nhà bán lẻ cũng thừa nhận rằng những thách thức chính của họ 
bao gồm việc tăng chi phí vận chuyển, tự động hóa vận chuyển và 
logistics hay khả năng tương thích – các vấn đề ảnh hưởng ít nhiều đến 
doanh nghiệp B2B. Để giúp quản lý những thách thức trên, đây là ba xu 
hướng vận chuyển và logistics phổ biến trong ngành B2C mà các 
doanh nghiệp B2B nên lưu ý để có thể học hỏi và kết hợp vào các 
chiến lược tổng thể của họ.

http://www2.temando.com/l/86602/2017-04-23/47bv7z
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Vận chuyển gắn liền 
với Trải nghiệm 

Khách hàng

Những trải nghiệm 
B2C hình thành kì 

vọng B2B

Người mua hàng tìm 
kiếm sự thuận tiện

Các mô hình nhiễu loạn thị trường như Amazon Prime đã định hình lại mong 
muốn của nhiều người mua sắm. Người tiêu dùng giờ đây mong đợi những 
mặt hàng tốt hơn, chi phí thấp hơn và dịch vụ vận chuyển liền mạch. Tương 
tự, khách hàng doanh nghiệp thậm chí còn mong đợi nhiều hơn thế; Forrester 
nhận thấy rằng các nhà sản xuất và bán buôn B2B đang tự khiến bản thân 
thụt lùi bằng cách dựa vào "các hệ thống cây nhà lá vườn với các quy trình lỗi 
thời, các kênh bán hàng hạn chế và không cung cấp trải nghiệm mà người 
mua B2B mong đợi.” Bạn không chỉ cạnh tranh về giá cả và khả năng cung 
ứng, mà bạn còn được kỳ vọng sẽ cung cấp “trải nghiệm sánh ngang với mua 
sắm trên Alibaba hoặc Amazon”. Tập trung cải thiện trải nghiệm khách hàng 
và doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên nổi bật trước các đối thủ.

1. Trải nghiệm mua hàng cá nhân hình thành kì
vọng cho khách hàng doanh nghiệp
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Trong báo cáo của Temando, bạn có thể thấy rằng hầu hết các nhà bán lẻ 
được khảo sát đều thừa nhận giá trị của vận chuyển trong việc nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng. Gần 40% số nhà bán lẻ cho biết họ đã thấy trải 
nghiệm khách hàng được cải thiện khi họ cung cấp các tùy chọn vận chuyển 
tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ có dưới một phần ba trong số đó đã lên kế hoạch đầu tư 
vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng trong 12 tháng tới. Vì sự triển khai 
chậm chạp này, khách hàng dường như không thể nhận được trải nghiệm vận 
chuyển mà họ mong muốn. Vì vậy, hơn một phần năm số khách hàng đã từ bỏ 
giỏ hàng của họ với lý do vận chuyển chậm và các quy trình phức tạp, tốn thời 
gian. Mặt khác, khoảng 70% người mua sắm sẽ quay lại mua sắm từ người bán 
cung cấp trải nghiệm vận chuyển tốt. Mang đến trải nghiệm vận chuyển liền 
mạch chính là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp.

2. Vận chuyển gắn liền với trải 
nghiệm khách hàng
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Gần 60% khách hàng trong báo cáo của Temando cho biết họ 
sẽ mua hàng từ đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp nếu tùy 
chọn giao hàng họ mong muốn không có sẵn. Việc giới hạn lựa 
chọn vận chuyển của bạn là một điều vô cùng rủi ro. Hơn nữa, 
phần lớn người tiêu dùng mua sắm trực tuyến vì sự tiện lợi và sự 
đa dạng lựa chọn mà nó mang lại. Trên thực tế, con số này đã 
tăng lên vài phần trăm hàng năm. Vậy làm thế nào để khách 
hàng B2B không xem xét các lựa chọn thay thế tốt hơn nếu 
không hài lòng với trải nghiệm hiện tại của họ? Hãy mang đến 
trải nghiệm tiện lợi nhất và giữ chân khách hàng của bạn.

3. Người mua sắm hay khách 
hàng tiềm năng đều tìm 
kiếm sự tiện lợi
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Mẹo để thu hút khách hàng B2B

Với các khách hàng doanh nghiệp bận rộn, việc lập kế hoạch là bước quan trọng. 
Để luôn theo kịp lịch trình, họ phải đảm bảo các lô hàng từ nhiều đối tác được giao 

một cách an toàn và đúng hạn. Với tư cách là người bán B2B, việc hỗ trợ người mua 
bằng cách loại bỏ những quy trình rắc rối là một điểm cộng lớn. Theo Báo cáo khảo 
sát người mua B2B năm 2016 của Demand Gen Report (Demand Gen Report’s 2016 
B2B Buyer’s Survey Report), các khách hàng doanh nghiệp đang ngày càng có xu 
hướng giới thiệu cho nhau những đối tác mà họ tin cậy. Biến khách hàng doanh 
nghiệp thành khách hàng trung thành sẽ giúp tạo ra các luồng doanh thu mới cho 
doanh nghiệp của bạn.

Theo dõi lô 
hàng minh bạch

Giải pháp vận chuyển 
nhanh và linh hoạt

Khai thác điểm 
mạnh của đội ngũ 

vận chuyển

http://www.demandgenreport.com/resources/research/2016-b2b-buyer-s-survey-report
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Đôi khi bạn cần phải xử lý các đơn đặt hàng gấp. Bạn có chuẩn bị 
sẵn sàng để ứng phó với áp lực gia tăng này? Thay vì làm thất vọng 
khách hàng, hãy phân phối hàng hóa của bạn ở nhiều kênh khác 
nhau. Bằng cách phân bố hàng hóa ở nhiều kho, bạn có thể đáp ứng 
lượng hàng hóa cần cung cấp và vận chuyển trong thời gian ngắn 
nhất có thể. Phương thức vận chuyển phù hợp sẽ giúp bạn dễ dàng 
chỉ định lô hàng nào cần được ưu tiên hoặc đơn hàng đó yêu cầu vận 
chuyển đặc biệt như vận tải nặng. Cách làm này giúp giảm thiểu mọi 
sự chậm trễ và phụ phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

Các doanh nghiệp phải nhận hàng từ nhiều người bán trong ngày có 
thể gặp khó khăn trong việc quản lý số lượng lô hàng. Cập nhật 
thường xuyên về thời điểm dự kiến các lô hàng sẽ chuyển đến, cùng 
với thông báo trước khi gửi hàng (ASN) sẽ thể hiện sự quan tâm của 
bạn dành cho khách hàng. Hơn một nửa (53%) người mua B2B nói 
rằng “dịch vụ khách hàng và dịch vụ hỗ trợ sau mua hàng tuyệt vời” 
là những yếu tố quyết định lòng trung thành với nhà cung cấp. Các 
doanh nghiệp có khả năng quản lý vận chuyển với các tùy chọn như 
đặt trước và theo dõi thời gian thực sẽ nổi bật trong mắt khách hàng. 

1. Giải pháp vận chuyển
nhanh và linh hoạt

2. Theo dõi lô hàng minh bạch

http://customerthink.com/what-really-makes-b2b-buyers-loyal-to-their-suppliers/
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3. Khai thác điểm mạnh của đội ngũ 
vận chuyển
Các hãng vận chuyển khác nhau có thế mạnh về các loại dịch vụ 
giao hàng khác nhau. Việc khai thác những điểm mạnh này sẽ tăng 
thêm doanh thu và hợp lý hóa hoạt động của bạn. Hãy sử dụng một 
nền tảng với nhiều lựa chọn vận chuyển, tự động lựa chọn nhà 
cung cấp dịch vụ dựa trên các quy tắc và đẩy nhanh tốc độ hoàn 
thành đơn hàng, rút ngắn thời gian giao hàng và giảm chi phí liên 
quan đến nhà cung cấp dịch vụ. Nhờ đó, bạn có thể phân bổ tài 
nguyên vào các mảng quan trọng khác của doanh nghiệp như R&D 
và marketing.

Một nghiên cứu năm 2016 của McKinsey&Company cho thấy điểm 
số trải nghiệm khách hàng B2B thấp hơn B2C tới 50%. Khoảng 
cách đó sẽ càng rõ rệt hơn khi xu hướng số hóa người tiêu dùng 
diễn ra. Điều đáng khích lệ là các công ty B2B đang dần nhận ra lợi 
ích của việc lấy khách hàng làm trung tâm. Những doanh nghiệp đã 
áp dụng chiến lược này cho biết, “điểm hài lòng của khách hàng đã 
tăng lên đáng kể, chi phí phục vụ giảm từ 10 đến 20%, trong khi 
doanh thu tăng trưởng từ 10 đến 15% và mức độ hài lòng của nhân 
viên cũng được cải thiện.” Khi ranh giới giữa B2C và B2B trở nên 
mờ nhạt, rõ ràng là chỉ những gì cải tiến nhất mới có thể tồn tại và 
phát triển. Quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng sẽ giúp bạn 
phát triển doanh nghiệp B2B của mình nhanh hơn và tiến xa hơn.

http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/improving-the-business-to-business-customer-experience
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/improving-the-business-to-business-customer-experience
https://magento.com/products/shipping?ls=Advertisement&lsdet=ao+Google+-+SHIP&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=magento1+%7C+ao+-+apac+-+brand&utm_term=magento+shipping&utm_content=brand+-+magento+shipping&gclid=EAIaIQobChMI4eWp0qPv1QI
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Nguồn

MAGENTO COMMERCE
Magento Commerce là một giải pháp thương mại linh hoạt, có thể mở rộng với các 
công cụ tích hợp để quản lý, đo lường và tối ưu mọi khía cạnh của trải nghiệm thương 
mại.

MAGENEST
Magenest sử dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong quản 
lý và vận hành. Chúng tôi kết hợp hoàn hảo sức mạnh của 4 nền tảng Magento, 
Odoo, Salesforce và AWS trong One-stop Solution – bộ giải pháp công nghệ cho 
doanh nghiệp toàn diện và duy nhất tại Việt Nam. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải 
quyết các vấn đề như quản lý bán hàng, quản lý nguồn lực, tạo dựng và duy trì mối 
quan hệ với khách hàng cũng như lưu trữ và phân tích dữ liệu.

https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2020




5 lý do để nâng cấp nền tảng 
Magento ngay bây giờ
Nâng cấp nền tảng từ Magento Open Source 1 sang Magento Commerce có thể 
xây dựng doanh nghiệp của bạn và giảm thiểu các rủi ro.







Dù thế nào đi nữa, đã đến lúc bắt tay 
vào thực hiện. Magento Open Source 1 
đã hết hạn sử dụng vào tháng 6 năm 
2020. Các cập nhật và bản vá bảo mật 
cũng đã dừng hoạt động. Điều này có 
nghĩa là cửa hàng trực tuyến của bạn có 
thể bị tấn công dễ dàng và bạn sẽ phải 
chứng minh việc tuân thủ PCI và các 
tiêu chuẩn khác.


Nếu lập kế hoạch nâng cấp ngay bây 
giờ, bạn có thể tránh những rủi ro này 
và tận dụng các tính năng của Magento 
Commerce để tối ưu hóa trải nghiệm 
khách hàng. Ebook này trình bày 5 lý 
do tại sao bạn nên bắt đầu lập kế 
hoạch nâng cấp nền tảng Magento 
đang sử dụng lên Magento Commerce 
ngay bây giờ.


các trang web bị tấn công 
trong hai năm qua đang chạy 
phần mềm lỗi thời hoặc chưa 
được vá lỗi.1


1 ServiceNow 2018.
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Đừng chần chừ. Hãy lên kế 
hoạch nâng cấp ngay bây giờ.


2


57%


Có  thể  bạn  đã  nghĩ  đến  việc  nâng  cấp  nền 
tảng   Magento   1  lên   Magento   
Commerce. Doanh  nghiệp  của  bạn  đang   
trên  đà  phát  triển  và  bạn  cần  phải  mang 
đến  trải  nghiệm  mua  sắm  thực  sự  tối  
ưu  cho  khách  hàng  -  điều  giúp  doanh 
nghiệp của bạn vượt xa đối thủ cạnh tranh.
Và Magento Commerce là một trong những 
nền  tảng  thương  mại  triển  vọng  nhất  hiện 
nay. Thiết kế nội dung nhanh hơn, các giải 
pháp   cá   nhân   hóa   và   giải  pháp  khách   
hàng  trung thành  dựa  trên  AI,  bán  hàng  
xuyên   biên  giới   chỉ   là   một   trong  những   
tính  năng  tuyệt  vời  mà Magento  Commerce  
cung  cấp. 
Vậy  tại  sao bạn còn chần chừ?


Có lẽ bạn lo lắng rằng việc nâng cấp sẽ tốn 
kém  hoặc  mất  thời  gian.  Hoặc  có  thể  bạn 
không  chắc  Magento  Commerce  sẽ  giúp 
doanh  nghiệp  của  bạn  tạo  ra  bao  nhiêu  lợi 
nhuận.







Việc tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật 
dữ liệu ngành Thanh toán thẻ (PCI 
DSS) là rất quan trọng đối với việc 
thành công của bạn. Nếu bạn sử 
dụng Magento 1 sau tháng 6 năm 
2020, bạn sẽ phải có trách nhiệm 
chứng nhận lại việc tuân thủ tiêu 
chuẩn của mình. Các hình phạt cho 
việc không tuân thủ rất nặng và có 
thể bao gồm tiền phạt hoặc loại bỏ 
khả năng xử lý thẻ tín dụng.


Hãy nhớ rằng, Magento 1 đã có 10 
năm tuổi đời, các công nghệ hỗ trợ 
nó đã cũ và lỗi thời. Vấn đề bảo mật 
của các công nghệ này dễ bị 


“tổn thương” hơn đáng kể so với công 
nghệ được sử dụng trong Magento 
Commerce - nền tảng được thiết kế với 
kiến trúc bảo mật hiện đại.


Ngoài ra, vi phạm dữ liệu có thể gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho doanh 
nghiệp của bạn. Trên thế giới, án phạt 
trung bình cho một vụ vi phạm dữ liệu 
khách hàng là 3,86 triệu USD, tăng 
6,4% so với năm 2017. Ngoài ra, 
British Airways và Marriott đã bị phạt 
lần lượt là 220 triệu USD và 123 triệu 
USD vì các vi phạm bảo mật liên quan 
đến GDPR gần đây.


2  Các tiện ích mở 
rộng trong Magento 
1 của bạn cũng có 
thể sắp hết hạn 


Nhiều nhà cung cấp trên Magento 1 
đang chạy nhiều hơn 50 tiện ích mở 
rộng. Khi Magento 1 hết thời hạn sử 
dụng, nhiều nhà phát triển và đại lý 
phần mềm có thể ngừng bảo trì và hỗ 
trợ trên các tiện ích mở rộng của 
Magento 1. Điều này có nghĩa là tiện ích 
bạn đang sử dụng có thể bỏ lỡ các bản vá 
bảo mật và các bản cập nhật quan trọng 
khác. Điều này có thể khiến doanh 
nghiệp của bạn gặp nhiều rủi ro.


Tiết kiệm chi phí bằng các tiện ích mở rộng được tích hợp


Vì Magento Commerce được tích hợp nhiều tính năng cần thiết hơn, các 
doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ Magento 1 thường thấy sự giảm thiểu 
đáng kể số lượng tiện ích mở rộng mà họ đang chạy. 


Những doanh nghiệp giảm số lượng tiện ích mở rộng từ 50 còn dưới10 có 
thể giảm đáng kể chi phí bảo trì, hỗ trợ và cấp phép.


2 Ponemon 2018. 3 Tech Crunch 2019. 4 Digital Trends 2019.


Trên thế giới, án 
phạt trung bình 
cho tội vi phạm dữ 
liệu khách hàng là


GRADUATE FROM OPEN SOURCE  |  5 REASONS TO UPGRADE NOW


1  Cửa hàng trực tuyến của bạn phải bảo mật 
và tuân thủ các quy tắc của PCI để phát triển 
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$3.86
TRIỆU ĐÔ







5 Stax Research, 2019.


Nâng cấp để giành được lợi thế


Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp nâng cấp lên 
Magento Commerce đều tăng doanh thu trong khi giảm được chi phí hoạt 
động. Stax Research đã khảo sát 17 doanh nghiệp đã nâng cấp lên Magento 
Commerce. Một năm sau khi hoàn thành việc nâng cấp, họ cho biết:


Nâng cấp càng sớm, bạn càng sớm gặt hái được thành công.


Chi phí phát triển nội 
dung giảm 


Thời gian ngừng 
hoạt động giảm


Tỉ lệ chuyển 
đổi tăng


Lưu lượng truy cập 
trang web tăng


Doanh thu trên nền 
tảng di động tăng


4GRADUATE FROM OPEN SOURCE  |  5 lý do để nâng cấp nền tảng Magento ngay bây giờ


3  Các tiện ích mở rộng cải tiến nhất 
được tích hợp trong Magento Commerce


Hầu hết các tiện ích mở rộng 
đột phá này hiện nay không 
hỗ trợ trên Magento 1. Nhưng 
các nhà phát triển phần mềm 
đang tạo ra các giải pháp mới, 
sáng tạo cho Magento 
Commerce, bao gồm:


• Tìm kiếm thông minh
• Email được cá nhân hóa và các


chương trình khách hàng thân
thiết


• Nội dung động và theo ngữ cảnh
• Phòng thử đồ ảo
• Bán lượt đăng ký
• Thanh toán trả góp


Với Magento Commerce, bạn có thể 
mang đến cho khách hàng một trải 
nghiệm độc đáo và hoàn toàn mới 
lạ.


33%26%20%


93%62%







Vậy Magento Open Source 2 thì sao?
Hãy nhớ rằng: Magento Open Source 1 đã hết hạn sử dụng, nhưng Magento Open Source 2 
đang ở thời kỳ đỉnh cao. Việc phát triển Magento 1 đã bị dừng khi phát hành Magento 2 và 
mặc dù các bản vá và cập nhật bảo mật vẫn được phân phối thường xuyên, những bản vá 
này cũng sẽ bị dừng cung cấp vào tháng 6 năm 2020. 


Nhưng nếu bạn đang chạy Magento Open Source 2, bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản 
vá thường xuyên và cập nhật như thường lệ.


6 Search Engine Land, 2018. 7 Wordstream, 2018.
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4  Nâng cấp lên Magento Commerce - 
đường tắt để doanh nghiệp của bạn 
nhanh chóng tận dụng tất cả các lợi ích 
của đám mây
Nếu bạn đang sử dụng Magento 
Open Source để quản lý và duy trì 
cơ sở hạ tầng và các tài nguyên 
liên quan, điều này có thể vừa 
phức tạp vừa tốn kém. Ngoài việc 
duy trì, bảo mật và giám sát máy 
chủ, cơ sở hạ tầng mạng, v.v., bạn 
có thể phải làm việc với nhiều 
nhà cung cấp và theo dõi nhiều 
hợp đồng hỗ trợ và bảo hành.


Bằng cách nâng cấp lên Magento 
Commerce, bạn có thể tận dụng 
tối đa lợi thế của công nghệ đám 
mây. Magento sẽ quản lý cơ sở hạ 
tầng của bạn trong khi duy trì 
SLA cấp doanh nghiệp. Bạn sẽ 
tốn ít thời gian và tiền bạc hơn để 
quản lý cơ sở hạ tầng. Và, với một 
liên hệ hỗ trợ, bạn sẽ giảm thiểu 
thời gian dùng vào việc quản lý 
các nhà cung cấp công nghệ và 
giấy phép.


Hơn nữa, giải pháp đám mây hiện 
đại có thể mang lại hiệu suất tốt 
hơn những gì bạn mong đợi. Bạn 
có thể giảm nguy cơ bị treo trang 
web trong thời gian mua sắm cao 
điểm (như Thứ Sáu đen tối). Bạn 
cũng có thể tăng tốc độ trang 
web, điều này có thể cải thiện 
chuyển đổi và thậm chí là xếp 
hạng trên Google của bạn; ví dụ: 
Google có xét đến tốc độ trang 
trên thiết bị di động khi xác định 
thứ hạng. Và tốc độ trang cũng là 
một thành phần quan trọng của 
thuật toán Điểm chất lượng 
(Quality Score) dùng để định giá 
AdWords.







Có thể muộn hơn bạn tưởng


Tùy thuộc vào mô hình kinh 
doanh và ngành nghề của bạn, việc 
nâng cấp lên Magento Commerce 
có thể mất từ 3 đến 12 tháng. Và 
bạn sẽ không thực sự nắm rõ quá 
trình nâng cấp của mình sẽ diễn ra 
trong bao lâu


cho đến khi bạn bắt đầu lập kế 
hoạch. Nếu bạn bắt đầu lập kế 
hoạch, chẳng hạn 3 tháng trước 
khi Magento Open Source 1 kết 
thúc vòng đời, bạn có thể bị kẹt 
giữa các nền tảng.


Vậy điểm mấu chốt ở đây là gì? 
Hãy bắt đầu lập kế hoạch nâng 
cấp của bạn ngay bây giờ.
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5  Doanh nghiệp không nên đợi 
đến phút cuối cùng để nâng cấp 
từ Mã nguồn mở


Con người thường thích đợi đến phút cuối cùng. 
Nhưng điều đó không có nghĩa đây là một ý tưởng 
hay. Đối tác tích hợp hệ thống/Đối tác giải pháp 
cũng có các khách hàng khác, nhiều người trong số 
họ cũng có thể muốn nâng cấp từ Magento 1. Nếu 
bạn đợi đến phút cuối cùng mới lập kế hoạch nâng 
cấp, việc tìm đối tác phù hợp có thể sẽ khó khăn 
hơn.


Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu đánh giá lại trải 
nghiệm khách hàng từ sớm và tiến hành đổi mới 
cho giai đoạn phát triển tiếp theo, bạn có thể 
hoàn thành việc nâng cấp trước đối thủ cạnh 
tranh vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.


Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Tìm hiểu thêm ›



https://info2.magento.com/M1OpenSourceMigration2





© Adobe, September 2019


ADOBE EXPERIENCE CLOUD
Tận dụng khả năng phân tích khách hàng 
nhạy bén, Adobe Experience Cloud cung 
cấp mọi thứ bạn cần để mang lại trải 
nghiệm được thiết kế phù hợp, cá nhân hóa 
và nhất quán, từ đó làm hài lòng khách 
hàng của bạn mọi lúc, mọi nơi.


Được xây dựng trên Adobe Experience 
Platform, tận dụng công nghệ máy tính và 
trí tuệ nhân tạo của Adobe Sensei, Adobe 
Experience Cloud cho phép bạn truy cập 
vào hệ thống dịch vụ toàn diện nhất thế 
giới thông qua - Adobe Analytics Cloud, 
Adobe Marketing Cloud và Adobe 
Advertising Cloud. Và bởi vì được phát 
triển bởi Adobe, Adobe Experience Cloud 
được tích hợp với Adobe Creative Cloud và 
Document Cloud để việc thiết kế trải 
nghiệm được liên kết chặt chẽ với hoạt 
động phân phối.


ADOBE COMMERCE CLOUD
Adobe Commerce Cloud kết hợp Magento 
Commerce với Adobe Experience Cloud, 
cung cấp nền tảng end-to-end để quản lý, 
cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm 
thương mại trên mọi điểm tiếp xúc.


MAGENTO COMMERCE
Magento Commerce là một giải pháp 
thương mại linh hoạt, có thể mở rộng với 
các công cụ tích hợp để quản lý, đo lường và 
tối ưu hóa mọi khía cạnh của trải nghiệm 
thương mại.


MAGENEST
Magenest sử dụng công nghệ để giúp 
doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong 
quản lý và vận hành. Chúng tôi kết hợp 
hoàn hảo sức mạnh của 4 nền tảng 
Magento, Odoo, Salesforce và AWS trong 
One-stop Solution – bộ giải pháp công 
nghệ cho doanh nghiệp toàn diện và duy 
nhất tại Việt Nam. Chúng tôi giúp doanh 
nghiệp giải quyết các vấn đề như quản lý 
bán hàng, quản lý nguồn lực, tạo dựng và 
duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng 
như lưu trữ và phân tích dữ liệu.
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E B O O K


Phát triển nhanh hơn 
với Chiến lược thương 
mại kỹ thuật số
Theo dõi bài viết của chúng tôi và 
nhận các đề xuất để kinh doanh trực 
tuyến thành công, bất kể bạn ở đâu, 
ngay hôm nay.
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Thương mại kỹ thuật số là yếu 
tố quan trọng đối với sức khỏe 
doanh nghiệp của bạn.
Trong khi chi tiêu truyền thống dự kiến sẽ giảm 14% vào cuối năm, Thương mại 
điện tử đang trên đà tăng trưởng 18% và có thể cao hơn nữa. Bắt đầu và phát 
triển kinh doanh trực tuyến càng nhanh, bạn sẽ càng nắm được ưu thế trong 
tương lai. 
Nhưng mỗi doanh nghiệp đều có các cách thức kinh doanh và hoạt động khác 
nhau. Không có chiến lược thương mại nào có thể phù hợp cho mọi doanh 
nghiệp. Và đương nhiên cũng không có một công nghệ nào có thể ứng dụng cho 
mọi trường hợp. Cho dù bạn mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực thương mại kỹ 
thuật số hoặc đã “vật lộn” trong ngành này nhiều năm, đôi khi bạn vẫn có thể 
không chắc phải làm gì tiếp theo.


Đó là lý do tại sao bản đánh giá thương mại kỹ thuật số này được ra đời. Dựa trên 
kết quả của việc trả lời năm câu hỏi ngắn, bạn sẽ nhận được các đề xuất của riêng 
mình phù hợp với các mục tiêu thương mại kỹ thuật số của doanh nghiệp. 


Trong khi chi tiêu truyền thống dự kiến sẽ giảm 14% vào 
cuối năm, Thương mại điện tử đang trên đà tăng trưởng 
18% và có thể cao hơn nữa. Bắt đầu và phát triển kinh 
doanh trực tuyến càng nhanh, bạn sẽ càng nắm được ưu 
thế trong tương lai. 1 


18 31


18%
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1. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất mô hình kinh doanh của bạn?


A. Chỉ bán trên Shopee/Lazada/Tiki/...


B. Hầu hết doanh thu đến từ các cửa hàng truyền thống. Đồng thời cũng bán trên Shopee/
Lazada/Tiki/... và mở một website thương hiệu đơn giản ( WordPress, WooCommerce 
hoặc Shopify).


C. Sở hữu một mô hình bán hàng trực tuyến phức tạp bao gồm nhiều trang web đang hoạt 
động trên nhiều nền tảng cũng như bán qua Amazon và các nền tảng khác.


2. Mức độ phức tạp của mô hình kinh doanh của bạn?


A. Không phức tạp (ví dụ: một sản phẩm hoặc dòng sản phẩm ở một khu vực)


B. Phức tạp (ví dụ: nhiều sản phẩm và thị trường hoặc nhiều khu vực)


C. Rất phức tạp (ví dụ: nhiều thương hiệu, sản phẩm, thị trường và kênh)


3. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất những thách thức thương mại kỹ thuật số mà bạn 
gặp phải?


A. Không có trang web thương mại.


B. Hoạt động kinh doanh trực tuyến đang phát triển nhanh chóng, nhưng trang web bị chậm 
lại hoặc thậm chí gặp sự cố khi lưu lượng truy cập hoặc giao dịch tăng lên.


C. Dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để duy trì các trang web và thông tin sản phẩm.


4. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất các mục tiêu thương mại kỹ thuật số của bạn?


A. Khởi chạy một trang web thương hiệu nhanh chóng.


B. Nâng cấp trang web mang thương hiệu của mình để có thể thực hiện nhiều giao dịch hơn 
và cung cấp dịch vụ linh hoạt hơn.


C. Quản lý tất cả các giao dịch bán hàng trực tuyến trên một nền tảng.


5. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất mục tiêu kinh doanh của bạn?


A. Tạo ra dòng doanh thu mới.


B. Trở thành một doanh nghiệp đa kênh.


C. Mở rộng thương hiệu và thị trường mới trong khi vẫn giảm được chi phí hoạt động.


Hãy cùng bắt đầu thôi!
Hãy tập trung và trả lời những câu hỏi sau. Nếu không có câu trả lời hoàn toàn 
phù hợp, hãy chọn một phương án tương đồng nhất với tình hình hiện tại của 
bạn.
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Và dưới đây là kết quả của bạn!
Nếu đã trả lời xong 5 câu hỏi trên, hãy tìm ngay kết quả phù hợp với câu trả lời nhất 
và nhận những đề xuất dành riêng cho bạn!


Chủ yếu là đáp án A: sẵn sàng khởi động
Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là A, bạn có thể là một người bán hàng trên các trang 
thương mại điện tử thành công, nhưng bạn lại không có một trang web thương mại cho riêng 
mình. Nếu đây là tình hình kinh doanh hiện tại của bạn, ưu tiên hàng đầu là sở hữu trang web 
thương mại và bắt đầu phát triển cơ sở khách hàng của bạn.


Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn tăng tốc:


Chọn một nền tảng thương mại có thể kết hợp với cửa hàng trên 
trang TMĐT
Quản lý doanh số bán hàng của cửa hàng trên trang thương mại điện tử và một trang web thương 
mại riêng biệt có thể tốn kém và mất thời gian. Tốt nhất, bạn nên chọn một nền tảng thương mại 
cho phép bạn quản lý việc bán hàng trên các chợ thương mại điển tử của mình trên cùng một giao 
diện quản trị.


Áp dụng tư duy triển khai nhanh chóng
Để chuyển hướng kinh doanh trực tuyến nhanh chóng, bạn nên suy nghĩ về các yêu cầu của mình 
một cách có chiến lược. Điều này có nghĩa là lựa chọn các tính năng mở rộng sẵn có thay vì tự phát 
triển các tính năng riêng và lựa chọn các chủ đề có sẵn thay vì thiết kế từ đầu. Điều này cũng đồng 
nghĩa với việc giảm thiểu số lượng các bên liên quan phải phê duyệt giao diện và chức năng 
website của bạn. Đồng thời áp dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn, ưu tiên các tính năng cần 
thiết.


Tìm kiếm các gói triển khai nhanh chóng
Đối với trang web thương mại đầu tiên, bạn có thể sẽ muốn cộng tác với các đối tác giải pháp 
(solution partner) nếu họ có thể cam kết thời gian và chi phí phù hợp với nhu cầu của bạn.


Gợi ý: Nhiều đối tác của Magento Commerce cung cấp các gói triển khai nhanh chóng với các tính 
năng, bao gồm lịch trình và định giá tiêu chuẩn, rất lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần 
chuyển hướng trực tuyến nhanh chóng.


Ưu tiên hàng đầu là sở hữu 
trang web thương mại và 
bắt đầu phát triển cơ sở 
khách hàng của bạn.
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Sử dụng hệ thống tự động hóa để thiết kế trải nghiệm cá nhân 
hóa trên quy mô lớn
Hầu hết khách hàng mua sắm trực tuyến ngày nay đều mong muốn có trải nghiệm được cá nhân 
hóa, bao gồm khuyến nghị sản phẩm sản phẩm dành riêng cho họ. Trên thực tế, các cuộc khảo 
sát gần đây cho thấy đề xuất sản phẩm có thể mang lại 31% doanh thu cho trang Thương mại 
điện tử. Điều này có nghĩa là bạn nên tìm kiếm một nền tảng thương mại tự động hóa các đề xuất 
sản phẩm ngay khi chuyển đổi kỹ thuật số.


Gợi ý: Magento Commerce đi kèm với Đề xuất sản phẩm do Adobe cung cấp. Tính năng này sử 
dụng AI để phân tích hành vi của khách hàng từ đó cung cấp các đề xuất tự động phát triển và 
ngày càng hoàn thiện.


Nếu đã quen với các thuật toán tiếp thị của các sàn TMĐT, bạn đã có nền tảng khá cơ bản về 
tiếp thị. Tuy nhiên, để trang web mới của bạn thành công, bạn sẽ cần hiểu rõ hơn về các chiến 
lược tiếp thị trực tuyến — như SEO, tìm kiếm trả phí và mạng xã hội, v.v. Nếu điều này nghe có 
vẻ khó khăn, bạn có thể thuê một nhà tư vấn hoặc công ty tiếp thị để giúp bạn bắt đầu.


Gợi ý: Magento Commerce bao gồm mô-đun Business Intelligence có thể giúp bạn biết được 
đâu là chiến lược tiếp thị mang lại nhiều giá trị nhất.


18 31


31%


Sử dụng doanh số bán hàng trên sàn thương mại điện tử để 
xây dựng cơ sở khách hàng của riêng bạn 
Mặc dù Amazon không cung cấp thông tin liên hệ của những khách hàng mua sản phẩm 
của bạn, tuy nhiên vẫn có nhiều cách để cho khách hàng biết về trang web mới của bạn. Ví 
dụ, bạn có thể in URL trang web mới trên bao bì đóng gói hoặc phát các tờ rơi bao gồm 
thông tin ngày ra mắt và các khuyến mãi đặc biệt.


Đề xuất sản phẩm có thể mang lại 31% doanh thu cho trang thương 
mại điện tử.  Vì vậy, hãy tìm kiếm một nền tảng thương mại có thể tự 
động đề xuất sản phẩm. 


Đừng quên tiếp thị
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Chủ yếu là đáp án B: chuyển hướng bán hàng hợp kênh 
Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là B, bạn là một doanh nghiệp bán hàng đa kênh thông qua 
các điểm bán, trang web và các cửa hàng truyền thống. Doanh nghiệp của bạn có thể bán ít hơn 
tại các cửa hàng truyền thống và nhiều hơn ở cửa trực tuyến. Để thích ứng với sự thay đổi này, 
bạn cần nâng cấp trang web thương mại của mình và phát triển khả năng bán hàng hợp kênh 
mới. 


Tạo danh sách mong muốn 
Bán hàng đa kênh, chẳng hạn như đặt hàng trực tuyến tại 
cửa hàng hoặc mua hàng tại các điểm bán lưu động, đóng 
vai trò rất quan trọng để mang đến thành công. Trước khi 
bạn thay đổi trang web thương mại của mình, hãy đảm bảo 
bạn đã xây dựng một ý tưởng rõ ràng bao gồm những lựa 
chọn mà khách hàng thực sự muốn.


Xác định quy trình hoàn thành công 
việc 
Khi đã xác định được các chiến lược của bản thân, bạn 
cũng sẽ cần vạch ra quy trình công việc cần thiết để đảm 
bảo các chiến lược trên giấy kia sẽ trở thành hiện thực. Quy 
trình công việc này có thể liên quan đến dữ liệu từ các hệ 
thống khác nhau trong doanh nghiệp ví dụ như hệ thống 
ERP.


Ước tính mức tăng trưởng trên tất cả 
kênh 
Một vấn đề quan trọng khác là xem xét lưu lượng truy cập 
hiện tại của bạn và khối lượng giao dịch và ước tính khối 
lượng có thể đạt được. Bạn cũng nên xem xét việc tích hợp 
nền tảng thương mại với các hệ thống khác, chẳng hạn 
ERP. Điều này có thể giúp bạn hiểu được mức độ mở rộng 
cần thiết trong nền tảng thương mại của bạn.


Gợi ý: Hãy chắc chắn rằng nền tảng thương mại của bạn 
không có Giới hạn lệnh gọi API bởi nó sẽ gây khó khăn cho 
việc vận hành nền tảng thương mại kết hợp với các hệ 
thống quan trọng khác.


Chọn nền tảng thương mại hỗ trợ bán 
hàng trên sàn TMĐT
Nếu bạn cho rằng mình cần mở rộng quy mô nhanh chóng, 
chúng tôi khuyên bạn nên chọn một nền tảng thương mại đi 
kèm với dịch vụ đám mây và SLA bao gồm lưu lượng truy 
cập và các giao dịch. Ngoài ra, nếu Amazon là một phần 
trong hoạt động bán hàng của bạn, bạn cũng sẽ muốn một 
nền tảng thương mại cho phép bạn quản lý doanh số bán 
hàng trên các sàn TMĐT cùng với website của thương hiệu.


Giới thiệu khách hàng địa phương về 
trang web mới của bạn
Sau khi nâng cấp trang web của mình và đã sẵn sàng cho 
khối lượng lớn hơn, đừng ngại liên hệ với khách hàng địa 
phương của bạn. Ít nhất, bạn nên gửi cho danh sách khách 
hàng địa phương một email giới thiệu ưu đãi đặc biệt có thể 
đổi trực tuyến và chạy vài quảng cáo với nhắm mục tiêu 
theo địa lý mà không ảnh hưởng đến tính cách khách hàng 
ban đầu của bạn.


Gợi ý: Magento Commerce cung cấp tính năng cá nhân hóa 
và các tính năng phân khúc cho phép bạn đem đến ưu đãi 
cho khách hàng dựa trên vị trí, xu hướng hành vi và các đặc 
điểm khác của họ.


Nếu doanh nghiệp của bạn có doanh số 
bán hàng trực tuyến nhiều hơn doanh số 
tại cửa hàng, hãy nâng cấp trang web bán 
hàng và phát triển khả năng bán hàng 
hợp kênh
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Chủ yếu là đáp án C: đơn giản hóa để phát triển nhanh hơn
Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là C, bạn đang phải đối mặt với sự phức tạp đến từ mô hình 
kinh doanh của mình. Bạn có thể đang bán trên nhiều thị trường và thông qua nhiều trang 
web khác nhau chạy trên các nền tảng khác nhau. Trên thực tế, chi phí và thời gian cần thiết 
để giữ cho mọi thứ hoạt động có thể ngăn cản bạn phát triển với tốc độ mong muốn.


Nếu đây thực sự là tình trạng hiện tại của bạn, ưu tiên hàng đầu là khắc phục sự phức tạp và giảm 
thiểu chi phí liên quan đến các hoạt động hàng ngày. Khi những vấn đề này được khắc phục, việc 
mở rộng quy mô sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn nhiều.


Chọn một nền tảng thương mại cho phép bạn tích hợp hỗ trợ 
nhiều trang web và điểm bán
Quản lý nhiều trang web trên nhiều phần mềm khác nhau có thể gây ra nhiều khó khăn và tốn 
kém. Các bản cập nhật sản phẩm phải được thực hiện thủ công theo chu kỳ trên tất cả các trang 
web của bạn và báo cáo tài chính yêu cầu dữ liệu được xuất từ   mọi nền tảng sang Excel.


Bạn nên thay thế tất cả các nền tảng đang sử dụng bằng một nền tảng duy nhất hỗ trợ nhiều trang 
web. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo và quản lý bao nhiêu trang web tùy thích với cùng một 
phần mềm. Nói cách khác, bạn không phải mua và cài đặt phần mềm mới mỗi khi muốn lập thêm 
một trang web mới.


Hãy nhớ rằng ngay cả khi nhà cung cấp phần mềm thương mại cho phép bạn "sao chép" trang 
web, bạn có thể vẫn phải mua thêm giấy phép và vận hành cửa hàng mới hoàn toàn riêng biệt với 
cửa hàng cũ.


Hơn nữa, việc quản lý doanh số bán hàng từ cùng một giao diện quản trị và cơ sở dữ liệu sản phẩm 
của các cửa hàng, sẽ mang đến sự tiện lợi và linh hoạt. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian 
đáng kể.


Gợi ý: Magento Commerce hỗ trợ nhiều trang web khác nhau đồng thời kết nối liền mạch với 
Amazon và các thị trường khác để dễ dàng báo cáo và quản lý.


Khắc phục sự phức tạp và giảm thiểu 
chi phí liên quan đến các hoạt động 
hàng ngày sẽ giúp bạn mở rộng quy 
mô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.



https://magento.com/products/magento-commerce
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Thiết lập hệ thống PIM (nếu bạn chưa có)
Một trong những thách thức lớn nhất liên quan đến việc bán hàng qua nhiều trang web là giữ cho 
tất cả thông tin sản phẩm của bạn được cập nhật. Hệ thống quản lý thông tin sản phẩm (PIM) là 
một kho lưu trữ cho tất cả dữ liệu sản phẩm của bạn. Hệ thống PIM có thể cung cấp nguồn cấp dữ 
liệu chính xác, cập nhật thông tin sản phẩm cho tất cả các trang web của bạn. Từ đó bạn có thể tiết 
kiệm thời gian và tiền bạc đồng thời đảm bảo tất cả khách hàng đều nhìn thấy danh sách sản 
phẩm chất lượng cao.


Kết nối hệ thống PIM với nền tảng thương mại
Nếu đã sở hữu hệ thống PIM, hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với nền tảng thương mại của bạn, 
từ đó tất cả các trang web của bạn sẽ đều có thông tin sản phẩm nhất quán và chính xác.


Gợi ý: Magento Commerce có thể kết nối với tất cả các hệ thống PIM thông dụng.


Cân nhắc phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn 
Bạn có thể mong được nói lời tạm biệt ngay với tất cả các nền tảng thương mại cũ của mình, nhưng 
đừng quá vội vàng, hãy từng bước thực hiện điều đó. Trước tiên, hãy bắt đầu với trang web đang 
gặp nhiều sự cố nhất, kiểm tra kỹ lưỡng và sau đó sử dụng kinh nghiệm đã tích lũy được vào các lần 
triển khai tiếp theo.


Tìm hiểu sâu hơn về kết quả của bạn
Khi bạn chuyển tất cả doanh số từ các trang web và điểm bán về một nền tảng, bạn đã có thể phân 
tích toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình. Điều này sẽ giúp bạn hiểu giá trị lâu dài 
của khách hàng, các thương hiệu và sản phẩm kinh doanh tốt nhất thuộc nhiều chủng loại khác 
nhau, v.v.


Gợi ý: Module Magento Commerce Business Intelligence có thể giúp đào sâu phân tích hoạt động 
kinh doanh thương mại kỹ thuật số tổng thể và xác định các xu hướng trong tương lai.


Hệ thống PIM có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu chính xác, cập 
nhật thông tin sản phẩm cho tất cả các trang web của bạn. Từ 
đó bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
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ADOBE EXPERIENCE CLOUD
Tận dụng khả năng phân tích khách hàng nhạy bén, Adobe Experience Cloud cung cấp mọi thứ 
bạn cần để mang lại trải nghiệm được thiết kế phù hợp, cá nhân hóa và nhất quán, từ đó làm hài 
lòng khách hàng của bạn mọi lúc, mọi nơi.


Được xây dựng trên Adobe Experience Platform, tận dụng công nghệ máy tính và trí tuệ nhân tạo 
của Adobe Sensei, Adobe Experience Cloud cho phép bạn truy cập vào hệ thống dịch vụ toàn diện 
nhất thế giới thông qua Adobe Analytics Cloud, Adobe Marketing Cloud và Adobe Advertising 
Cloud. Và vì được phát triển bởi Adobe, Adobe Experience Cloud được tích hợp với Adobe Creative 
Cloud và Document Cloud để việc thiết kế trải nghiệm được liên kết chặt chẽ với hoạt động phân 
phối.


ADOBE COMMERCE CLOUD
Adobe Commerce Cloud kết hợp Magento Commerce với Adobe Experience Cloud, cung cấp nền 
tảng end-to-end để quản lý, cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm thương mại trên mọi điểm 
chạm.


MAGENTO COMMERCE
Magento Commerce là một giải pháp thương mại linh hoạt, có thể mở rộng với các công cụ tích 
hợp để quản lý, đo lường và tối ưu mọi khía cạnh của trải nghiệm thương mại.



https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2020









