
Kinh doanh B2B: từ truyền 
thống đến thương mại điện tử



Mục lục

Tổng quan về mô hình kinh doanh B2B

Lợi ích của Thương mại điện tử đối với quá trình 
bán hàng, vận hành và nhân lực

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng B2B

Chuyển dịch sang nền tảng online sẽ như thế nào?

Kế hoạch hành động chi tiết để chuyển dịch từ cửa 
hàng truyền thống sang nền tảng Thương mại điện tử

Magenest - nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số 
hàng đầu Việt Nam

Magento 2 - Nền tảng thương mại điện tử tối ưu giúp 
doanh nghiệp mở rộng kênh bán hàng

03.

04.

06.

08.

11.

13.

14.



Tổng quan về mô hình kinh doanh B2B

Với nền tảng Thương mại điện tử, bạn 
có thể xóa bỏ mọi rào cản mà khách 
hàng B2B truyền thống từng trải qua. 
Đồng thời, bạn có thể tận dụng chức 
năng dành riêng cho B2B, giúp khách 
hàng kiểm soát hoàn toàn tài khoản, 
đơn đặt hàng, thanh toán, quá trình 
giao hàng và giỏ hàng của họ.

Mặc dù mô hình B2B ngày càng đòi hỏi khắt 
khe và mong muốn của Khách hàng ngày càng 
cao, Thương mại điện tử luôn sẵn sàng đi đầu 
trong thay đổi cơ cấu tổ chức.

Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu thương mại điện 
tử của từng doanh nghiệp sẽ khác nhau dựa 
vào ngành nghề và khả năng ứng dụng công 
nghệ của doanh nghiệp. Vậy nên dù doanh 
nghiệp của bạn chỉ mới bắt đầu trong lĩnh vực 
Thương mại điện tử B2B, mới có một danh mục 
online cơ bản hay đã có trang web giao dịch,  
chúng tôi sẽ nghiên cứu khả năng doanh 
nghiệp sử dụng thương mại điện tử sao cho phù 
hợp với mục tiêu kinh doanh trước mắt của bạn. 
Xuyên suốt quá trình đó, chúng tôi sẽ cung cấp 
cho bạn những lời khuyên và insight thiết thực 
để mô hình B2B của bạn đạt được thành công 
trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Khách hàng B2B trong thời hiện đại 
muốn mua hàng theo ý muốn của họ, 
mọi lúc mọi nơi. Quan trọng là, họ 
mong muốn sự linh hoạt và tự chủ để 
mua hàng được thuận tiện. Thật vậy, 
khi đặt những sản phẩm tương tự 
nhau, bao nhiêu người có đủ kiên 
nhẫn để tìm danh mục, gọi cho quản 
lý bộ phận Account để kiểm tra hàng, 
lên đơn, rồi lại gọi để sắp xếp hóa 
đơn, sau đó sắp xếp thời gian để lựa 
chọn sản phẩm? Không nhiều người 
làm được, và khách hàng B2B của bạn 
cũng vậy. Họ muốn đặt đơn hàng chỉ 
trong vài cú click chuột - như cách họ 
làm với các trang web Thương mại 
điện tử khác.

Ngày nay, khách hàng B2B mong muốn một trải nghiệm mua hàng dễ dàng & thuận 
tiện như các giao dịch B2C. Họ thường xuyên tương tác với các sàn thương mại 
điện tử và quen với những trải nghiệm mua hàng trơn tru và không gặp khó khăn 
nào. Vì vậy họ kỳ vọng điều tương tự khi trải nghiệm mua hàng B2B.

Thị trường B2B đang trải qua một cuộc cách mạng số. Quan niệm truyền thống về một nhân viên B2B 
bán hàng, tiếp thị thông qua các ấn phẩm quảng cáo, gọi điện, roadshow (biểu diễn lưu động), gõ cửa 
từng nhà hoặc dùng máy fax đang dần biến mất. Thương mại điện tử thực sự là yếu tố bắt buộc để đáp 
ứng kỳ vọng của khách hàng và duy trì tính cạnh tranh trong thế kỷ 21. 
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Lợi ích của Thương mại điện tử đối với quá 
trình bán hàng, vận hành và nhân lực

Chúng tôi hiểu những thách thức và áp lực 
bạn đang phải đối mặt. Trước hết, doanh 
nghiệp của bạn đang cố gắng bắt kịp với sự 
phát triển không ngừng của công nghệ. 
Nhưng trên hết, bạn vẫn còn nhiều mối 
quan tâm khác như ngân sách, điều lệ, 
tuyển dụng, sự bất ổn về kinh tế, 
COVID-19, thay đổi trong quản lý. Và nếu 
những điều đó vẫn chưa khiến bạn gặp khó 
khăn, vẫn có những thách thức khác như 
tăng doanh số, giữ chân khách hàng và 
cuối cùng - tăng lợi nhuận ròng.

Trang Thương mại điện tử B2B sẽ giúp bạn 
trong việc bán hàng - nhưng thực tế còn 
hơn thế nữa. Quả thật, nó thúc đẩy tỷ lệ 
chuyển đổi, tăng doanh số và xây dựng 
lòng trung thành của khách hàng. Mô hình 
B2B giúp chuyển đổi toàn bộ quy trình của 
doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm 
thời gian và chi phí.
Dưới đây là một số điểm mạnh của nền 
tảng Thương mại điện tử, giải thích cách xử 
lý những thách thức về vận hành và kinh 
doanh một cách nhanh chóng.

Tăng tốc độ xử lý đơn hàng 

Nếu không có   nền tảng B2B, nhân 
viên của bạn sẽ cần phải t hực 
hiện quy trình qua nhiều hệ thống. 
Xác định bạn đang lưu trữ thông 
tin đơn hàng, cập nhật về quy trình 
vận chuyển, các mô  tả sản phẩm 
và dữ liệu khách hàng ở đâu. Nếu 
chúng được lưu ở nhiều nơi, ở các 
bộ phận khác nhau, thì năng suất 
làm việc của nhân viên sẽ giảm, 
do phải làm  việc trên nhiều hệ 
thống rời rạc và phụ thuộc vào 
đồng nghiệp. Với nền tảng Thương 
mại điện tử, bạn có  thể loại bỏ 
những bước thủ công này, giúp 
tăng tốc độ xử lý đơn hàng.

Giảm bớt quy trình xử lý đơn 
hàng
Với nền tảng TMĐT, khách hàng có 
thể dễ dàng tự đặt hàng, nhận báo 
giá và hoàn thành đơn hàng, nhờ vậy, 
doanh nghiệp B2B sẽ nhanh chóng 
giảm chi phí, đồng thời giảm những 
lỗi giao dịch thường xuyên xảy ra 
khi làm thủ công, giúp tiết kiệm thời 
gian, nguồn lực và chi phí.

Một hệ thống mở
Nền tảng trực tuyến giúp khách 
hàng có  thể mua sắm 24/7. Tại 
sao khách hàng phải gặp nhân 
viên bán hàng trong khi họ có 
thể đã được giao hàng rồi? 
Doanh nghiệp cũng vậy. Nền 
tảng Thương mại điện tử giúp 
cho đội ngũ nhân viên của bạn 
tiếp cận nhanh chóng với hóa 
đơn điện tử, RMA (Return 
Merchandise Authorization: trả 
lại hàng hóa ủy quyền) và dữ liệu 
khách hàng. Doanh nghiệp có 
thể sử dụng nó  như một trung 
tâm dữ liệu tức thời, để đáp ứng 
kỳ vọng của khách hàng về một 
dịch vụ cá nhân trơn tru, liền 
mạch.
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Cải thiện quy trình quản lý 
hàng tồn kho

Giả sử bạn nhận đơn của khách 
hàng và gửi đến kho hàng. Vài 
ngày sau, bạn mới phát hiện sản 
phẩm đã hết, hoặc gửi nhầm sản 
phẩm. Điều này không chỉ làm 
lãng phí thời gian mà còn khiến 
khách hàng có trải nghiệm không 
tốt. Dễ dàng cập nhật thông tin 
tức thời sẽ giúp cải thiện hiệu quả 
trong quá trình vận hành và cắt 
giảm chi phí chuỗi cung ứng. Hơn 
nữa, bạn có thể tận dụng dữ liệu 
sản phẩm trực tiếp sẵn có để 
nhanh chóng phản ứng với những 
thay đổi trên thị trường và có kế 
hoạch hiệu quả hơn trong tương 
lai.

Giảm thiểu sai sót và sự kém 
hiệu quả

Một nền tảng Thương mại điện tử 
có thể giảm đáng kể những sai sót 
có khả năng xảy ra trong quá trình 
đặt hàng. Các đơn đặt hàng được 
thực hiện qua hệ thống online bởi 
khách hàng sẽ tránh được những 
vấn đề của những đơn đặt hàng 
được thực hiện qua email, điện 
thoại, fax và bảng tính Excel. Cho 
dù nguồn nhân lực và quy trình 
của bạn có mạnh đến đâu, sai sót 
vẫn có thể xảy ra. Rốt cuộc thì 
nhân viên của bạn cũng chỉ là con 
người. Vậy tại sao phải đánh cược 
những lỗi sai có thể do con người 
gây ra khi một nền tảng Thương 
mại điện tử B2B có thể giám sát 
một cách chính xác những công 
việc đó tức thời?

Trao quyền cho nhân viên

Khi hoạt động trên hệ thống cũ 
của doanh nghiệp, kỹ năng của 
đội ngũ nhân viên bị lãng phí vào 
các công việc thủ công. Với hệ 
thống trực tuyến, bạn có thể giao 
những công việc đó cho nền tảng 
Thương mại điện tử, cho phép 
nhân viên phát triển kinh doanh ở 
những mảng khác. Được trang bị 
những tính năng và công cụ của 
nền tảng Thương mại điện tử, 
nhân viên bán hàng sẽ có đủ các 
phương tiện và kiến thức để cung 
cấp cho khách hàng dịch vụ tốt 
hơn. Chúng tôi đã tận mắt chứng 
kiến hiệu quả của nền tảng 
Thương mại điện tử đối với nhân 
viên, giúp gia tăng mức độ hài 
lòng và sự tự tin với công việc.

Mở rộng quy mô nhanh chóng

Xây dựng một doanh nghiệp và 
chứng kiến nó mở rộng, phát triển 
- về quy mô hay theo ngành dọc -
đều nằm trong mọi chiến lược
kinh doanh. Nhưng trên thực tế,
mở rộng quy mô doanh nghiệp là
một đề xuất có vẻ khá khó khăn
và dễ gặp rủi ro, thậm chí trong
một số trường hợp là phi thực tế.
Tuy nhiên, các chức năng của nền
tảng Thương mại điện tử cho
phép khả năng mở rộng thông qua
việc vận hành hiệu quả & tiết kiệm.
Từ việc quản lý đơn hàng đến
quản lý thông tin sản phẩm, từ
kinh doanh thông minh đến quản
lý nội dung, các công cụ khác
nhau của nền tảng Thương mại
điện tử có thể tăng doanh thu theo
cấp số nhân mà không cần tăng
chi phí với tỷ lệ tương đương.
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Lợi ích cho nhà phân phối Lợi ích cho nhà sản xuất

Giảm chi phí xử lý đơn hàng Nhanh chóng tung sản phẩm mới ra thị trường

Nhận thông tin về tình trạng nguồn hàng 
một cách chính xác, tức thời

Cung cấp sẵn thông tin sản phẩm, số 
lượng và chi phí vận chuyển cho KH

Dễ dàng truy cập thông tin sản 
phẩm và giá bán lẻ từ nhà sản xuất

Tự động hóa quy trình mua sắm

Đơn giản hóa việc định giá để tiết kiệm 
thời gian

Tiếp cận khách hàng trực tiếp (D2C), đồng 
thời xây dựng thương hiệu và tập khách hàng

Tận dụng năng lực đội ngũ nhân 
viên vào các việc khác

Chuyển sang nền tảng online sẽ làm tăng vọt lợi ích của khách hàng. Thông qua nền 
tảng kỹ thuật số, khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng mọi thứ họ muốn (thông tin 
sản phẩm tức thời, lịch sử đặt hàng, thông tin tài khoản, chi tiết thanh toán/ vận 
chuyển), phần lớn các câu hỏi của khách hàng sẽ được phản hồi sớm. Họ không còn 
phải chờ đợi câu trả lời hay những cập nhật về đơn hàng của họ. Nền tảng Thương 
mại điện tử sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn quyền tự chủ và tự do mà khách 
hàng B2B hiện đại mong đợi.

Với sự kỳ vọng của khách hàng thời hiện đại, 
sở hữu nền tảng Thương mại điện tử là điều 
kiện tối thiểu để cạnh tranh. Khách hàng hiện 
tại và khách hàng tiềm năng có thể hưởng lợi 
từ gian hàng trực tuyến qua 5 cách sau.

 90% khách hàng B2B khảo sát 
các sản phẩm trên mạng trước khi 
mua hàng, 84% khách hàng muốn 
mua lại hàng qua các kênh online do 
sự tiện lợi, các dịch vụ đa kênh và các 
tính năng của họ.

“

Thay vì những công việc lặp lại, đội ngũ kinh 
doanh có thể làm việc có chiến lược hơn trong 
lĩnh vực kinh doanh mới

Nâng vị thế cạnh tranh so với đối thủ Nâng vị thế cạnh tranh so với đối thủ

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng B2B

01 Đổi mới dịch vụ khách hàng
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Đặt hàng dễ dàng
Ngoài những cải thiện về dịch vụ, khách hàng cũng rất mong muốn có thể 
đặt hàng trên nền tảng TMĐT B2B dễ dàng như các nền tảng B2C. Họ có thể 
quản lý đơn hàng theo ý muốn và có thể lập các đơn hàng giống nhau. Khách 
hàng muốn thực hiện đơn hàng một cách linh hoạt và bạn có thể đáp ứng 
chính xác nhu cầu của họ qua nền tảng thương mại điện tử.

Tiết kiệm thời gian
Khách hàng B2B của bạn là những người cực kỳ bận rộn. Do đó, có thể truy 
cập vào cửa hàng của bạn ngoài giờ làm việc là một lợi thế lớn đối với chất 
lượng dịch vụ của bạn. Họ sẽ có khả năng tương tác với cửa hàng của bạn vào 
thời điểm phù hợp với lịch trình bận rộn của họ. Không chỉ giúp khách hàng 
đặt hàng dễ dàng, nề tảng B2B cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 
khách hàng toàn cầu.

Dễ dàng nghiên cứu, tìm kiếm
Nghiên cứu của Google/BCG chỉ ra rằng một nửa các truy vấn tìm kiếm B2B 
vào năm 2017 được thực hiện trên điện thoại, con số đó được dự đoán sẽ 
tăng lên 70% vào năm 2020. Với lượng tìm kiếm B2B ở mức cao nhất, điều 
quan trọng là cần phải cung cấp cho các khách hàng tiềm năng mọi thông tin 
họ cần để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nếu bạn không chuyển sang nền tảng 
online, khách hàng sẽ khó biết được các sản phẩm & dịch vụ mà bạn đang 
kinh doanh.

Thanh toán an toàn
Theo nghiên cứu của Salesforce, 74% khách hàng B2B nói rằng nếu gặp khó 
khăn trong quá trình mua hàng hay thanh toán, khả năng cao là họ sẽ đổi sang 
thương hiệu khác. Do vậy, bạn cần phải đem lại cho khách hàng trải nghiệm 
mua hàng trơn tru, thuận tiện nhất có thể. Việc tích hợp cổng thanh toán 
Thương mại điện tử sẽ tạo cho khách hàng niềm tin rằng họ có thể thanh toán 
một cách an toàn và bảo mật trên trang web của bạn.
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Chuyển dịch sang nền tảng online sẽ như thế nào?

Nếu doanh nghiệp của bạn chưa 
từng hoặc rất ít “bán hàng 
online”, bạn sẽ thấy Thương mại 
điện tử cần thiết thế nào trong 
thời kỳ hậu Covid. Nhưng “nền 
tảng Thương mại điện tử” có thể 
là một thuật ngữ khó hiểu, và 
khá khó để hình dung “chuyển 
dịch online” trên thực tế là như 
thế nào. Tuy nhiên, bạn cần nhớ 
rằng sẽ có sự khác biệt giữa các 
doanh nghiệp dựa vào khả năng 
doanh nghiệp tận dụng được giá 
trị của kỹ thuật số.

Hãy tưởng tượng, việc bạn chia sẻ 
một đường dẫn URL với các thông 
tin liên hệ sẽ dễ dàng hơn bao 
nhiêu so với việc cung cấp một 
catalogue bản in dày 500 trang...

Một điều quan trọng nữa đó là bạn không cần phải sở hữu tất 
cả mọi thứ ngay lập tức. Để xây được một tòa nhà thì cần có 
thời gian. Bằng việc áp dụng chiến lược MVP (Minimum viable 
product: sản phẩm dùng thử của doanh nghiệp), bạn sẽ cần 
thực hiện từng bước một để xây dựng nền tảng Thương mại 
điện tử B2B vững chắc. Từ đó, bạn sẽ có cơ sở để mở rộng, 
phát triển thêm, tạo tiền đề cho thành công lâu dài.

Với một danh mục sản phẩm, bạn có thể cung 
cấp cho khách hàng nhiều thông tin sản phẩm, 
gia tăng trải nghiệm khách hàng. Điều này 
không chỉ củng cố và phát triển thương hiệu 
của bạn, mà còn khiến quá trình tìm kiếm và tìm 
kiếm sản phẩm trở nên thú vị hơn. Do đó, nó 
làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa doanh 
nghiệp với khách hàng hiện tại, đồng thời đem 
đến khách hàng tiềm năng mới khi doanh 
nghiệp của bạn dễ dàng được tìm kiếm online.

Nếu bạn chưa từng xuất hiện trực tuyến
Trong trường hợp này, một gian hàng 
Thương mại điện tử được trang bị đầy đủ, 
toàn diện các chức năng có vẻ là một viễn 
cảnh khá khó khăn. Cửa hàng trực tuyến có 
thể bắt đầu dưới hình thức danh mục sản 
phẩm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng đây 
cũng là một bước tiến lớn vì khách hàng sẽ 
có đủ thông tin về sản phẩm họ quan tâm.
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• Chèn media

Chèn media vào danh mục giúp khách 
hàng hiểu rõ được sản phẩm và củng cố 
thêm quyết định mua hàng của họ. Bạn 
có thể chèn video, hình ảnh, các thông số 
kỹ thuật chi tiết hoặc đánh giá của người 
dùng. Dù là ở định dạng nào, bạn cũng có 
thể biến một đoạn mô tả sản phẩm đơn 
giản trở nên sinh động hơn, cho phép 
khách hàng hình dung được sản phẩm. 
Điều này giúp xây dựng lòng tin của 
khách hàng, và quan trọng hơn, là tiết 
kiệm thời gian và công sức cho khách 
hàng của bạn.

• Tích hợp tìm kiếm trong trang web

Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng 
bằng cách hiển thị các sản phẩm liên quan. 
Hãy nhớ rằng, phương pháp tiếp cận one-
size-fits-all (tạm dịch: áp dụng một 
phương pháp cho tất cả) đã trở nên lỗi thời. 
Khách hàng muốn các tương tác được cá 
nhân hóa trên trang web của bạn giống 
như những gì họ nhận được trên Amazon 
hay các trang B2C khác. Cá nhân hóa là 
chìa khóa tạo nên sự khác biệt giữa các 
doanh nghiệp trên thế giới và nó có thể 
thực hiện được thông qua nền tảng 
Thương mại điện tử. Bằng cách tận dụng 
nguồn dữ liệu, bạn không chỉ xây dựng 
được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng 
mà còn làm tăng mức độ tương tác và tối 
đa hóa lợi nhuận.

• Tích hợp thanh toán

Triển khai tích hợp thanh toán để khách 
hàng có thể mua hàng ngay lập tức mà 
không cần phải rời khỏi danh mục sản 
phẩm. Thử nghĩ xem, việc giao dịch B2B 
trước đây như một nghĩa vụ vậy. Ai muốn 
tìm sản phẩm mà phải đợi đến ngày hôm 
sau mới mua được? Với tích hợp thanh 
toán, khách hàng có thể thanh toán bất 
cứ lúc nào họ muốn. Tùy vào tích hợp 
thanh toán cụ thể, khách hàng có thể có 
các lựa chọn như thanh toán sau khi nhận 
hàng, trả góp hay thanh toán định kỳ, tất 
cả đều được thực hiện qua ứng dụng hoặc 
máy tính một cách trơn tru.

Nếu doanh nghiệp mới chỉ có danh mục online
Bạn đưa các danh mục sản phẩm lên mạng, khách hàng có thể truy cập thông tin sản phẩm 
dễ dàng, sau đó thì sao? Bạn có thể tiếp tục xây dựng và tối ưu các chức năng của trang 
danh mục thông qua các tính năng của nền tảng Thương mại điện tử. Cụ thể như sau:
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Với việc tích hợp thanh tìm kiếm vào trang 
web, bạn cho phép khách hàng tự tìm kiếm 
những thứ họ cần. Các doanh nghiệp B2B 
thường có danh mục sản phẩm phức tạp và 
chi tiết. Như vậy, khách hàng có thể nhanh 
chóng tìm kiếm những thông tin họ cần mà 
không phải mày mò trong vô số các trang và 
bộ lọc tìm kiếm. Thông qua nền tảng 
Thương mại điện tử, khách hàng có thể dễ 
dàng tìm kiếm nhờ khả năng tìm kiếm trong 
trang web được tích hợp AI bao gồm các 
chức năng như tự động điền, xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên và các tìm kiếm thịnh hành — tất cả 
đều nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình 
mua hàng.

• Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng



• Pop up

Thúc đẩy người dùng đăng ký và phát 
triển cơ sở dữ liệu với popup. Khách hàng 
tìm kiếm danh mục sản phẩm của bạn có 
thể không phải lúc nào cũng có thời gian 
liên hệ với bạn để biết thêm thông tin. 
Bằng cách chèn popup vào danh mục, bạn 
có thể đoán trước mối quan tâm của 
khách hàng và đưa họ tới các khu vực trên 
trang web mà có thể họ sẽ thích. Đó có 
thể là thông tin chi tiết về sản phẩm, nội 
dung liên quan hoặc các lựa chọn giao 
hàng. Dù là thông tin gì thì danh mục có 
tính tương tác sẽ thúc đẩy tương tác và 
giúp khách hàng tiến thêm một bước trong 
quá trình mua hàng.

• Theo dõi và phân tích

Theo dõi và phân tích giúp bạn tối ưu hóa 
chiến lược marketing để cung cấp nhiều 
giá trị hơn cho khách hàng. Bằng việc đưa 
ra một vài hình thức theo dõi, bạn biến 
một danh mục thông tin tĩnh thành một 
thứ hữu ích hơn nhiều. Bằng cách thu thập 
dữ liệu tương tác giữa khách hàng với 
doanh nghiệp và sản phẩm của bạn, bạn 
sẽ có những lựa chọn tốt hơn để cải thiện 
trải nghiệm khách hàng. Và bằng cách 
phân tích hành vi khách hàng, bạn có thể 
đưa ra những quyết định mang tính chiến 
lược để xây dựng và nuôi dưỡng mối quan 
hệ với khách hàng về lâu dài.

Bạn cũng có thể xem xét về cổng thông tin 
B2B, nơi khách hàng có thể đăng nhập để 
quản lý các thông tin:

• Thông tin công ty
• Kế hoạch mua sắm
• Vai trò người dùng
• Hóa đơn
• Đăng ký
• Danh mục tùy chỉnh
• Danh sách đơn hàng
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Đã đến lúc bạn nên tối ưu nền tảng bán 
hàng trực tuyến của mình! Hiện giờ 
khách hàng của bạn có thể thực hiện 
tất cả những thao tác cần thiết. Tuy 
nhiên quy trình không chỉ dừng lại ở đó.

Giờ là lúc bạn thu hút, mang lại niềm vui và 
bất ngờ cho khách hàng ở từng bước mua 
hàng. Bạn có thể đón đầu và bỏ lại các đối 
thủ đằng sau nhờ việc tận dụng các công 
nghệ thương mại điện tử tân tiến nhất.

Nếu doanh nghiệp đã có cửa hàng trực tuyến 
với chức năng đăng nhập cho người dùng



Xây dựng tầm nhìn cho trang web Thương mại điện tử của bạn. Hãy đảm 
bảo rằng bạn có mục tiêu rõ ràng và biết mình muốn đạt được gì. Và bạn 
cần làm rõ những lý do bạn muốn chuyển sang nền tảng online và xem xét 
doanh nghiệp bạn cuối cùng sẽ thay đổi như thế nào. Có kế hoạch và đặt 
mục tiêu sẽ giúp cho chiến lược của bạn luôn đi đúng hướng và nó sẽ là 
yếu tố củng cố tích cực cho lý do tại sao bạn muốn chuyển sang nền tảng 
online. Đừng quên rằng, thương mại điện tử là sự thay đổi cơ bản trong mô 
hình doanh nghiệp, nó đòi hỏi sự thay đổi về quản lý và hỗ trợ của cấp 
lãnh đạo (C-level) để đạt được thành công.

Tiến hành phân tích đối thủ cạnh tranh. Xem xét kỹ lưỡng các đối thủ cùng 
ngành và các giải pháp tốt nhất của họ sẽ cho bạn những cái nhìn sâu sắc để 
đưa ra quyết định chiến lược. Nghiên cứu các trường hợp khác của đối thủ và 
tự hỏi mình: Làm gì có hiệu quả? Điều gì có thể tốt hơn thế? Chức năng nào 
sẽ có lợi cho cả khách hàng và hệ thống của chúng ta?

Phát triển đề án. Xác định các quy trình thủ công, sử dụng nhiều lao động có 
thể tự động hóa được, và xác định các phần trong quá trình bán hàng mà 
doanh nghiệp có thể tự vận hành. Đánh giá xem trong dự án, bạn muốn đạt 
được gì và muốn tránh điều gì, sau đó vạch ra những kỳ vọng về nguồn lực 
nội bộ của bạn. Cuối cùng, xác định các yếu tố phụ thuộc như hỗ trợ quản lý 
và các nhiệm vụ.

Kế hoạch hành động chi tiết để chuyển dịch từ cửa 
hàng truyền thống sang nền tảng Thương mại điện tử

Dù cho bạn đang ở giai đoạn nào trên hành trình xây dựng nền tảng Thương mại 
điện tử B2B hay mục tiêu của bạn là gì, dưới đây là một vài nguyên tắc và phương 
pháp phổ biến bạn có thể tham khảo.

Kế hoạch hành động

Việc gì hiệu quả?
Việc gì không hiệu quả?
Có giải pháp nào tốt hơn?
Chức năng nào có lợi cho 
người dùng và chức năng 
nào cho doanh nghiệp?

01

02

03
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Xác định đối tác giải pháp. Hãy học hỏi từ chuyên môn và kinh nghiệm của đối 
tác để thúc đẩy thành công của bạn. Tại Magenest, chúng tôi hỗ trợ các doanh 
nghiệp, nhà kinh doanh và nhà sản xuất phát triển cũng như gia tăng doanh số 
trên nền tảng Thương mại điện tử với sự trợ giúp của các dịch vụ chiến lược, 
thiết kế và công nghệ. Chúng tôi không chỉ đảm bảo công ty của bạn thành 
công ở cấp độ kỹ thuật, mà còn đặt ra các mục tiêu rõ ràng về chiến lược cho 
bạn, đảm bảo trang web đem lại cho khách hàng trải nghiệm tốt. Chúng tôi thúc 
đẩy thành công trong lĩnh vực thương mại kỹ thuật số cả trước và sau khi khởi 
chạy trang web, hợp tác với bạn trên mọi nẻo đường.

Đừng cố gắng làm gì to tát ngay. Đúng là có nhiều việc cần phải làm nhưng hãy 
bắt đầu nhanh từ những bước nhỏ. Chia dự án thành những phần nhỏ hơn. Điều 
này sẽ giúp team dễ quản lý hơn và bạn sẽ nhanh chóng đạt được một số thành 
tựu với nền tảng Thương mại điện tử.

Kế hoạch này sẽ giúp bạn 
quản lý đội nhóm dễ dàng 
và đạt thành công nhanh 
chóng hơn.

05

06

04 
Lập ban chỉ đạo và xác định vai trò cũng như trách nhiệm nội bộ. Ban chỉ đạo
bao gồm các bên liên quan thuộc các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp (tài 
chính, IT, marketing, sales, vận hành), những người nắm toàn quyền sở hữu dự 
án B2B. Cung cấp cho những người điều hành các thông tin về khách hàng B2B: 
họ là ai, họ đặt hàng như thế nào, họ dành thời gian ở đâu. Thay đổi cách triển 
khai trong một tổ chức lớn là điều khó khăn. Để xây dựng sự thay đổi bền vững, 
cần xác định những người dẫn đầu và các đầu mối liên hệ của bạn là ai. Những 
người này cần phải là những đồng nghiệp có thể giúp quản lý sự thay đổi, 
truyền đạt sự thay đổi và nâng cao sự hào hứng, tự tin về sự thay đổi này ở tất 
cả các cấp của tổ chức.
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Magenest - nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số 
hàng đầu Việt Nam

6+
kinh nghiệm

130
quốc gia

15K+
khách hàng
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Magento  - Nền tảng thương mại điện tử 
tối ưu giúp doanh nghiệp mở rộng kênh bán hàng

Magento là nền tảng mã nguồn mở giúp xây dựng trang web Thương mại điện tử tốt nhất 
hiện nay. Magento được phát triển đầu tiên bởi công ty Varien vào năm 2007, hiện tại, 
Magento là một phần của Adobe.

Magento 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.
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