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PHẦN 1: 
GIỚI THIỆU INNOVATIVE HUB
1. Innovative Hub - Đại lý ủy quyền toàn cầu của 
Alibaba.com:

Innovative Hub được thành lập vào năm 2016 với tư cách là Đối tác 
dịch vụ toàn cầu của Alibaba.com tại Singapore trong 3 năm, chúng tôi 
đã phục vụ hơn 1000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore và chuyển 
đổi số thành công các hoạt động kinh doanh truyền thống của các 
doanh nghiệp thông qua Alibaba.com. Sứ mệnh của Innovative Hub là 
chuyển đổi số các doanh nghiệp để kinh doanh trên toàn cầu, chúng tôi 
cung cấp các dịch vụ chuyên về nền tảng Thương mại điện tử để giúp 
các doanh nghiệp vươn ra khỏi các hình thức kinh doanh truyền thống 
trước đây.

Innovative Hub tiếp tục tăng trưởng và phát triển thông qua cung 
cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp. Với sự phát triển không ngừng và câu chuyện thành công của 
chúng tôi tại thị trường Singapore, chúng tôi đã tiếp tục mở rộng ra khu 
vực và toàn cầu. Việt Nam chính là thị trường mở rộng đầu tiên của 
Innovative Hub và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định với tầm nhìn: 
Trở thành đối tác chiến lược và đáng tin cậy nhất trong chuyển đối số 
của các doanh nghiệp ở Đông Nam Á.

Chúng tôi là tập thể năng động, có niềm đam mê mãnh liệt trong đổi 
mới sáng tạo và quyết tâm trở nên xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên 
môn của mình. Chúng tôi lao động với với tinh thần tận tâm và đây chính 
là nguồn năng lượng, mang đến nhiều ý tưởng và là niềm tự hào của tập 
thể đội ngũ Innovative Hub. Văn hóa công ty của chúng tôi là mang lại 
lợi thế cạnh tranh và tạo dựng một môi trường nơi những cá nhân xuất 
sắc, thông minh, năng động có thể vươn đến thành công. Chúng tôi 
luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình và cùng nhau từng bước 
xây dựng tiến đến con đường thành công. Chúng tôi dám nghĩ lớn và 

1.1. Về chúng tôi:

1.2. Về đội ngũ Innovative Hub:
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2. Tại sao nên lựa chọn Innovative Hub?

Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:

Chất lượng Toàn vẹn Lãnh đạo Đổi mới Làm việc 
nhóm

 Sự hài lòng 
của khách 

hàng

  - Là công ty FDI của Singapore, chúng tôi tin tưởng vào sự xuất sắc 
trong kinh doanh. Sự hiệu quả cùng lực lượng lao động lành nghề, đáng 
tin cậy là những phẩm chất và lợi thế của các công ty Singapore.

  - Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh với tư cách là Đối tác Dịch 
vụ Toàn cầu của Alibaba tại thị trường Singapore.

  - Đối tác Alibaba giàu kinh nghiệm, có kinh nghiệm vận động các 
dự án chính phủ ở Singapore - Đối tác.

  - Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp 3 sao được chứng 
nhận bởi Alibaba.com

  - VAS đã chấp thuận nhà cung cấp Alibaba.com cho Singapore, 
Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

  - Hỗ trợ thêm thông qua sự kiện kết hợp kinh doanh Ngoại tuyến/
Trực tuyến thường xuyên với Thương nhân Singapore.

làm việc chăm chỉ để không ngừng thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn và 
trở nên xuất sắc hơn trong các dịch vụ của mình mỗi ngày.

2.1. Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:
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STT DỊCH VỤ MÔ TẢ CHI TIẾT

1 Thiết kế minisite
Thiết kế cửa hàng điện tử của 
doanh nghiệp trên Alibaba.com để 
nhấn mạnh điểm khác biệt của bạn

2 Đăng sản phẩm
Tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn 
có chất lượng tin đăng cao

3 Quản lý tài khoản
Thuê ngoài tài khoản của bạn với 
chuyên gia nội bộ của chúng tôi

4 Digital Marketing
Tạo khách hàng tiềm năng với 
Digital Marketing tích hợp

5 Bảo trì tài khoản
Duy trì tài khoản của bạn tốt hơn với 
các chuyên gia nội bộ của chúng 
tôi để đạt được kết quả tốt hơn

6 Chụp ảnh sản phẩm
Chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp 
để giới thiệu sản phẩm độc đáo của 
doanh nghiệp

7 Cung cấp thị trường dữ 
liệu xuất khẩu

Nhận thông tin chi tiết về thị trường 
xuất khẩu với khách hàng tiềm năng 
và thông tin về đối thủ cạnh tranh

8 Giải pháp hỗ trợ tuyển 
dụng nhân sự

Chúng tôi giúp bạn thuê và đào tạo 
nhân sự thương mại điện tử

2.2. Các dịch vụ: 

2.2.1 Dịch vụ Alibaba.com:



 4 - Copyright © Innovative Hub 2021 . All Rights Reserved

CẨM NANG BÁN HÀNG THÀNH CÔNG TRÊN ALIBABA.COM

 5 - Copyright © Innovative Hub 2021 . All Rights Reserved

CẨM NANG BÁN HÀNG THÀNH CÔNG TRÊN ALIBABA.COM

2.2.2 Dịch vụ Website:

Sở hữu một website chuyên nghiệp và thu hút sẽ là công cụ đắc lực 
giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút khách hàng. Chăm sóc website 
thường xuyên sẽ thúc đẩy khách hàng của bạn mua sản phẩm và dịch 
vụ của công ty bạn.

Innovative Hub cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ thiết kế website, 
với đội ngũ thiết kế web chuyên nghiệm chăm chút từ hình ảnh, nội dung 
đến chức năng và cách thức vận hành.

a. Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thiết kế website của 
Innovative Hub:

b. Những tiêu chí đánh giá một website chuyên nghiệp:

  - Tiết kiệm chi phí: Dịch vụ thiết kế website là dịch vụ đi kèm mà 
Innovative Hub cung cấp cho các khách hàng tham gia nền tảng 
Alibaba.com nhưng chưa có website riêng. Với gói dịch vụ thiết kế 
website này, quy trình thiết kế được vận hành bởi đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tính đồng bộ cao mang lại hiệu quả 
cao và tiết kiệm chi phí hết mức có thể cho doanh nghiệp.

  - Thời gian triển khai nhanh: Tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thiện website. Tăng khả năng tiếp cận khách hàng và xây dựng 
hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín hơn.

  - Tối ưu hóa dịch vụ SEO: Bố cục, cấu trúc trang được tối ưu trên 
mọi thiết bị giúp website có thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.

  - Tính thẩm mỹ cao: không chỉ đảm bảo tính bảo mật và tốc độ 
truy cập trang web, phần giao diện và nội dung cũng được tối ưu tối đa 
mang lại phần nhìn thu hút hơn cho website của bạn.

  - Tính tương tác cao, giữ chân khách hàng truy cập
  - Tăng doanh số, tiết kiệm thời gian, chi phí
 -  Bắt kịp các xu hướng và công nghệ mới
 -  Tốc độ tải trang nhanh
 -  Thông tin sản phẩm, dịch vụ
 -  Giao diện, hình ảnh, màu sắc website bắt mắt, thu hút
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2.2.3 Dịch vụ SEO:

Tăng nhận diện thương hiệu và phủ sóng thương hiệu cho doanh 
nghiệp của bạn với dịch vụ SEO từ Innovative Hub

Dịch vụ SEO bao gồm các phương pháp tối ưu và cải thiện, nâng 
cao chất lượng nội dung của website để có thứ hạng website cao hơn 
trên các công cụ tìm kiếm. Thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng nhận 
diện thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

Với các chiến lược SEO cụ thể và tổng thể của mình, Innovative Hub 
giúp website của doanh nghiệp phát triển toàn diện và tối ưu hơn về 
mặt nội dung, hình ảnh, …

Vì sao nên chọn dịch vụ SEO của Innovative Hub:

  Innovative Hub hiểu rõ khách hàng của chúng tôi cần gì và đang 
thiếu những gì. Và đây là những lỹ do mà doanh nghiệp nên lựa chọn 
dịch vụ SEO của chúng tôi:

  -  Chiến lược SEO bài bản từng lĩnh vực.
 -   Phương pháp cụ thể, an toàn, hiệu quả cao.
 -   Bắt kịp xu hướng, chi tiết, minh bạch.
 -  Nâng cao trải nghiệm người dùng.
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PHẦN 2: 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG 
MỘT GIAN HÀNG CHẤT LƯỢNG 
TRÊN ALIBABA.COM
1. Xây dựng profile công ty và tạo dựng gian 
hàng ấn tượng:

Alibaba là một thị trường kinh doanh trực tuyến giữa doanh nghiệp 
với doanh nghiệp với 50 triệu người dùng tại hơn 240 quốc gia. Website 
này cho phép các nhà nhập khẩu và xuất khẩu từ khắp nơi trên thế 

1.1. Xây dựng profile cho công ty trên Alibaba.com:
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giới giao dịch và bán sản phẩm bằng cách sử dụng hồ sơ công ty và 
danh sách sản phẩm cũng như phần mềm quản lý kinh doanh tích hợp. 
Bắt đầu là một công ty B2B khiêm tốn vào năm 1999, nhưng ngày nay 
Alibaba đã phát triển thành công ty Thương mại quốc tế có doanh thu 
hơn 7.6 tỷ USD trong quý 4 năm 2016. Trong ba tháng cuối năm 2020, tập 
đoàn này báo cáo lợi nhuận đạt 79 tỷ NDT (12,2 tỷ USD), tăng 52% so 
với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu bán hàng trong cùng kỳ đã tăng 37% 
so với cùng kỳ năm ngoái lên 221.1 tỷ NDT, cao hơn ước tính tăng 33% 
của các nhà phân tích đưa ra trước đó. Nền tảng này đã thu về doanh 
thu 78.6 tỷ USD vào năm 2020. Đây cũng là danh bạ toàn diện nhất kết 
nối các nhà cung cấp (chủ yếu từ châu Á) với người mua từ khắp nơi 
trên thế giới. Nền tảng Alibaba là một kênh tuyệt vời để bán hàng và 
xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, giúp các doanh nghiệp mở rộng 
phạm vi kinh doanh, xây dựng thương hiệu trên toàn cầu. 

Bắt đầu hoạt động thương mại quốc tế với Alibaba rất dễ dàng, 
nhưng để tận dụng tối đa sự tương tác với Alibaba và mang lại lợi nhuận, 
doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm khi đăng ký, thiết lập và duy trì tài 
khoản của mình.
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Quy trình tham gia trên Aibaba.com dành cho doanh nghiệp sẽ đi từ:

Bắt đầu bán hàng: Bao gồm mở tài khoản bán hàng (GGS); Thẩm 
định seller; Thiết lập minisite; Đăng tải sản phẩm, Phản hồi tin nhắn hỏi 
hàng từ khách hàng. 

Quản lý tài khoản: Duy trì kết nối với Buyer (All Supplier); Phát triển và 
quản lí mối quan hệ với khách hàng (CRM); Tối ưu hóa doanh thu.
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Phát triển doanh nghiệp: Chú trọng vào các từ khóa; Giới thiệu sản 
phẩm, Trả lời RFQ (Mời chào giá thầu), Tham gia triển lãm trực tuyến 
(Online expo)

Trước tiên, bạn cần đăng ký một tài khoản trên Alibaba. Việc đăng 
ký tài khoản rất đơn giản, bạn cần cung cấp các thông tin như địa chỉ 
email hợp lệ, tên của bạn, vị trí và số điện thoại của công ty bạn. Có 2 
loại tài khoản dành cho người dùng là tài khoản người mua và tài khoản 
người bán hoặc kết hợp cả hai. Sau khi đã thiết lập gian hàng, bạn cần 
phải xác thực tài khoản. Tại sao phải xác thực tài khoản? Tại Alibaba, 
mỗi người bán được xem là một doanh nghiệp. Đảm bảo bạn là doanh 
nghiệp đang hoạt động và là doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam 
khi bạn kinh doanh trên nền tảng sẽ tạo được lòng tin nhất định đối với 
khách hàng của mình. Người mua truy cập vào Alibaba và nhận thấy 
doanh nghiệp có dấu xác thực của Alibaba sẽ biết rằng doanh nghiệp 
của bạn đang hoạt động ở Việt Nam, không phải là công ty ma hay 
lừa đảo. Đây là yếu tố đầu tiên tạo dựng lòng tin nơi khách hàng khi họ 
tham gia mua hàng online, có đến 85% người mua chọn nhà cung cấp 
Gold Supplier trên Alibaba.com.

Thiết lập hồ sơ công ty của bạn một cách chuẩn chỉnh để đảm bảo 
cung cấp cho các khách hàng những thông tin đầy đủ về công ty, 
doanh nghiệp và sản phẩm mà công ty của bạn đang kinh doanh. Sau 
khi xác minh tài khoản qua email, bạn sẽ cung cấp các thông tin bao 
gồm: Loại hình kinh doanh; Vị trí; Sản phẩm bạn định bán; Quy mô công 
ty; Thị trường mục tiêu... Một hồ sơ được chăm chút kỹ lưỡng và rõ ràng 
sẽ tạo được niềm tin cho các đối tác tiềm năng. Vì thế hãy dành thời 
gian để cung cấp thông tin chính xác khi bạn thiết lập hồ sơ của mình, 
đây là tiền đề để thu hút khách hàng, bước đầu tiên trong giai đoạn bán 
hàng của doanh nghiệp. 

Bạn muốn tăng niềm tin của người mua? Hãy cân nhắc bổ sung các 
kết quả hoặc chứng nhận kiểm chứng sản phẩm mà bạn đạt được. 
Những điều này rất có lợi cho bạn khi xâm nhập vào các thị trường khó 
tính như EU vốn có những yêu cầu nghiêm ngặt về sản phẩm. Điều này 
cũng giúp sản phẩm bạn nổi bật và uy tín hơn những doanh nghiệp 
khác, đặc biệt là các sản phẩm như nông sản, F&B… Khi đại dịch xảy ra 
và yêu cầu tất cả mọi người phải thích nghi với hoàn cảnh, thì các xu 
hướng mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng cũng trở nên khắt khe 
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hơn, đòi hỏi các nhà bán phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. 
Sau khi thiết lập hồ sơ công ty, doanh nghiệp cần liệt kê các sản 

phẩm lên gian hàng Alibaba.com. Tương tự như việc cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, mỗi sản phẩm mà doanh nghiệp đăng tải cũng cần 
được cung cấp mô tả đầy đủ và hình ảnh chi tiết. Bằng cách mô tả 
chính xác và kỹ lưỡng từng sản phẩm, doanh nghiệp có thể tăng phạm 
vi tiếp cận sản phẩm. Số lượng sản phẩm được đăng tải đóng vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng. Khi gian hàng có 
5-10 sản phẩm, trang bán hàng của bạn sẽ xuất hiện với nhiều lỗ hổng 
và không đầy đủ. Trong khi đó, gian hàng càng có nhiều sản phẩm càng 
có nhiều khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm sản phẩm, điều này 
sẽ thu hút khách hàng tương tác nhiều hơn và gia tăng cơ hội tìm kiếm 
đối tác cao hơn. Một trong những yếu tố mà người bán có thể tiếp cận 
đến đúng với khách hàng tiềm năng là sử dụng yếu tố từ khóa trong bài 
viết về sản phẩm. 

Đối với các nhà bán trên Alibaba, bạn có thể tham gia miễn phí, 
nhưng đối với những nhà kinh doanh muốn khai thác tối đa nền tảng, 
đặc biệt quan tâm đến cơ sở dữ liệu khách hàng và chức năng của 
trang web, những xu hướng phát triển ngành nổi bật trên nền tảng... thì 
có thể tham khảo gói Tư cách Thành viên vàng. Hiện tại, Alibaba đang 
cung cấp các gói Thành viên với nhiều mức giá khác nhau. Ở mỗi cấp 
độ, thành viên có thể tùy chỉnh Minisite của riêng họ, thứ hạng ưu tiên 
trong kết quả tìm kiếm, đăng sản phẩm không giới hạn, khả năng báo 
giá... Ngoài ra, mỗi cấp độ đều có quyền truy cập và các trang trưng 
bày sản phẩm mà Alibaba có thể chuyển đổi thành số lượt xem nhiều 
hơn 100 lần. 

Tận dụng các nguồn lực và tài nguyên mà Alibaba cung cấp
Alibaba có rất nhiều tài nguyên cung cấp các kiến thức giúp các 

chủ doanh nghiệp tận dụng tối đa các công cụ và chức năng trên nền 
tảng để kinh doanh. Từ những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế, 
thương mại nội địa, các điều khoản thanh toán quốc tế, incoterms... đến 
phân tích sự phát triển của các ngành hàng trên Thương mại điện tử. Đối 
với những doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng và quan tâm đến kinh 
doanh quốc tế, đây được xem là những dữ liệu có giá trị cao.

Để khai thác triệt để các công cụ và chức năng của Alibaba, doanh 
nghiệp có thể liên hệ với các chuyên gia tư vấn bán hàng để đăng ký




