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VỀ CHÚNG TÔI
Với hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống 
Bán Lẻ, E-Commerce & Digital Marketing tại thị 
trường Việt Nam.

Ezicom được khởi tạo với trách nhiệm thúc đẩy 
chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME và các 
doanh nghiệp bán lẻ truyền thống một cách 
nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm. 

Ezicom với kinh nghiệm thực chiến đa dạng 
lĩnh vực: Thời trang, mỹ phẩm, công nghệ, sức 
khỏe, thẩm mỹ, ... Sẽ đem lại cho doanh nghiệp 
của bạn tăng trưởng bứt phá mảng kinh doanh 
online và tối ưu các hoạt động vận hành với hiệu 
suất cao nhất.



CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Đồng bộ nhận diện 
thương hiệu doanh 
nghiệp trên nền tảng số

Thiết kế chuyên 
nghiệp

Dịch vụ khách hàng

Hệ thống kinh doanh 
trực tuyến

Các kênh bán hàng 
Lazada, Shopee, Tiki,...

Chăm sóc khách hàng 
đa kênh

Lập kế hoạch truyền 
thông xuyên suốt trên 
các nền tảng số

Kết nối các kênh 
truyền thông

Nâng tầm thương hiệu

QUẢNG BÁ
DOANH NGHIỆP

PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

DỊCH VỤ
TIẾP THỊ
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Gắn tag Mall vào gian hàng

Quản lý gian hàng chưa 
chuyên nghiệp

Thiết kế thương hiệu chưa đồng 
bộ với nền tảng số

Khách hàng chưa được giải đáp 
nhanh chóng và hiệu quả

Các vấn đề phát sinh của đơn 
hàng sau bán

VẤN ĐỀ



GIẢI PHÁP

EZI WEB

EZI DIGITAL

EZI PRODUCT

EZI MALLEZI MALL



MỞ GIAN HÀNG
CHÍNH HÃNG

HOẠT ĐỘNG
GIAN HÀNG

QUẢN LÝ
SẢN PHẨM

Gắn tag Mall lên gian 
hàng

Thiết kế trang trí gian 
hàng chuyên nghiệp

Xây dựng nội dung 
chuyên nghiệp

Tư vấn và đăng ký các 
chương trình khuyến 
mãi của sàn

Tối ưu các hoạt động về 
truyền thông trên sàn

Chăm sóc khách hàng

Theo dõi và giám sát 
sản phẩm

Tư vấn và xây dựng 
chiến lược giá

Hỗ trợ xử lý các sản 
phẩm bị lỗi

* Với các đối tác đa ngành nghề, chúng tôi cung cấp tất cả dịch vụ 
liên quan tới thương mại điện tử.
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XÂY DỰNG HỒ 
SƠ DOANH 

NGHIỆP

TẠO
GIAN TRÊN 
TỪNG SÀN

TẠO GIAO 
DIỆN GIAN 

HÀNG

TRIỂN KHAI 
VẬN HÀNH 
GIAN HÀNG

THEO DÕI 
GIÁM SÁT VÀ 

CSKH

HOÀN THIỆN 
PHÁP LÝ

HOÀN THÀNH
GẮN TAG 

MALL

QUY TRÌNH 



TEAM QUẢN LÝ

05

KEY ACCOUNT MANAGER
Kế hoạch bán hàng
Kế hoạch Marketing
Bán hàng

CAMPAIGN MANAGER
Quản lý các chương trình 
của sàn.

DESIGNER
Thiết kế hình ảnh, banner.

CUSTOMER SERVICE
Tương tác, tư vấn khách hàng

ACCOUNTING
Đối soát doanh thu hàng 
tháng



QUẢN LÝ GIAN HÀNG

Xây dựng và triển khai kế hoạch 
quản lý gian hàng.
Tối ưu nội dung sản phẩm.
Chỉnh sửa gian hàng theo tiêu 
chuẩn Ezicom.
Tăng độ hiển thị  của gian hàng 
trên sàn.
Tương tác với khách hàng.
Thiết kế chuyên nghiệp.
Cải tiến nội dung sàn hấp dẫn và 
phù hợp với  tiêu chuẩn sàn 
thương mại điện tử.
Chăm sóc khách hàng bằng hệ 
thống tự động và người thật.
Báo cáo  định kỳ và tối ưu cho 
khách hàng.
Đo lường và cải tiến hiệu suất 
gian hàng.

KẾ HOẠCH 3 THÁNG ĐẦU



LỢI THẾ VƯỢT TRỘI CỦA MALL

Đăng bài bình thường
Không có logo của sàn
Chỉ ưu tiên hiển thị khi chi 
tiền chạy quảng cáo
Không hỗ trợ vận chuyển
Không ưu tiên khi mua gói 
sale và khuyến mãi
Không có đội ngũ hỗ trợ khi 
gặp vấn đề về gian hàng 
sản phẩm
Ít nổi bật cơ hội tiếp cận 
khách hàng kém

Nổi bật hơn, tiếp cận 
lượng lớn khách hàng
Hỗ trợ miễn phí vận 
chuyển
Ưu tiên hiển thị tại các
banner campain, pop up
Ưu tiên tham gia các 
chương trình khuyến mãi, 
flashsale, ...
Hỗ trợ, tạo điều kiện,
phát triển tăng doanh số
Cơ hội quảng cáo sản 
phẩm và thương hiệu
Công nhận bán hàng 
chính hãng với logo MALL

THƯỜNG



GIAN HÀNG
MALL

20.000.000
VNĐ/Gian hàng

Chiết khấu 

Chi phí thanh toán

( Liên hệ ngay với chúng tôi
để nhận những ưu đãi tốt nhất )

QUẢN LÝ
GIAN HÀNG

15.000.000
VNĐ/Gian hàng

Chiết khấu

Chi phí thanh toán

80.000
VNĐ/SKU

Chiết khấu

Chi phí thanh toán

TẠO SKU

( Liên hệ ngay với chúng tôi
để nhận những ưu đãi tốt nhất )

( Liên hệ ngay với chúng tôi
để nhận những ưu đãi tốt nhất )

BÁO GIÁ EZI MALL

* Giá không bao gồm VAT



PHÍ QUẢN LÝ 
Được tính từ tháng thứ 4 trở đi

Phí quản lý: 12% Doanh thu thực thu 
(được thể hiện trên hệ thống của sàn) đã 
đạt của tháng trước.

Đã bao gồm thuế VAT.

Doanh thu sẽ được đối chiếu và nghiệm 
thu vào ngày 3 – 5 tây tháng tiếp theo.

Thời hạn thanh toán: Sau 5 ngày kể từ
hai (02) bên nghiệm thu và xác nhận.



LAZADA
“Doanh thu tháng của sàn 

Lazada” x  12% 

SHOPEE
“Doanh thu tháng của sàn 

Shopee” x  12% 

CÁC NỀN TẢNG KHÁC
“Doanh thu tháng của sàn

khác” x  12% 

CÔNG THỨC TÍNH PHÍ QUẢN LÝ

* Với các đối tác đa ngành nghề, chúng tôi cung cấp tất cả dịch vụ liên quan tới 
thương mại điện tử.



CONTACT US
 0989 331 499 (Mr.Khánh)
 090 6300 619 (Ms.Thu)
 0903 096 465 (Mr.Định)
 0934 361 987 (Mr.Hải)

 info@ezicom.com.vn
 ceo@ezicom.com.vn
 dinh.trankim@ezicom.com.vn
 hai.nguyenhoang@ezicom.com.vn

 Miền nam: 42/58 Hoàng Hoa Thám 
, P.7, Q.Bình Thạnh, TPHCM
 Miền bắc: Nhà 14 - ngõ 23/379, phố 
Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, 

 www.ezicom.com.vn


