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CÁC BƯỚC TẠO 

OFFICIAL ACCOUNT



Bước 1: Truy cập website Zalo Official Account - https://oa.zalo.me/home

Giao diện Zalo Official

Account bao gồm:

1. Các mục thông tin hỗ

trợ về OA

2. Đăng nhập: Dành cho

các tài khoản đã có OA.

Đăng nhập vào tài

khoản Zalo cá nhân để

vào các OA thuộc

quyền quản lý.

3. Tạo Official Account:

Tạo OA mới

1. CÁC BƯỚC TẠO OA
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1. CÁC BƯỚC TẠO OA

Bước 2: Chọn “Tạo Official Account”



Tại giao diện đăng nhập bạn có hai sự

lựa chọn:

1. Đã có tài khoản Zalo => Đăng

nhập với SĐT hoặc Với Mã QR

2. Đăng ký tài khoản mới tại “Đăng

ký ngay” và làm theo hướng dẫn

1. CÁC BƯỚC TẠO OA

Bước 3: Đăng nhập/Đăng ký Zalo

1

2



1. CÁC BƯỚC TẠO OA

Bước 4: Chọn loại tài khoản tương ứng - trong trường hợp này chọn “Cửa hàng”



1. CÁC BƯỚC TẠO OA

Bước 5: Nhập thông tin

- Mục 1 - Danh mục: chọn ngành hàng tương đồng nhất 

với danh mục ngành hàng kinh doanh trong GPKD (nếu 

có) hoặc với mặt hàng kinh doanh nhiều nhất.

- Mục 2 - Tên OA: Điền tên OA theo đúng quy định đặt tên 

ở mục “Xem hướng dẫn”. 

- Mục 3 - Thông tin mô tả: Điền thông tin mô tả theo đúng 

quy định ở phần “Xem hướng dẫn”.

- Mục 4 - Địa chỉ: Điền đầy đủ thông tin chính xác nhất.
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1. CÁC BƯỚC TẠO OA

Bước 6: Chọn ảnh đại diện và ảnh bìa

Tại giao diện chọn ảnh đại diện và ảnh bìa, cần cập

nhật đầy đủ cả hai mục theo quy tắc sau:

- Hình ảnh rõ nét, không mờ, vỡ, không bị cắt nhỏ

- Hình ảnh có thể là logo, tên hoặc ký hiệu của

cửa hàng. Tuy nhiên, không được sử dụng logo,

ký hiệu, tên thương hiệu chính hãng tránh gây

nhầm lẫn cho khách hàng.

- Kích thước tối thiểu của hình ảnh đại diện là

150x150 pixel, ảnh bìa là 320x180 pixel. Cả 2

ảnh đều phải <15MB và được định dạng png

hoặc jpg.



1. CÁC BƯỚC TẠO OA

Bước 7: Hoàn tất đăng ký

- Xem trước giao diện hiển thị trên Zalo

với thông tin đã nhập

- Nhấn “Tạo tài khoản OA” để hoàn thành 

đăng ký OA tại Zalo.
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ĐĂNG KÝ

TÍNH NĂNG CỬA HÀNG



2. ĐĂNG KÝ TÍNH NĂNG CỬA HÀNG

*Tính năng Cửa hàng là tính năng có thu phí, OA Doanh nghiệp cần đóng phí trước khi

có thể sử dụng tính năng này. 

Xem thông báo và hướng dẫn đóng phí tại đây.

https://bz.zalo.me/thong-bao-thu-phi-oa-business-tren-nen-tang-zalo-shop/
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ĐĂNG KÝ

THAM GIA ZALO SHOP



3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ZALO SHOP

*Điều kiện đăng ký tham gia Zalo Shop:

- OA Doanh nghiệp đã được xác thực. Xem quy định xác thực OA tại đây.

- OA Doanh nghiệp đã được kích hoạt tính năng Cửa hàng

*Cách đăng ký tham gia Zalo Shop:

- OA điền form đăng ký tham gia Zalo Shop tại đây.

- Nhận email xác nhận tham gia Zalo Shop trong vòng 3-5 ngày làm việc

https://zalooa.freshdesk.com/support/solutions/articles/64000259829-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-x%C3%A1c-th%E1%BB%B1c-oa-doanh-nghi%E1%BB%87p
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4KBRSO1MpRQ2s2YuOGeMhXFLknQRCpSL0-gqzA73iOaRBsA/viewform
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