
GÓI HIỂN THỊ TRÊN ZALO SHOP 
DÀNH CHO OA DOANH NGHIỆP



01

GÓI CƠ BẢN



Khu vực hiển thị Hạng vàng (B1) Hạng bạc (B2) Hạng đồng (B3)

Top banner 20 sản phẩm 10 sản phẩm 5 sản phẩm

Home icon 20 sản phẩm 10 sản phẩm 5 sản phẩm

Home banner 15 sản phẩm 10 sản phẩm 7 sản phẩm

Chi phí/tuần* 2.200.000 VND 1.650.000 VND 1.100.000 VND

CHI TIẾT GÓI HIỂN THỊ CƠ BẢN

*Chi phí đã bao gồm VAT



Top banner Home icon Home banner

Minh họa vị trí hiển thị gói cơ bản

Gói cơ bản: Hiển thị sản phẩm của OA trong các danh mục của Zalo Shop



02

GÓI NÂNG CAO



Khu vực hiển thị Hạng vàng (E1) Hạng bạc (E2) Hạng đồng (E3)

Top banner 1 top banner 
(vị trí số 1)

1 top banner 
(vị trí số 2)

1 top banner 
(vị trí số 3)

Home banner 1 banner 1 banner 1 banner

Tin nhắn Broadcast (BC) 1 top banner BC 1 banner BC

Home icon 1 icon

Chi phí/tuần* 27.500.000 VND 22.000.000 VND 11.000.000 VND

CHI TIẾT GÓI HIỂN THỊ NÂNG CAO

*Chi phí đã bao gồm VAT



Top banner Home icon Home banner

Minh họa vị trí hiển thị gói nâng cao

Gói nâng cao: Hiển thị sản phẩm và banner (hình ảnh) cho danh mục riêng của OA



Tin nhắn Broadcast (Top banner BC) Tin nhắn Broadcast (Banner BC)

Minh họa vị trí hiển thị gói nâng cao



❖ Cách thức tham gia:

● Để đăng ký tham gia chương trình, OA vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây: Form đăng ký

● Sau khi kiểm tra, Zalo Shop sẽ liên hệ với OA qua Zalo/email để xác nhận thông tin trong vòng 5-7 ngày làm việc.

● Sau khi nhận được thông tin thanh toán, Zalo Shop sẽ triển khai vị trí hiển thị cho OA vào tuần làm việc kế tiếp.

❖ Lưu ý:

● OA có thể đăng ký gói hiển thị cho nhiều tuần liên tiếp (tối đa 4 tuần/tháng) và thanh toán chi phí tương ứng với số gói đã 

đăng ký.

● Quyết định của Zalo Shop là quyết định cuối cùng.

● Để nhận được các thông báo quan trọng từ Zalo Shop, vui lòng ấn nút Quan Tâm OA Zalo Shop Support trên ứng dụng 

Zalo.

● Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ shop@zalo.me.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZCwtV3yMsn0hIZMELvxFyEAQnoGa2-khEdhhUC_K3InAd4g/viewform


❖ Hình thức thanh toán:

● Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần VNG

Số tài khoản: 060005988971

Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

PGD: Võ Văn Tần - Chi nhánh Tân Định

SWIFT code: SGTTVNVX

● Ghi rõ nội dung chuyển tiền theo cú pháp:

ZALOSHOP [dấu cách] ORDER [dấu cách] Mã gói [dấu cách] OA ID [dấu cách] Số điện thoại chủ OA

Trong đó: 

- ZALOSHOP, ORDER: nội dung cố định

- Mã gói: gói hiển thị OA đăng ký 

(Gói cơ bản: B1: 2.200.000, B2: 1.650.000, B3: 1.100.000 / Gói nâng cao: E1: 27.500.000, E2: 22.000.000, E3: 11.000.000)

- OA ID: thông tin xem tại trang https://oa.zalo.me/manage mục Quản lý tài khoản.

- Số điện thoại chủ OA: SĐT người phụ trách

Ví dụ: OA đăng ký gói B1     OA ID: 230607568xxxxxxxxxx     Số điện thoại chủ OA: 0995123456

-> Cú pháp chuyển khoản:  ZALOSHOP ORDER B1 230607568xxxxxxxxxx 0995123456

https://oa.zalo.me/manage


Contact us at:
      shop@zalo.me


