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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tại sao lại là CTV (cộng tác viên) phân phối?

- Là CTV phân phối chúng ta làm việc dựa trên thế mạnh nhất của nhau: 

Đối với công ty là người có sản phẩm: Có năng lực sản xuất lớn, có khả năng cung ứng một lượng lớn sản phẩm đa dạng và chất lượng ra thị

trường với giá thành rẻ nhất, ổn định nhất trong cùng phân khúc sản phẩm. 

Đối với CTV: Có thời gian linh hoạt, không bị quản lý gò bó, không bị kiểm soát thời gian, có các mối quan hệ và thị trường rộng lớn không giới
hạn để có thể bắt đầu kinh doanh thu lợi nhuận ngay lập tức. Mà không phải bỏ vốn ra nhập hàng, không chịu rủi ro về quản lý hàng hóa, thất
thoát, đóng hàng, nhân sự…

- Cách thức vận hành đơn giản: CTV chỉ cần nắm được qui định chung, qui trình làm việc, các chiết khấu và quyền lợi của mình, thông tin về sản

phẩm dịch vụ là hoàn toàn có thể tự tư vấn, làm thị trường và bán hàng thu về doanh số và lợi nhuận cho mình.

- CTV: Hoàn toàn được hưởng toàn bộ quyền lợi dựa trên năng lực, năng suất bán hàng của mình. Hoàn toàn tự do về mặt thời gian, chỉ tập trung

vào một việc quan trọng nhất đó là: tìm kiếm khách hàng, thuyết phục khách hàng. Còn việc sản xuất, tiếp nhận đơn hàng, đóng hàng, vận
chuyển là công ty sẽ xử lý thay CTV. 

- CTV được cung cấp một danh sách các số điện thoại của khách hàng tiềm năng ngay từ đầu. Được hỗ trợ tài liệu, tư liệu hướng dẫn cách làm thị
trường online hoặc Offline, làm marketing để nhanh chóng có được . 

- CTV được phép đổi tên Zalo theo tên của mình để giữ khách (nhưng phải theo qui chuẩn). 
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I. THÔNG TIN CHUNG

2. Điều kiện của CTV

- Bất cứ công dân việt nam nào trên 18 tuổi. Đều có thể trở thành cộng tác viên.

- Yêu thích kinh doanh, buôn bán, máu lửa, nhiệt huyết, tự giác, chủ động, yêu thích lao động và có trách nhiệm với việc kiếm tiền.

- Sau khi qua vòng phỏng vấn tuyển dụng, ký hợp đồng ctv, tham gia đào tạo và nhận công cụ hỗ trợ công việc thì trở thành cộng tác viên chính thức của công ty.

- Hiểu và có các phương tiện, công cụ hỗ trợ cho công việc tìm kiếm khách hàng và bán hàng như: Máy tính, smartphone, phương tiện đi lại, yêu thích hoặc biết cách tìm
kiếm- marketing trên Internet….
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I. THÔNG TIN CHUNG

2. Qui trình làm việc

- Qui trình làm việc của CTV bao gồm sau:  

Phỏng vấn CTV- Ký hợp đồng CTV- Nhận tài liệu dành riêng cho CTV- Tham gia đào tạo CTV- Tiếp nhận ZALO và nhận mẫu sản phẩm thực tế để 

phục vụ việc chào hàng- Bán hàng- Nhận hoa hồng chiết khấu.

B1:
Phỏng vấn CTV

B2:
Ký hợp đồng CTV

B3:
Nhận tài liệu và tiếp nhận Zalo

B4:
Tham gia đào Sp và kinh doanh

B5:
Nhận mẫu sản phẩm thực tế để 

chào hàng

B6:
Tiếp cận khách hàng- Chốt đơn

B6:
Lên bill- Báo bill về cho quản lý

B6:
Thống nhất hình thức thanh

toán- Xử lý khiếu nại

B6:
Theo dõi đơn hàng & theo dõi

doanh số cá nhân

B6:
Nhận hoa hồng cá nhân
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- cộng tác.

II. CHIẾT KHẤU VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. Quy định giá hàng bán ra cho khách hàng.

Đơn dưới 3tr Đơn từ 3,1tr đến 7tr Đơn từ 7,1tr đến 15tr Đơn từ 15,1tr đến 20tr Đơn từ 20,1tr trở lên

Khách mới Giá niêm yết
(Giá này được công ty báo ra)

Giảm 2%
so với giá niêm yết

Giảm 3%
so với giá niêm yết

Giảm 6%
so với giá niêm yết

Giảm 8%
so với giá niêm yết

Khách cũ
(Yêu cầu đối chiếu bằng bill đã mua)

Giảm thêm 2%
(So với khách hàng mới)

Giảm thêm 2%
(So với khách hàng mới)

Giảm thêm 2%
(So với khách hàng mới)

Giảm thêm 2%
(So với khách hàng mới)

Giảm thêm 2%
(So với khách hàng mới)

Bảng 1: Qui định giá bán với 2 đối tượng khách hàng: Cũ và Mới

Lưu ý: Toàn bộ CTV đều tuân theo một khung giá chuẩn của công ty đưa ra. Nếu vi phạm điều này dùy chỉ một lần
công ty sẽ áp dụng qui chế phạt với CTV. Với giá trị là 500.000 vnđ. 
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II. CHIẾT KHẤU VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

2. Chiết khấu bán hàng theo doanh số dành cho CTV.

Đơn dưới 1tr- 7tr Đơn từ 7.1tr đến 15tr Đơn từ 15,1tr đến 20tr Đơn từ 20,1tr trở lên

Hưởng chiết khấu
5%

Tổng bill
7%

Tổng bill
9%

Tổng bill
10%

Tổng bill

Tổng bill: Là tổng giá trị cuối cùng khách cần phải thanh toán với công ty (không bao gồm tiền Ship)

Khách hàng mới tính theo giá niêm yết

Khách hàng cũ giảm thêm 2% so với giá niêm yết (Đối chiếu bằng Bill cũ)

Bảng 2: Qui định chiết khấu CTV được hưởng khi bán hàng

Lưu ý: Chiết khấu được tính theo giá trị từng đơn hàng riêng lẻ. Nghĩa là: Cứ mỗi đơn CTV báo về được giao và kết
thúc thành công. CTV được hưởng chiết khấu luôn trên giá trị của đơn đó theo tỉ lệ đã quy định ở bảng trên.
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- cộng tác.

II. CHIẾT KHẤU VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

3. Thưởng nóng cho CTV có doanh số bán hàng xuất sắc

Tổng doanh thu cả tháng
từ 100- 120tr

Tổng doanh thu cả tháng từ 
121- 150tr

Tổng doanh thu cả tháng từ 
151- 200tr

Tổng doanh thu cả tháng
trên 201- 350tr

Thưởng nóng thêm 800k 1100k 1500k
Bằng khen đại lý kinh doanh Xuất sắc

2500k
Bằng khen đại lý kinh doanh Platinum

Doanh số thưởng nóng được tính từ đơn hoàn thành từ ngày 01 đầu tháng. Đến đơn cuối cùng giao thành công ngày 30 hoặc 31 tháng đó.
Những đơn khởi tạo trong tháng tính đến ngày 30,31 chưa giao thành công, tự động tính vào tháng sau.

Bảng 3: Thưởng nóng doanh số

Lưu ý: Toàn bộ CTV đều tuân theo một khung giá chuẩn của công ty đưa ra. Nếu vi phạm điều này dùy chỉ một lần
công ty sẽ áp dụng qui chế phạt với CTV. Với giá trị là 500.000 vnđ.
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II. CHIẾT KHẤU VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

2. Chính sách bán hàng

- Hình ảnh hàng hóa được cũng cấp miễn phí. Lấy sẵn trong nhóm chung. Qui cách bán sỉ là luôn luôn bán theo ri ( Có thể bán theo Ri4c hoặc Ri 8c)

- CTV có quyền giữ hàng để chờ khách chốt đơn trong 1-2 ngày. Nếu như sản phẩm đó chưa có khách nào muốn lấy ngay. 

- Thông tin khách hàng: CTV được và có trách nhiệm lưu giữ thông tin KH để chăm sóc, bán lại…Công ty chỉ sử dụng thông tin khách hàng để gửi hàng. Không dùng cho bất kỳ hình thức

nào khác. Trừ trường hợp CTV đó dừng hợp tác thì Zalo và những khách hàng đó sẽ được chuyển tiếp cho CTV mới hoặc công ty sẽ tiếp quản.

- Đơn hàng chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận đóng và xuất ra khỏi kho trong 02 trường hợp sau đây: 

Đối với đơn khách hàng chuyển khoản (Ưu tiên): Khi CTV có đơn. Pass đơn + bill vào nhóm. Quản lý (kế toán) nhận được tiền của khách chuyển khoản. Xác nhận qua nhóm nội bộ. Đơn

hàng sẽ được đóng và giao đi theo thông tin CTV gửi về. Ngay sau khi đơn hàng được giao thành công. Doanh số của CTV được ghi nhận trên hệ thống.

Đối với đơn COD (Không khuyến khích): Khi nhận được thông tin đơn hàng, thông tin KH. Công ty sẽ trực tiếp lên đơn. Mã vận đơn sẽ được gửi cho CTV theo dõi và chăm sóc, xử lý đơn

hàng (nếu cần). Ngay sau khi đơn hàng được giao thành công, hoàn thành việc thu hộ. Doanh số của CTV được ghi nhận trên hệ thống.

- Mọi khiếu nại về việc: Đóng sai hàng, sai mẫu, thiếu số lượng hàng, hàng hóa bị rách, bung chỉ… lỗi sản xuất. Đều được công ty tiến hành đổi, trả, gửi bù… (Toàn bộ chi phí phát sinh, 

trách nhiệm trong việc này sẽ thuộc về bộ phận đóng hàng). Tuy nhiên, mọi khiếu nại của KH đều phải được Trình bày dưới dạng video. Khách quay, chụp từ khi mở kiện hàng đến khi phát

hiện ra lỗi. Nếu không có video hoặc bằng chứng thuyết phục. Công ty sẽ không tiếp nhận và xử lý.

- Hàng hóa được bảo hành 100% khi đến tay khách hàng. 100% hình ảnh đều chụp từ hàng thật. Mọi mô tả và thắc mắc đều phải đươc trao đổi đúng và đủ trước khi phát sinh đơn hàng. 

Chính vì thế, hàng hóa không được phép quay đầu, công ty sẽ không nhận lại hàng dưới mọi hình thức với những lý do sau đây: Không bán được- trải lại, đổi mẫu khác (nếu đổi sang mẫu

khác thì phải lấy với giá trị gấp đôi với số lượng đổi), hàng không như tưởng tượng, không thích lấy nữa…
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III. THÔNG TIN SẢN PHẨM- CÁCH LÀM THỊ TRƯỜNG

1. Thông tin sản phẩm: Chất vải

Chất vải –Tên gọi Đặc điểm Ứng dụng- Ghi chú

Thun lạnh- Polyester (poly)- Bột 
lạnh- Thun thể thao

Ưu điểm: mềm, mát, mặt vải bóng, màu sắc đẹp, co giãn tốt, nhanh khô…là loại vải phù hợp nhất cho quần áo 
thể thao, không nhăn nhàu.

Nhược điểm: Đôi khi cảm giác hơi mỏng, thấm hút 8/10

Áo thun thể thao cổ tròn hoặc cổ 
trụ. Có tay hoặc ba lỗ.

Áo thun có cổ, áo chạy bộ, áo cầu 
lông- bóng đá…

Thun Xước- Thun CD loại chính 
phẩm

Ưu điểm: Có vân xước nhẹ trên vải, mềm, mát, mặt vải bông bông, màu sắc đẹp- nhiều màu, co giãn tốt, nhanh
khô…là loại vải phù hợp nhất cho người trung niên, không nhăn nhàu.

Nhược điểm: Đôi khi cảm giác hơi mỏng, có hơi nhăn một chút theo thời gian

Áo thun thể thao cổ tròn hoặc cổ
trụ. Có tay hoặc ba lỗ.

Áo thun có cổ, áo chạy bộ, áo cầu
lông- bóng đá…

Thun dệt kim- Thun lỗ kim xuất 
khẩu

Ưu điểm: Mặt vải có hàng ngàn lỗ nhỏ liti thoáng khí, mềm, mát, mặt vải đanh mịn, màu sắc đẹp- nhiều màu, co 
giãn tốt, nhanh khô…là loại vải phù hợp nhất chơi các bộ môn thể thao, không nhăn nhàu.

Nhược điểm: Đôi khi cảm giác hơi mỏng, trữ lượng vải dệt ra không nhiều.

Áo thun thể thao cổ tròn hoặc cổ
trụ. Có tay hoặc ba lỗ.

Áo thun có cổ, áo chạy bộ, áo cầu
lông- bóng đá…

Thun Cotton chính phẩm 4 chiều
Ưu điểm: Mặt vải bông, mềm, mịn sang trọng. Phối và may được nhiều kiểu áo cao cấp, thấm hút tốt, màu sắc

đẹp, in ấn được nhiều khiểu. 
Nhược điểm: Đôi khi cảm giác hơi nóng, giá thành cao

Phù hợp cho hàng thời trang, thời
trang thể thao không phải tập

luyện..

Thun cá sấu
Ưu điểm: Mặt gai gai, sần sần, nhìn rất sang trọng, đứng form áo, co giãn tốt, màu sắc đẹp, dễ in ấn..
Nhược điểm: Đôi khi cảm giác hơi nóng, giá thành cao, chủ yếu may được áo có cổ (áo polo cá sấu)

Phù hợp cho làm áo polo, áo cổ trụ. 
Hàng thời trang, thời trang thể thao

không phải tập luyện..

Lưu ý: Chỉ có 1 số ít những thông tin thực sự quan trọng, cốt lõi và chất lượng. Nắm vững, hiểu đúng rồi học hỏi thêm sẽ tư vấn đúng và nhanh trở thành chuyên gia.

Toàn bộ chất vải: Đều là vải co giãn 4 chiều, hành chính phẩm (được đặt dệt từ nhà máy với số lượng lớn nên: đều màu, chất và số lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu)
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III. THÔNG TIN SẢN PHẨM- CÁCH LÀM THỊ TRƯỜNG

2. Thông tin sản phẩm: Các kiểu in ấn

Kiểu in- Cách thức in Đặc điểm Ứng dụng- Ghi chú

In Decal- Ép decal- Ép nhiệt- Ép cao su
Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, làm nhanh, làm nhiều, một màu hoặc nhiều màu đều được, tinh tế, sắc

nét, nhỏ gọn, in được các chi tiết cao su- logo nổi lên
Nhược điểm: Chỉ nên in các chi tiết nhỏ, điểm nhấn vì dễ gây cứng áo.

Áo dụng cho hầu hết tất cả các loại áo
thun, có họa tiết nhỏ như logo hoặc

slogan gì đó

In dập cao tần
Ưu điểm: Có thể dập lên toàn bộ thân áo, đây là một loại vân không màu được dập chìm vào áo, nên

không bao giờ phai màu, bong tróc… các loại vân vô cùng đa dạng
Nhược điểm: Đây là vân không màu. Nên không nổi lắm

Áo dụng cho các loại áo thể thao, áo mặc
ở nhà…

In 3D- In chuyển nhiệt
Ưu điểm: In được kích thước lớn, toàn bộ áo, màu sắc đa dạng

Nhược điểm: 
Áp dụng cho các sản phẩm chạy bộ, cầu

long, tenis, bóng bàn

In PET KTS
Ưu điểm: Giống in Decal nhưng có thể in được khổ lớn, mẫu lớn, màu sắc đa dạng, sắc nét.

Nhược điểm: Giá thành hơi cao
In áo cho thế hệ GENZ, áo thun kiểu cá

tính, áo đôi

Lưu ý: Chỉ có 1 số ít những thông tin thực sự quan trọng, cốt lõi và chất lượng. Nắm vững, hiểu đúng rồi học hỏi thêm sẽ tư vấn đúng và nhanh trở thành chuyên gia.

Toàn bộ chất vải: Đều là vải co giãn 4 chiều, hành chính phẩm (được đặt dệt từ nhà máy với số lượng lớn nên: đều màu, chất và số lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu)
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III. THÔNG TIN SẢN PHẨM- CÁCH LÀM THỊ TRƯỜNG

3. Cách làm thị trường

3.1. Làm Online:

Cách 1: Tự xây dựng: 

Tự xây dựng website, blog, Youtube,  Fanpage, Group… để chạy quảng cáo, chia sẻ, kéo khách về phía mình, xây dựng đi dài hạn, xấy dựng một công việc kinh doanh cụ

thể, nghiêm túc.

Bước 1: Phải hiểu: Mạng lưới Facebook thì có (Nick cá nhân, Fanpage, Hội nhóm), Mạng lưới Google thì có (website, youtube, Map, Gmail..) 

Chỉ cần tập trung vào làm thật nhiều những cái miễn phí nơi mà khách hàng tập trung vào nhiều nhất đó là: Xây dựng nick cá nhân, Fanpage, kênh Youtube

Bước 2: Bắt đầu xây dựng Fanpage và Kênh youtube: Muốn làm gì chỉ cần lên Google gõ: Cách tạo Fanpage chuẩn SEO. Cách tạo kênh Youtube bán hàng chuẩn SEO..

Bước 3: Làm marketing, chạy quảng cáo, làm video, livestream… kéo khách về

Cách 2: Đi lấy tài nguyên có sẵn

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Internet. Trên Shopee, các hội nhóm Facebook, các trang web trong đó có các mối buôn, những người đang tìm kiếm nguồn hàng trên

Internet. Lấy thông tin liên hệ, SĐT của khách hàng. Chủ động liên hệ với khách hàng, chào hàng và bán hàng cho khách hàng.
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III. THÔNG TIN SẢN PHẨM- CÁCH LÀM THỊ TRƯỜNG

3. Cách làm thị trường

3.2. Làm Offline

Các bước làm:

Cầm mẫu thật, chuẩn bị phương tiện, tìm kiếm các Shop- cửa hàng bán đồ thun nam- thun thể thao, phụ kiện, dụng cụ thể thao, các chợ đầu mối có bán sỉ

hoặc lẻ sản phẩm của mình. Cầm mẫu thật đến tận nơi chào hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn hàng.

Từ những lần sau thì có thể tư vấn và chốt khách qua zalo mà không cần phải đến tận nơi.
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Hành Trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.

Chúc mừng bạn đã đi trên con đường kinh doanh này.

Chúc bạn liên tục tiến lên và gặt hái được nhiều thành công! 

Thank You!


