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Bán hàng trung gian trên toàn cầu.
Nhận thanh toán nhanh hơn.
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Phát triển doanh nghiệp bán hàng trung gian của bạn.
Khi doanh nghiệp bán hàng trung gian của mình phát triển, bạn cần một 
giải pháp thanh toán được chấp nhận rộng rãi, nhanh chóng và bảo mật, cũng như 
giúp được bạn xử lý các giao dịch kinh doanh. Tất cả các yêu cầu này đều được 
PayPal đáp ứng dễ dàng. Để giảm thiểu giao dịch gian lận, bạn có thể tin cậy chương 
trình “Bảo vệ người bán” của chúng tôi, đồng thời chương trình “Bảo vệ người mua” 
giúp khách hàng của bạn an tâm mua sắm. Nhờ đó, bạn có được tỷ lệ chuyển đổi 
thành đơn hàng cao hơn. Hưởng tất cả các lợi ích này chỉ với PayPal và phát triển 
công việc bán hàng trung gian của mình ngay hôm nay.
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Lý do nên vươn ra toàn cầu cùng PayPal

PHÁT TRIỂN TRÊN TOÀN CẦU 
CÙNG CHÚNG TÔI 
Tiếp cận cả một thế giới khách hàng. 
PayPal có mặt và được tin cậy tại hơn 
200 quốc gia nên bạn có thể chấp 
nhận thanh toán bằng 25 đơn vị tiền.

TĂNG TỐI ĐA DOANH SỐ
Tỷ lệ chuyển đổi khi thanh toán qua 
kênh PayPal là 87,5%*, cao hơn 42% 
so với kênh thanh toán thông thường 
và cao hơn 36% so với các dịch vụ ví 

điện tử cạnh tranh khác. 

* ComScore. Loại hình thanh toán trực tuyến: 
Phân tích tỷ lệ chuyển đổi, tháng 4/2016.

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN 
ĐƯỢC BẢO VỆ
Với chương trình “Bảo vệ người bán” 
và công cụ theo dõi gian lận chuyên 
sâu, chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp 
của bạn toàn diện.

QUẢN LÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Theo dõi các khoản thanh toán cho 
doanh nghiệp đang phát triển của 
bạn bằng công cụ báo cáo chi tiết của 
chúng tôi, được tùy chỉnh riêng cho 
bạn.
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Tiết kiệm chi phí 
chuyển đổi ngoại tệ 
Thay vì chuyển đổi đơn vị tiền để thanh toán 
cho nhà cung cấp và chi phí quảng cáo, bạn có 
thể thanh toán bằng số dư USD trên PayPal và 
giảm thiểu phí chuyển đổi ngoại tệ.
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PayPal cũng rất tiện lợi cho khách hàng của bạn 

Khách hàng của bạn cũng được hưởng nhiều lợi ích 
khi sử dụng PayPal để mua hàng:

Dịch vụ “Hoàn phí gửi trả hàng”* giúp khách hàng tự tin mua hàng 
khi biết họ sẽ không chịu phí gửi trả hàng. 

Chương trình “Bảo vệ người mua” cho phép khách hàng yêu cầu 
hoàn lại toàn bộ số tiền nếu không nhận được hàng đã thanh toán. 

Yên tâm mua sắm và thanh toán một cách an toàn với tính năng mã 
hóa dữ liệu giúp bảo vệ thông tin tài chính của khách hàng. 

Thanh toán nhanh One Touch cho phép khách hàng mua hàng mà 
không phải nhập thông tin thanh toán vào mỗi lần thanh toán.

* Vui lòng tham khảo trang này để biết chi tiết.

https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/returns/terms-and-conditions
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Lời khuyên về bán hàng trung gian 

GIÚP CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN 

Hãy cho biết thêm về doanh nghiệp của bạn để chúng tôi có thể đề xuất các 

cách hỗ trợ bạn quản lý tài chính. Bạn nên cung cấp các thông tin sau: 

• Chứng từ kinh doanh và tài chính của công ty 

• Thỏa thuận kinh doanh với nhà cung cấp, chẳng hạn như chứng từ hợp 
đồng, lịch trình giao hàng và nhà cung cấp dịch vụ kho vận, điều khoản 
trả, đổi hàng, cũng như trách nhiệm trong trường hợp giao hàng muộn/
không giao hàng 

• Mức tăng doanh số dự kiến, đặc biệt đối với các sản phẩm bán chạy hoặc 
sản phẩm trong mùa lễ 

• Quy trình chăm sóc khách hàng khi khách có thắc mắc 
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Lời khuyên về bán hàng trung gian 

THU HÚT KHÁCH HÀNG QUAY LẠI  

Khách hàng là nguồn thu nhập của bạn. Để đảm bảo sự hài lòng, bạn 
nên cung cấp cho họ thông tin rõ ràng về các quy trình thanh toán và kho 
vận của mình. Các cách thực hiện điều này: 

• Cung cấp bảng Câu hỏi thường gặp đầy đủ trên trang mạng của bạn 

• Đảm bảo họ biết lịch trình giao hàng 

• Cho phép họ theo dõi quá trình giao hàng 

• Có quy trình hoàn tiền và gửi trả hàng đơn giản 

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như qua đường dây 
nóng điện thoại, email hoặc trình nhắn tin 

• Làm đầu mối liên hệ chính giữa bạn và khách hàng 

 

LIÊN TỤC DUY TRÌ VIỆC KINH DOANH
Bạn nên giải quyết nhanh các tranh chấp để duy trì công việc kinh doanh 
của mình.



Bắt đầu sử dụng PayPal cho công việc 
bán hàng trung gian ngay hôm nay. 
Đăng ký tại đây

https://www.paypal.com/vn/merchantsignup/applicationChecklist?signupType=CREATE_NEW_ACCOUNT&productIntentId=no_intent

