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01เรื่องที่ Lazada ไม่ได้บอก แต่ผู้ขายต้องรู้ ก่อนลงขายสินค้า
CHAPTER

10 เร่ื่�องท่ี่� Lazada ไม่่ได้้บอก แต่่ผู้้้ขาย
ต้่องร้้ื่ ก่อนลงขายสิินค้้า

เป็น 10 เรื่่�องที่่�ที่างผู้้�เขี่ยนเองอยากจะมาเล่่าให้�เพื่่�อนผู้้�ขีาย Lazada ทีุ่กที่่านได้�อ่าน ก่อนไปล่งขีาย

กนัจริื่งๆ โด้ยเป็นเร่ื่�องที่่�ผู้้�ขีายให้ม่อาจจะยังไม่รื่้� ไม่เขี�าใจ แม�แต่่ผู้้�ขีายที่่�ม่ปรื่ะสบการื่ณ์์อาจจะยังไม่ที่รื่าบ 

ไปด้้กันครื่ับว่่าม่อะไรื่บ�าง

1. บน Lazada สิินค้้าไม่่ได้้ขายด้่ทุี่กอย่าง
ห้ล่ายคนคิด้ว่่า เว่ล่าจะขีายขีอง เอาอะไรื่มาขีายก็จะขีายได้�แน่นอน ห้รื่่อจากรื่�านอ่�น ห้รื่่อเคยได้�เห้็น

ได้�ยินมาว่่า ขีายต่ัว่นั�นสิ ต่ัว่น่�สิ ขีายด้ ่พื่อได้�ยินแบบน่� อะไรื่ขีายด้่ก็ไปเอามาขีายด้�ว่ย

ว่ธิีค่ดิ้แบบน่�ไมถู่ก้เสมอไป สนิค�าที่่�นำามาล่งขีายอยา่งน�อยต่�องม่คว่ามต่�องการื่ แล่ะค้แ่ข่ีงไมเ่ยอะเกนิ

ไป อาจจะเป็นสินค�าเฉพื่าะกลุ่่มห้รื่่อสินค�ากรื่ะแส ก็อย้่ที่่�รื่�านค�าต่�องล่องคัด้เล่่อกโด้ยอาจจะใช้�เครื่่�องมอ่ 

ใน Lazada ห้รื่่อเครื่่�องมอ่จาก Google กันด้้ก่อนต่ัด้สินใจว่่าจะขีายอะไรื่

2. ในหน้าแรื่กของการื่ค้้นหา Lazada สิินค้้าแบบเด้ย่ว
ล้กค้้าจะเห็นสิินค้้าไม่่เหม่่อนกัน

เว่ล่าล่งขีายไปกส็งสยัว่า่ ที่ำาไมห้าสนิค�าต่วั่เองไมเ่จอ ซึ่่�งจรื่งิๆ แล่�ว่ สนิค�าจะไมแ่สด้งในห้น�าแรื่กที่นัที่่  

แล่ะการื่ขี่�นห้น�าแรื่กข่ี�นอย่้กับห้ล่ายปัจจยั แล่ะล้่กค�าทุี่กคนห้ร่ื่อแม�แต่เ่รื่าเองจะเห็้นสินค�าห้น�าแรื่กต่า่งกัน

การื่จะเห็้นสินค�าห้น�าแรื่กม่ห้ล่ายเห้ตุ่ผู้ล่ สนิค�าให้ม่ล้่กค�าค�นห้าต่ามช่้�อสนิค�า/สินค�าเคยด้้แล่�ว่/สินค�า

ใช้�การื่โปรื่โมที่ เป็นต่�น
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3. บน Lazada ไม่่ใช่่ทุี่กสิินค้้าท่ี่�แค่้ลงแล้วจะขายได้้
ถู�าห้ากม่ใครื่บอกว่า่ มาขีายส ิขีายได้�แนน่อน คำากล่า่ว่แบบน่�ใช้�ได้�เม่�อ 6-7 ปีที่่�แล่�ว่ที่่�ล่งขีายอะไรื่ก็ขีายได้�

แต่่มาถู่งปี 2023 ห้ากเรื่าไม่เขี�าใจรื่ะบบขีองการื่ขีายสินค�าก็ยากที่่�จะขีายได้�แล่ะม่ยอด้ขีายส้งๆ เช้่น 

ล่้กค�าเจอเรื่าจากอะไรื่ ที่ำาอย่างไรื่ล่้กค�าจะกด้ซึ่่�อ ที่ำาอย่างไรื่ให้�ล่้กค�ากล่ับมาซึ่่�อซึ่ำ�า

4. การื่โฆษณาบน Lazada ไม่่ได้้การัื่นต่่ยอด้ขาย
การื่โฆษณ์าบน Lazada เป็นการื่การื่นัต่่ยอด้เขี�าช้ม แต่ก่ารื่ซึ่่�อขีองล้่กค�าจะอย้ท่ี่่�ล้่กค�าต่ดั้สนิใจ ด้งันั�น 

ต่�องมาด้้ว่่าจะจ้งใจให้�ล่้กค�าที่่�เจอสินค�าเรื่าแล่�ว่ เขีากด้ซึ่่�อที่ันที่่ ห้รื่่อต่ัด้สินใจซึ่่�อให้�ได้�

5. การื่เข้าร่ื่วม่ทุี่กแค้ม่เปญของ Lazada ไม่่ได้้ 
รัื่บปรื่ะกันว่าจะขายได้้

เห้ม่อนกับการื่ที่ำาโฆษณ์า เป็นการื่เพิื่�มยอด้การื่มองเห้็น แต่่การื่ซึ่่�อขีองล่้กค�า จะอย้่ที่่�ล่้กค�าต่ัด้สินใจ 

ซึ่่�งห้ล่ายปัจจัย ที่ั�งรื่าคา รื่่ว่ิว่ รื่ายล่ะเอ่ยด้ การื่รื่ับปรื่ะกัน แล่ะการื่เป็น FC ขีองรื่�านนั�นๆ

6. การื่เข้าร่ื่วม่โปรื่โม่ชั่นเชิ่ญช่วนของ Lazada  
ส่ิวนใหญ่ม่่ค่้าใช้่จ่ายเก่อบทัี่�งหม่ด้

การื่เขี�ารื่่ว่มโปรื่ต่่างๆ ถู�าไม่ม่ค่าธีรื่รื่มเน่ยม ก็เป็นการื่แจกขีองให้�กับล้่กค�า ที่ั�งห้มด้ที่ำาเพ่ื่�อการื่ 

มองเห้็นสินค�ามากขี่�น ด้ังนั�น การื่ใช้�งานโปรื่โมช้ันต่่างๆ ขีอง Lazada ต่�องด้้ต่�นทีุ่น กำาไรื่ ก่อนทีุ่กครื่ั�ง  

ว่่าครื่อบคลุ่ม แล่ะเห้ล่่อกำาไรื่ห้ล่ังโด้นห้ักค่าธีรื่รื่มเน่ยมแล่�ว่แน่นอน

7. Lazada ส่ิงข้อม้่ลยอด้ขายให้กรื่ม่สิรื่รื่พากรื่ 
ทุี่กบาที่ ทุี่กสิต่างค์้

ด้�ว่ยการื่ที่่� Lazada เป็นผู้้�ให้�บรื่กิารื่ช้ั�นนำาขีองปรื่ะเที่ศ ไมเ่พ่ื่ยงแคก่รื่มสรื่รื่พื่ากรื่ แต่่รื่ว่มถูง่ อย. มอก. 

ก็ต่�องมาคว่บคุมการื่ขีายด้�ว่ยเช้่นกัน ดั้งนั�น ย่�นภาษ่กันด้่กว่่า จะเส่ย ห้รื่่อไม่เส่ย อย้่ที่่�ยอด้ขีายรื่ว่ม
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8. การื่ใช้่ภาพแรื่กของสิินค้้าเป็นพ่�นหลังส่ิขาว  
เหม่าะกับสิินค้้าบางรื่ายการื่เท่ี่านั�น

การื่ที่ำาภาพื่ที่่�สว่ย สะดุ้ด้ต่า เป็นเร่ื่�องที่่�ช่้ว่ยในการื่ตั่ด้สนิใจขีองล้่กค�า เรื่าต่�องรื่้�กอ่นว่า่ รื่�านเรื่าคว่รื่ที่ำา

ภาพื่สไต่ล์่ไห้น อาจจะด้้จากปรื่ะเภที่ขีองสนิค�า ห้รื่อ่การื่ที่่�ล้่กค�านา่จะกด้ด้ภ้าพื่แบบไห้นมากที่่�สดุ้ แล่�ว่ให้�

เรื่าปรื่ับปรืุ่งให้�ไปในแบบเด้ย่ว่กันที่ั�งรื่�าน เพื่่�อการื่ต่ัด้สินใจซึ่่�อที่่�ง่ายขี่�น 

9. ล้กค้้าสิาม่ารื่ถขอค่้นสิินค้้าได้้ ถ้าอย่้ในกฎของ  
Lazada

เว่ล่าเจอล่้กค�ากด้ขีอคน่สินค�าเขี�ามา จะไม่ค่อยอยากรัื่บค่นกันใช้่ไห้ม ซึ่่�งกรื่ณ์่น่� Lazada จะให้�ล่้กค�า

สามารื่ถูค่นสินค�าได้� ซึ่่�งค่าขีนส่งคน่กล่ับรื่�าน Lazada จะออกให้�รื่�านค�า โด้ยที่่�รื่�านจะเส่ยค่าธีรื่รื่มเน่ยม

การื่ช้ำารื่ะเงินเที่่านั�น ซึ่่�งรื่�านค�าสามารื่ถูรื่ับค่นเพ่ื่�อมาต่รื่ว่จสอบสินค�าก่อนได้� ห้ากสินค�าที่่�ค่นมาไม่ต่รื่ง 

สามารื่ถูปฏิิเสธีการื่ค่นเงินภายห้ล่ังได้� 

10. ทุี่กร้ื่านท่ี่�สิร้ื่างร้ื่านแบบม่่คุ้ณภาพ ที่ำาภาพเอง 
ถ่ายภาพเอง มั่กจะโด้นก็อปสิินค้้า และด้้ด้ข้อม้่ลจาก
ร้ื่านค้้าเถ่�อน

อตุ่ส่าห้ท์ี่ำารื่�านม่คณุ์ภาพื่ แล่�ว่โด้นพื่ว่กใช้�วิ่ธีก่ารื่ด้ด้้สินค�าไป ม่ทัี่�งรื่�านไที่ย รื่�านจน่ มนักเ็จบ็ใจห้น่อยๆ 

ซึ่่�ง Lazada เปิด้โอกาสให้�รื่�านค�าที่่�เป็นเจ�าขีองภาพื่ที่ำาการื่แจ�งสิที่ธีิ�ในภาพื่นั�น โด้ยการื่ให้�ส่งขี�อม้ล่ผู่้าน

ฟอรื่์มขีองรื่ะบบ Lazada ได้�

ถูามว่่าม่วิ่ธี่แก�ไขีไห้ม ถู�าเอาแบบถู่งล้่กถู่งคนก็ไปจด้เคร่ื่�องห้มายการื่ค�าแล่�ว่ใส่ไว่�ในภาพื่ รื่�านไห้น 

ก็อปปี้ไป เรื่าแจ�งคว่ามแล่�ว่ฟ้องไปที่่� Lazada เล่ย

ซึ่่�งห้ากใครื่ห้ยิบห้นังส่อเล่่มน่�มาอ่าน แล่�ว่ยังคิด้ที่่�จะที่ำาแบบน่� ห้ยุด้เถูอะครื่ับ ไม่คุ�ม เจอรื่�านไห้นเขีา

เอาจรื่ิง โด้นฟ้องเส่ยค่าปรื่ับห้นักกว่่า

ต่อนน่�รื่ะบบ Lazada ก็เรื่ิ�มบล่็อกรื่�านที่่�ใช้�ว่ิธ่ีการื่แบบน่�บ�างแล่�ว่ รื่ว่มถู่งกำาล่ังห้าว่ิธี่จัด้การื่มากขี่�น
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การสมััครเป็็นผู้้�ขายบน Lazada ง่่ายมัาก  

โดยผู้้�ท่ี่�ต้�อง่การจะเป็็นผู้้�ขายบน Lazada 

สามัารถลง่ที่ะเบ่ยนได�ที่าง่ Website และ 

Application บน Smartphone

การสมััครร้านค้า Lazada 
แบบร้านค้าทัั่�วไปและร้านค้า  
LazMall Update 2023

CHAPTER

กลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ Lazada 2nd Edition
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การสมััครเป็็นผู้้้ขายสินค้าบน Lazada 
แบบร้านค้าท่ัวไป็

สถานะผู้้�ขายร้�านค้�าทั่่�วไป แบ่่งเป็น 2 แบ่บ่

• นิติิบุ่ค้ค้ล

• บุ่ค้ค้ลธร้ร้มดา

เอกสาร้และสิ�งทั่่�ติ�องใช้�

1 บ่่ติร้ปร้ะช้าช้น

2 อ่เมล

3 เบ่อร้์โทั่ร้ศั่พทั่์

4 สมุดบ่่ญช้่ธนาค้าร้ (ติ�องติร้งก่บ่บ่่ติร้ปร้ะช้าช้น)

5 หน่งสือร้่บ่ร้องบ่ร้ิษั่ทั่ (เฉพาะนิติิบุ่ค้ค้ล)

6 ภพ.20 (เฉพาะนิติิบุ่ค้ค้ล)

** การ้สม่ค้ร้เอกสาร้และข�อม้ลติ่างๆ จะติ�องไม่เค้ยลงทั่ะเบ่่ยนใดๆ บ่น Lazada มาก่อน ยกเว�นเค้ย

สม่ค้ร้เป็นร้�านค้�าแล�วไม่มก่าร้เค้ลื�อนไหว Lazada จะนำาข�อม้ลออก จะใช้�เอกสาร้เดิมได� **

การลงทะเบียนเป็็นผู้้้ขาย 
การ้สม่ค้ร้เป็นผู้้�ขายบ่น Website จะสามาร้ถใส่ร้ายละเอ่ยดได�ง่ายกว่า 

โดยไปทั่่� https://sellercenter.lazada.co.th
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ขายของ Lazada มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง Update 2023 สูตรการตั้งราคาสินค้าให้มีกำาไร07

Update Lazada ปรัับค่่าธรัรัมเนีียม 
การัเร่ั�ม 1 ต.ค่. 2565

ขายของ Lazada มีีค่่าใช้้จ่่ายอะไรบ้้าง ผู้้้ขายทุุกค่นค่วรจ่ะร้้และเข้าใจ่ก่อน ซึ่่�งขอแบ้่งให้้เข้าใจ่ง่ายๆ 

เป็นค่่าใช้้จ่่าย 3 ส่่วน

ค่่าธรัรัมเนีียมค่งทีี่� 
1 ค่่าธรรมีเนียมีการช้ำาระเงิน 3.21% 

2 ค่่าธรรมีเนียมีการใช้้งาน Platform Marketplace 2.14% 

3 เฉพาะ LazMall ค่่าค่อมีมีิช้ชั้น 4.28-6.42% (ข่�นอย้่กับ้ Category) กรณีีร้าน LazMall จ่ะ

ไม่ีมีีค่่าธรรมีเนียมี Platform Marketplace ในห้ัวข้อทุี� 2

ค่่าธรัรัมเนีียมไม่ค่งทีี่� ตามการัสมัค่รัใช้้งานีของร้ัานีค้่า
1 ค่่าธรรมีเนียมี โปรแกรมีจ่ัดส่่งฟรี 5.35%

2 ค่่าธรรมีเนียมี Daily Cashback 3.21% 

3 โปรโมีทุผู้่าน Partner เริ�มีต้้น 4%

4 ค่่า Slot Promote ส่ินค่้า 499 บ้าทุ

5 ค่่า Slot Flash sale ละ 4,999 บ้าทุ
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ค่่าใช้้จ่่ายทีี่�ร้ัานีค้่าตัดส่นีใจ่ออกเอง
1 โปรโมีชั้น Flexi Combo ยิ�งซ้ึ่�อ ยิ�งลด 1-10%

2 โปรโมีชั้น Voucher ค่้ปองส่่วนลด 1-20%

3 โปรแกรมี Flexi Coin ไม่ีเกิน 3%

4 ค่่าโฆษณีา Lazada Sponsored Solutions ห้ร้อ CPAS

5 ค่่าจ่ัดส่่งฟรีทุี�ร้านค่้าออกให้้ล้กค่้า

6 การเข้าร่วมีแค่มีเปญลดราค่า

ดงันั�น เม้ี�อผู้้ข้ายทุกุค่นทุราบ้แลว้วา่ปัจ่จ่บุ้นั Lazada มีกีารเกบ็้ค่า่ใช้จ้่า่ยอะไรบ้า้ง และรา้นค่า้ของเรา

มีีค่่าใช้้จ่่ายแฝงอะไร อยากให้้ทุุกร้านค้่าค่ำานวณีต้้นทุุน และตั้�งราค่าให้้มีีกำาไรมีากพอกับ้ค่่าธรรมีเนียมี 

แต้่ถ้้าห้ากว่าไมี่มีีกำาไรมีากพอ แนะนำาว่าให้้ห้าส่ินค่้าอ้�นทุี�ส่ร้างกำาไรส่้งๆ มีาเพิ�มี จ่ะทุำาให้้เราขายส่ินค่้า

บ้น Lazada แบ้บ้ยั�งยน้ได้
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Check List เตรีียมพร้ีอมก่่อนเข้้าร่ีวม
แคมเปญใหญ่ Lazada

ก่่อนเข้้าสู่่่ช่่วงก่่อนวันแคมเปญใหญ่ ช่่วงน้�เราจะเร้ยก่ว่า Teasing หรือที่้�เรย้ก่ว่า อ่่นเครื�องแคมเปญ

ช่่วงเวลาน้�สู่่�งที่้�ควรที่ำาคือ ก่ารเตร้ยมตัวให้พร้อมที่้�สู่่ด หลายร้านค้าเตร้ยมตัวก่ันจร่งจังมาก่ สู่่วนร้านค้า 

มือใหม่ก่็อาจจะยังไม่ร่้ว่าเตร้ยมอะไรบ้้าง

ผู้่้เข้้ยนม้ 10 ข้้อ Check List มาให้ร้านค้าเช็่คก่ันว่า เราได้ที่ำาหรือเตรย้มตัวก่ันพร้อมหรือยัง

1. ปรัีบภาพสิินค้าทีี่�ข้ายดีีหรืีอมียอดีเข้้าชมสูิงข้อง
ร้ีานค้าให้สิะดีุดีตาลููก่ค้า

เมื�อเข้้าแอป Lazada จะเหน็วา่ระบ้บ้ม้ก่ารช่วนใหล่้ก่คา้ใสู่สู่่่นคา้ลงตะก่รา้ไวก้่อ่น ถ้า้เรานำาภาพสู่่นคา้

มาใสู่ก่่รอบ้ตามธ้ีมข้องแคมเปญในช่่วงนั�นจะเช่่ญช่วนใหล่้ก่ค้าก่ดเข้า้มาด่ และอาจจะเลอืก่สู่น่คา้ลงตะก่ร้า

ไว้ก็่ได้ ถ้้าที่ำาได้ควรที่ำาเป็นธี้มเด้ยวก่ันที่ั�งร้าน แสู่ดงถ้ึงความมั�นใจ ความเป็นมืออาช้่พ และแบ้รนด์ 

ร้านค้าให้ล่ก่ค้าจำาได้ด้วย

2. Banner หน้ารีายลูะเอียดีสิินค้า
ใครยังไม่เคยใสู่่ แนะนำาให้ไปใสู่่ไว้ด้วย จะอย่่ในเมน่ จัดก่ารสู่่นค้า >> ตก่แต่งสู่่นค้า เราใสู่่แบ้นเนอร์

ไป 1 ภาพ ซึ่ึ�งควรเป็นแบ้นเนอรท์ี่้�ดงึด่ดใจล่ก่คา้ อาจจะใสู่สู่่ว่นลดใหล่้ก่คา้เพื�อสู่ร้างแรงจง่ใจใหก้่ดเข้า้มา

ด่ร้านค้าข้องเรา เมื�อเราใสู่่ภาพแบ้นเนอร์น้�ไปแล้ว ที่่ก่ๆ สู่่นค้าในร้านจะข้ึ�นแบ้นเนอร์ภาพน้�อย่่ 

3. ตก่แต่งร้ีานให้เข้้ากั่บแคมเปญ Lazada
หลงัจาก่ที่้�ล่ก่คา้เข้า้มาด่สู่่นค้าในร้านค้าแลว้ ก่ารตก่แต่งรา้นให้ไปในธีม้เด้ยวกั่บ้แคมเปญ จะย่�งสู่รา้ง

ความน่าสู่นใจมาก่ข้ึ�น ล่ก่ค้าอาจจะหย่ดท้ี่�ร้านค้าเราเลยก่็ได้ 

ถ้้าเราไม่อยาก่แต่งร้านก่็ได้ แต่ถ้้าล่ก่ค้าไปเจอร้านค่่แข่้งที่้�ที่ำาได้ด้ก่ว่า แบ้บ้น้�ล่ก่ค้าอาจจะเปล้�ยนใจ

ออก่จาก่ร้านเราก่็ได้
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4. อย่าลืูมเข้้าร่ีวม Lazada Bonus
ระบ้บ้จะม้ก่ารช่วนให้ล่ก่ค้าเก่บ็้โบ้นัสู่ก่อ่นตั�งแตเ่ข้า้แอปเลย แลว้ยังให้ไปเลอืก่ดสู่่น่คา้ที่้�เข้า้รว่มก่อ่น

ดว้ย ซึ่ึ�ง Lazada Bonus ยอดซึ่ื�อที่ก่่ๆ 500 บ้าที่ จะไดสู้่ว่นลด 40 บ้าที่ โดยรา้นออก่ค่าใช่จ้า่ยเป็นสู่ว่นลด 

20 บ้าที่ สู่่วนอ้ก่ 20 บ้าที่ Lazada เป็นคนจ่าย

5. แจ้้งลููก่ค้าโดียก่ารีบรีอดีแคสิต์ พร้ีอมคูปองส่ิวนลูดี
ก่ารบ้รอดแคสู่ต์ เป็นก่ารสู่ื�อสู่ารก่ับ้ล่ก่ค้าท้ี่�ง่ายและฟร้ โดยร้านค้าที่้�ได้สู่่ที่ธี่�บ้รอดแคสู่ต์สู่่งข้้อความ

ให้ล่ก่ค้าได้วันละ 400-1,000 ข้้อความ

ในช่่วงอ่่นเครื�อง เราอาจจะใสู่ข่้อ้ม่ลหรอืคอนเที่นตท์ี่้�เนน้ก่ารข้ายสู่ลับ้ก่บั้ใหค้วามร้่ลงไป พรอ้มคป่อง

สู่ว่นลดเพื�อให้ล่ก่ค้าไม่เบ้ื�อก่ารอา่นข้อ้ความ สู่ว่นในวนัแคมเปญก็่บ้รอดแคสู่ต์เนน้สู่่นคา้ก่บั้สู่ว่นลดที่้�ด้ไป

วันละ 1 ครั�ง อาจจะบ้รอดแคสู่ต์ไปยังล่ก่ค้าที่้�ต่ดตามร้าน หรือใสู่่สู่่นค้าลงตะก่ร้า เพื�อก่ระต่้นให้ล่ก่ค้า

ช่ำาระเง่น

6. สืิ�อสิารีให้ลููก่ค้าที่รีาบ ช่วงเวลูา 00.00-02.00 น. 
ข้องวันทีี่�เริี�มแคมเปญเป็นเวลูานาทีี่ที่อง

ช่่วงเวลาเร่�มแคมเปญเป็นช่่วงท้ี่�ม้ Traffic สู่่งมาก่ เราจะได้ยอดออเดอร์เร่�มต้นที่้�ด้ หรือก่ารเข้้าช่ม

ด้ในช่่วงเวลาน้� จะสู่่งผู้ลไปตลอดที่ั�งแคมเปญ เราอาจจะใช่้ฟีเจอร์ต่างๆ เพ่�มเต่มในก่ารแจ้งล่ก่ค้า เช่่น 

Feed Lazlive Daily Checkin ท้ี่�หน้าร้านค้า หรือแช่ที่สู่่วนตัวด้วยก่็ได้

7. เพิ�มโอก่าสิในก่ารีซืื้�อมาก่ข้้�นด้ีวยฟีีเจ้อร์ีโปรีโมชัน
ต่างๆ

Flexi Combo, Voucher, Daily Cashback ฟีเจอร์โปรโมช่ันเหล่าน้�เป็นอ้ก่เครื�องมือที่้�ช่่วยก่ระต่้นให้

ล่ก่ค้าซึ่ื�อมาก่ข้ึ�น

Flexi Combo และ Add-On Deals จดั Set สู่่นคา้ ย่�งซึ่ื�อมาก่ย่�งลด Daily Cashback ซึ่ื�อแลว้ได้เงน่คนื  

10% ที่่ก่ออเดอร์ สู่่งสู่่ด 500 บ้าที่ต่อวัน 
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8. เพิ�มก่ารีเข้้าชมจ้าก่ภายนอก่ Lazada ดี้วย Lazada 
Affiliate Partner หรืีอโปรีโมที่ผ่่าน Partner

ที่่ก่ร้านแค่ที่ำา Banner ให้ครบ้ 20 ข้นาดตามที่้�ระบ้บ้ก่ำาหนด โดยใสู่่ข้้อม่ล ช่ื�อร้าน ภาพสู่่นค้า แล้ว

คำาเช่่ญช่วนหรือสู่่วนลดท้ี่�จะได้รับ้ไว้ในภาพ

หลังจาก่นั�นให้ระบ้บ้ข้อง Partner Lazada ช่่วยพาล่ก่ค้าจาก่ภายนอก่มาร่้จัก่ร้านค้าเรา ข้้อด้คือข้าย

ไม่ได้ภายใน 7 วัน ไม่เสู้่ยค่าคอมม่ช่ช่ัน ถ้้าข้ายได้ภายใน 7 วันโดยที่้�ล่ก่ค้าก่ดเข้้ามาจาก่แบ้นเนอร์  

จะเสู่้ยแค่ 4% จาก่ยอดคำาสู่ั�งซึ่ื�อ

9. ในช่วงวันแคมเปญ อยาก่ให้ใช้เครืี�องมือโปรีโมที่
ต่างๆ เพื�อดี้งคนเข้้ามาทีี่�ร้ีานค้าเรีาให้มาก่ทีี่�สุิดี

เครื�องมือฟร้ LazPick, Feed, Broadcast

เครื�องมือม้ค่าใช้่จ่าย โปรโมที่ผู้่าน Lazada 

โดยเน้นไปที่้�สู่่นค้าข้ายด้เป็นหลัก่ เอาแค่บ้างรายก่ารที่้�ม้ก่ำาไรและข้ายด้ 

10. เตรีียมข้องแถม เตรีียมข้องข้วัญ คำาข้อบคุณให้
ลููก่ค้า

ถ้้าอยาก่ให้ล่ก่ค้าจำาเราได้ ข้องแถ้ม คำาข้อบ้ค่ณ โบ้รช่ัวร์ สู่่วนลด จะช่่วยให้ล่ก่ค้าก่ลับ้มาซึ่ื�อซึ่ำ�า
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เรืี�องทีี่�ต้องรีะวังในก่ารีเข้้าร่ีวมแคมเปญ 
Lazada
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ข้้อแนะนำ�ในก�รเลืือกสิินค้้�เพื่ื�อสิร้�งโปรโมชััน Combo ค้วรเลืือกสิินค้้�ที่่�อยู่่�หมวดหม่�เด่ยู่วกันแลืะ

สิ�ม�รถใชั้ร�วมกันหรือม่ค้ว�มเก่�ยู่วข้้องกัน หรือร�ค้�ไม�ต่��งกัน 

จำำ�นวนสินิค้้�แนะนำ�ว��ค้วรม�กกว�� 10 ร�ยู่ก�ร แต่�ไม�ค้วรเกิน 30 ร�ยู่ก�ร เพื่ร�ะลืก่ค้้�จำะดไ่ม�ค้รบ

ทีุ่กร�ยู่ก�รเพื่ร�ะเยู่อะเกินไป เชั�น

• Combo ข้องเลื�นเด็ก หรือเสิื�อผ้้�เด็ก

• Combo หมวกกันน็อค้ ถุงมือรถมอเต่อร์ไซค้์ เค้สิมือถือต่ิดรถมอเต่อร์ไซค้์

• Combo ชัั�นว�งข้องห้องนำ�� ชัั�นว�งข้องในค้รัว ชัั�นว�งรองเที่้�

สููตรการใช้้ Flexi Combo เพ่ิ่�มยอดขายง่่ายๆ ใน  
7 ข้�นตอน

1 จำัดกลืุ�มสิินค้�้ที่่�ต่้องก�รที่ำ�ค้อมโบ ไม�ค้วรเลืือกที่ั�งร้�น ค้วรเป็นสิินค้้�ที่่�ใชั้ค้วบค้่�กัน

2 ต่รวจำสิอบสิินค้้� Hero Product ต่ัวเด�นข้องร้�นค้้�จำ�กฟีเจำอร์วิเค้ร�ะห์ธุุรกิจำ สิินค้้�ข้�ยู่ด่  

ให้เป็นต่ัวนำ�ในโปรโมชัันค้อมโบ

3 ค้ำ�นวณกำ�ไรสิินค้้�ก�อนต่ั�งโปรโมชัันค้อมโบ

4 ต่ั�งค้อมโบให้ได้ 3 ระดับ ถ้�ม่ข้องข้วัญด้วยู่ยู่ิ�งด่

5 เลืือกสิินค้้�เข้้�ค้อมโบ 10-20 ร�ยู่ก�ร ไม�ค้วรม�กกว��น่�

6 นำ�สิินค้้� Hero Product ข้องร้�นค้้�เข้้�ชั�องที่�งที่่�เพื่ิ�มโอก�สิให้ลื่กค้้�เห็น เชั�น LazPick Feed  

เข้้�ร�วมแค้มเปญ Lazada Sponsored Solutions

7 ต่อบแชัที่ให้ไว แลืะนำ�เสินอโปรโมชัันค้อมโบในชั�องที่�งก�รแชัที่
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Free shipping ฟรีค่่าจ้ัดสู่ง่
ก�รที่่�ร้�นค้้�จำัดสิ�งฟร่ให้กับล่ืกค้้�ที่ันที่่ เป็นสิิ�งที่่�ล่ืกค้้�นั�นชัอบม�กอยู่่�แลื้ว แต่�ที่ว��เร�จำะตั่�งสิ�งฟร่ 

ที่ั�งร้�นหรือไม�นั�น ค้วรต่้องไต่ร�ต่รองก�อนด้วยู่ เพื่ร�ะว��

• ค้��ข้นสิ�งแต่�ลืะพื่ื�นที่่�ต่��งกัน

• ต่้นทีุ่น กำ�ไรสิินค้้�แต่�ลืะประเภที่ต่��งกัน 

• จำำ�เป็นต่้องร่้ถึงร�ค้�เฉลื่�ยู่สิำ�หรับสิินค้้�ในร้�นต่ัวเองก�อนว��เฉลื่�ยู่อยู่่�ที่่�เที่��ไร

โดยู่ร้�นค้้�สิ�ม�รถกำ�หนดได้ว��สิินค้�้ร�ยู่ก�รไหนจำะจำัดสิ�งฟร่ให้กับลื่กค้้� หรือลื่กค้้�จำะเป็นค้นจำ��ยู่ 

ค้��ข้นสิ�งเอง แลืะร้�นค้้�ยัู่งสิ�ม�รถกำ�หนดยู่อดสัิ�งซื�อขั้�นต่ำ��สิำ�หรับก�รฟร่ค้��ข้นสิ�งให้กับล่ืกค้้�ได้  

สิ�ม�รถต่ั�งเฉพื่�ะสิินค้้�หรือที่ั�งร้�นค้�้ก็ได้

วิธุ่ก�รต่ั�งค้�� Free Shipping ฟร่ค้��จำัดสิ�ง

01 ตั่�งชืั�อโปรโมชันัค้��จำดัสิ�ง แนะนำ�

ว��ถ้�ฟร่ค้��ข้นสิ�งที่ั�งร้�นให้ตั่�ง

ชัื�อเป็น Free Shipping All แต่�

ถ้�ฟร่ค้��ข้นสิ�งเฉพื่�ะสิินค้้� ให้

ต่ั�งชัื�อต่ั�งชัื�อต่�มสิินค้�้

02 ระยู่ะเวลื�ข้องโปรโมชัันค้��ข้นสิ�งฟร่น่� แนะนำ�ว��ต่ั�ง “ระยู่ะยู่�ว” เลืยู่ก็ได้

01

02
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โปรแกรมส่่งฟรีพิิเศษกับลาซาด้้า VS 
Daily Cashback ร้านค้้ามีค่้าใช้้จ่่าย
เท่่าไร และลูกค้้าช้อบแบบไหนมากกว่่ากัน

หลายคนอาจจะยงัสงสยั หรือืยงัตัดัสนิใจไม่ไ่ดว้่า่จะเข้า้รืว่่ม่ Lazada Program ทั้ั�ง 2 แบบ หรือืแบบใด 

แบบหน่�งดี เรืาลองม่าดูกััน

การใช้้งาน

โปรืแกัรืม่สง่ฟรืลีกูัคา้ไดส้ว่่นลดค่าสง่สงูสดุ 40 บาทั้ / Daily Cashback ไดเ้งนิคนื 10% สงูสดุ 500 บาทั้

ลููกค้้าใช้้ได้้ตอนไหน

โปรืแกัรืม่ส่งฟรืี ลูกัค้าใช้้ได้ทั้ันทั้ี / Cashback ได้เงินคืนเป็นส่ว่นลดหลังจากัรืับสินค้าแล้ว่

ค้่าธรรมเนียมเม่�อขายได้้

โปรืแกัรืม่ส่งฟรืี ค่าธรืรืม่เนยีม่ 5.35% ทัุ้กัคำาสั�งซืื้�อ / Cashback ค่าธรืรืม่เนยีม่ 3.21% ทัุ้กัคำาสั�งซื้ื�อ

เร่�องที่่�ร้านค้้าอาจยังไม่รู้

โปรืแกัรืม่ส่งฟรืี ลูกัค้าใช้้ส่ว่นลดรืว่ม่กัันหลายร้ืานค้าได้ / Cashback ลูกัค้าสาม่ารืถใช้้เป็นส่ว่นลด

ได้ทัุ้กัรื้านค้า

เหมาะกับร้านค้้าแบบไหน

โปรืแกัรืม่ส่งฟรืี และ Daily Cashback เหม่าะกัับร้ืานค้าทั้ี�กัำาไรืเกัิน 100%
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เร่ิ่�มต้้นใส่่ริ่ายละเอีียดต่้างๆ ขอีงหน้า 
ร้ิ่านค้้า

ให้้เข้้าไปที่่� จััดการร้านค้้า > ตกแต่งร้านค้้า 

จัะเข้้าสู่่่ห้น้าแรกข้องการตกแต่งร้านค้้า

A

B C D


