
FACEBOOK MARKETPLACE

HỌC VIỆN DATACARE
205/14 CMT8 P4, Q3 TPHCM

0374 118 377

support@datacare.vn

https://www.facebook.com/hocviendatacare


1

Sơ lược về Facebook 
Marketplace

2

Tiềm năng bán hàng 
trên Facebook 
Martketplace

3

Hướng dẫn bán hàng 
trên Facebook 
Marketplace

4

Tối ưu cho bài đăng 
bán hàng 

5

Để bán hàng hiệu quả 
trên Marketplace 



VỀ FACEBOOK MARKETPLACE

Facebook Marketplace là một "ngôi chợ" online mà Facebook tạo ra cho nhà bán hàng. Bạn có thể dùng Facebook cá 
nhân của mình đăng bất kỳ sản phẩm nào muốn bán lên Facebook Marketplace. 

Giống như các sàn TMĐT hay các trang Vatgia, Chotot, 5giay, … Facebook Marketplace là một thị trường tự do mà 
Facebook tạo ra để tất cả mọi người có thể đăng bán các sản phẩm mình có và người mua có thể tìm kiếm các mặt 
hàng mà họ đang có nhu cầu một cách dễ dàng.

Bạn có thể tạo danh sách các mặt hàng giá rẻ từ bộ quần áo cũ, chiếc laptop đang xài cho đến các mặt hàng cao cấp 
như bất động sản, đá quý,... chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và chức năng camera trong ứng dụng Facebook.

Khi khách hàng có nhu cầu một sản phẩm và sử dụng thanh tìm kiếm của facebook, thì sản phẩm bạn sẽ có khả năng 
cao xuất hiện trong marketplace, người mua có thể nhắn tin trực tiếp tới bạn để tiến hành thương lượng và mua hàng.

Tuy nhiên Facebook sẽ không đóng vai trò hỗ trợ hay quản lý giao dịch, mọi hoạt động thanh toán, giao hàng sẽ do bạn 
tự thực hiện.



Procedure

Marketplace là Nơi bạn có thể bán nhiều thứ ngay trên Facebook



AI CÓ THỂ BÁN HÀNG TRÊN MARKETPLACE

Facebook Marketplace hiện có sẵn cho người dùng Android và iPhone (từ đời iPhone 5 trở lên) cho đối tượng 18 tuổi 

trở lên, ngoài ra ứng dụng Facebook của họ phải sử dụng ngôn ngữ tiếng anh và được cập nhật phiên bản mới nhất.

Bạn cũng có thể sử dụng máy tính để truy cập Facebook Marketplace, nhưng tài khoản Facebook cá nhân của bạn phải 

được tạo một thời gian đủ lâu và sử dụng ngôn ngữ tiếng anh.



Facebook ép người dùng đăng bài có nội dung quảng cáo bán hàng 
vào chợ của mình

● Hiện nay Facebook đang ép người dùng Facebook Profile đăng bài có nội dung quảng cáo, bán hàng phải vào 

mục Marketplace. Nhưng điều này nhiều khi bị sai và vô lý. Vì Facebook muốn muốn mọi người quan tâm và 

dùng nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn trên chợ Facebook. Cách làm này của Facebook rất truyền thống, muốn 

người dùng sử dụng nền tảng nào thì Facebook sẽ ưu ái cho nền tảng đó.  Nhưng xét về mặt bản chất thì 

Facebook muốn người dùng dành nhiều thời gian hơn nữa, hơn nữa trên Facebook. Biến Facebook thành một 

ứng dụng mọi mục đích và cạnh tranh với các dịch vụ rao vặt của các công ty đối thủ.

● Vì thế mà Marketplace đang được ưu tiên và người dùng nên sử dụng Marketplace để bán hàng. Điều này sẽ 

giúp việc bán hàng cá nhân của bạn hiệu quả hơn. Nhưng đôi khi những bài đăng chia sẻ của bạn cũng bị 

nhầm tưởng thành bài đăng bán hàng và được gợi ý đưa lên Marketplace.



Mặt hàng nào không được phép bán trên Marketplace.

Giống như khi chạy quảng cáo Facebook, thì khi đăng sản phẩm bán trên chợ Facebook. Nó cũng sẽ có những chính 
sách, quy định chung về việc những sản phẩm được và không được phép bán trên này bao gồm:

● Không phải hàng thật: Bất kỳ thứ gì không phải là sản phẩm hữu hình dành để bán. Ví dụ: Facebook không 
chấp nhận bài viết “tìm kiếm”, bài viết tìm đồ thất lạc, trò đùa hay các tin tức.

● Dịch vụ hoặc vé tham gia sự kiện: Bạn chỉ có thể bán dịch vụ (ví dụ: dọn dẹp nhà cửa) hoặc vé tham gia sự 
kiện trên Marketplace khi có sự cho phép bằng văn bản của Facebook..

● Phần mô tả và ảnh không khớp: Ảnh mặt hàng phải khớp với phần mô tả và tiêu đề của bài niêm yết để tránh 
không đăng được bài trên Marketplace.

● Buôn bán động vật: Không cho phép buôn bản động vật trên Marketplace hoặc các nhóm mua và bán. Quy 
định này bao gồm cả bài viết về việc nhận nuôi động vật.

● Y tế: Không chấp nhận các mặt hàng liên quan đến y tế (ví dụ: nhiệt kế, bộ dụng cụ sơ cứu).
● Ánh trước và sau: Khi đăng bài bán hàng trên Facebook Marketplace, bài đăng không được hiển thị ảnh về tình 

trạng trước và sau khi sử dụng sản phẩm (ví dụ: ảnh minh họa việc giảm cân).
CAN CAN’T



TIỀM NĂNG BÁN HÀNG TRÊN 
MARKETPLACE 

1. Tiềm năng phát triển cực lớn

Cách đây vài năm Facebook Group chưa được nhiều người sử dụng như một công cụ bán hàng online, tuy nhiên giờ 
bạn có thể thấy nó trở nên phổ biến với các hoạt động bán hàng online phổ biến như đăng sản phẩm, livestream, 
seeding,...

Nếu bạn bắt đầu tìm hiểu và khai thác kênh bán hàng đầy tiềm năng này, trong tương lai bạn sẽ nắm lợi thế cực lớn.



2. Tăng nhận thức và sự khám phá về shop của bạn

Facebook là nền tảng mạng xã hội được rất nhiều người sử dụng, và trong số đó có rất nhiều người sử dụng thanh tìm 
kiếm để tìm các sản phẩm họ cần.

Sử dụng Facebook marketplace giúp khách hàng khám phá ra shop của bạn dễ dàng hơn, từ đó tăng nhận thức về 
thương hiệu và giúp tăng doanh số bán hàng online của bạn. 

Để tăng khả năng hiển thị các sản phẩm của bạn, bạn cần hiểu cách các danh mục hoạt động trong Facebook 
Marketplace. 

Nếu bạn đặt sản phẩm của mình trong các danh mục thu hút đối tượng mục tiêu của bạn, họ sẽ có nhiều khả năng tìm 
thấy các mặt hàng của bạn. 

Nhưng điều đó không phải là cách duy nhất để tăng khả năng hiển thị cho các sản phẩm của bạn. 

Càng nhiều người theo dõi fanpage của bạn trên Facebook, các sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện càng nhiều trong 
newsfeed của khách hàng. 



3. Kiểm tra nhu cầu sản phẩm mới

Nếu bạn đang nghĩ về việc tung ra một sản phẩm mới hoặc chỉ muốn thử nghiệm một ý tưởng, Facebook Marketplace 

là một cách nhanh chóng và không hề tốn chi phí để làm điều đó. 

Tất cả những gì bạn cần làm là tạo một danh sách các sản phẩm mới cùng với hình ảnh và miêu tả thật sự hấp dẫn và 

bắt mắt. 

Bạn có thể dễ dàng đưa các sản phẩm này lên Marketplace, và nó sẽ tự động hiển thị tới những khách hàng có nhu cầu 

khi họ tìm kiếm.

Tuy nhiên bạn cũng nên có một mức giá vừa phải để người mua trải nghiệm và đưa ra nhận xét về sản phẩm mới này, 

quả là thật tiện khi mà bạn có thể vừa nghiên cứu thị trường vừa bán hàng cùng một lúc.



Kế hoạch lớn của Facebook?

Theo một vài nguồn tin thì sâu bên trong hoạt động ra mắt Marketplace là một kế hoạch rất lớn của Facebook.

Đầu tiên Facebook đã đầu tư vào Gojek – một ứng dụng gọi xe và từ đó phát triển thành “siêu ứng dụng”, nơi người dùng có 
thể thanh toán trực tuyến, đặt đồ ăn, sử dụng các dịch vụ khác. Công ty hoạt động tại 4 thị trường và sở hữu startup ví điện tử 
tại Philippines.

Cùng với dự định Facebook ra mắt đồng tiền ảo của riêng mình mang tên Libra, bên cạnh là ví điện tử calibra để quản lý đồng 
tiền ảo này

Điều này chứng tỏ việc ra mắt Market Place là một trong các hoạt động quan trọng giúp Facebook thực hiện hóa mục đích 
khai thác nền tảng mạng xã hội này để thu hút người dùng sử dụng mua bán giao dịch thông qua ví điện tử của Facebook với 
coin libra.

Có thể dự định của Facebook là trở thành một sàn thương mại điện tử cực lớn cùng với lượng người dùng có sẵn của mạng xã 
hội này trong tương lai 



CÁCH BÁN HÀNG TRÊN MARKETPLACE
Truy cập https://www.facebook.com/marketplace

Trên máy tính Trên điện thoại



Giao diện Marketplace

Thanh công cụ

Danh mục SP

Gian hàng

Nơi đăng sản phẩm 



Chọn loại hình cần đăng

Bán 1 mặt hàng

Bán ô tô, xe 
máy

Cho thuê, bán 
nhà, căn hộ

Tuyển dụng 
việc làm



Đăng 1 sản phẩm - điền đầy đủ thông tin cần thiết kèm hình ảnh



Để đăng bán sản phẩm trên Market Place bạn cần cung cấp các thông tin như sau:

● Ảnh sản phẩm (tối đa 10 ảnh)
● Tên sản phẩm
● Giá
● Danh mục sản phẩm
● Tình trạng hàng hóa
● Thương hiệu (nếu có)
● Chất liệu
● Mô tả ngắn về sản phẩm
● Thẻ tag sản phẩm
● Vị trí bán sản phẩm
● Tình trạng niêm yết

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin tiếp theo bạn có thể chọn nơi đăng là Market Place và các nhóm mà bạn đã tham 
gia. Đây là một tính năng cực kỳ tiện lợi vì bạn không mất thời gian để đăng thủ công lên các nhóm facebook như 
trước.



Up hình, đặt tên, giá, 
phân loại, mô tả chi 
tiết



Thông tin thêm về màu 
sắc, thương hiệu (nếu có), 
thêm tag, có thể hiển thị 
cho bạn bè của mình 
hoặc ẩn đi



Chọn thêm các 
group muốn 
đăng

Sau cùng 
Đăng/Publish



ĐỂ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Chọn sản phẩm phù hợp với marketplace
Đây là vấn đề quan trọng nhất và dễ mắc sai lầm nhất mà nhiều người kinh doanh gặp phải.

Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp ở mọi kênh mà bạn cần tìm hiểu rõ về hành vi khách hàng ở từng kênh bán 
để chọn ra các sản phẩm phù hợp nhất.

Điều thứ 2, sản phẩm tốt chưa chắc đã bán được hàng nếu như không đầu tư về hình ảnh sản phẩm, chiến lược giá 
và phương pháp quảng cáo.



Vậy Market Place phù hợp cho các sản phẩm có đặc điểm gì?

Về mặt lý thuyết bạn có thể bán các sản phẩm trong danh mục mà Facebook gợi ý, tuy nhiên với đặc 
điểm sở thích hành vi người dùng Việt Nam thì chỉ một số danh mục là phù hợp.

Theo nghiên cứu thì hành vi của người dùng trên Marketplace đó là:

● Hành vi lướt xem sản phẩm nhiều
● Dễ dàng ra quyết định hỏi giá/trả giá
● Cần tìm sản phẩm đáp ứng ngay nhu cầu hiện tại, cần gấp
● Muốn tìm các sản phẩm tốt với mức giá hời (đồ cũ, đồ thanh lý, xách tay, giá gốc, giá xưởng…)



Nên bán gì trên Market Place?
Vậy thì để bán hàng tốt ở Marketplace bạn cần chọn các sản phẩm đánh vào đúng insight trên, ví dụ:

● Mặt hàng đồ ăn vặt giao ngay
● Hàng tiêu dùng
● Đồ điện, điện tử
● Thuê nhà, bán nhà
● Nội thất, ngoại thất trang trí
● Đồ chơi trẻ em, mẹ và bé
● Thời trang
● Đặc điểm sản phẩm: giá rẻ, hàng thanh lý, đồ cũ cần bán lại.



Thấu hiểu thuật toán hiển thị của Facebook Market Place

Market Place tối ưu hiển thị sản phẩm như thế nào?

Facebook Market Place cũng có AI để theo dõi hành vi tìm kiếm người dùng để đưa ra các kết quả sản phẩm phù hợp 
nhất cho họ, và theo phân tích thì Market Place sẽ gợi ý sản phẩm cho người dùng dựa vào hành vi của họ khi sử dụng 
Market Place đó là:

● Tối ưu sản phẩm theo cụm từ người dùng tìm kiếm
● Tối ưu sản phẩm theo vị trí người bán (càng gần càng được ưu tiên)
● Tối ưu sản phẩm theo danh mục người dùng lọc
● Tối ưu sản phẩm theo sản phẩm mà họ đang bán
● Tối ưu sản phẩm theo hành vi xem sản phẩm và các sản phẩm liên quan
● Tối ưu sản phẩm theo những sản phẩm mà người dùng inbox và lưu lại
● …

Vì vậy để bán hàng hiệu quả trên Market Place bạn cần tìm cách tối ưu tất cả các yếu tố trên để giúp sản phẩm của 
bạn tiếp cận nhanh và nhiều khách hàng nhất có thể.



Tối ưu SEO sản phẩm lên top Market Place

Tối ưu SEO marketplace chính là việc tối ưu thông tin sản phẩm niêm yết trên Market Place làm sao để sản 
phẩm hiển thị tối ưu nhất ở cửa hàng sản phẩm của Market Place.

Đây là một trong các yếu tố rất nhỏ nhưng ảnh hưởng cực lớn đến hiệu quả hiển thị của bài niêm yết.

Bây giờ bạn quay lại với phần trên – cách đăng bài bán hàng ở Market Place sẽ có 11 yếu tố thông tin về sản 
phẩm niêm yết:

● Ảnh sản phẩm (tối đa 10 ảnh)
● Tên sản phẩm
● Giá
● Danh mục sản phẩm
● Tình trạng hàng hóa
● Thương hiệu (nếu có)
● Chất liệu
● Mô tả ngắn về sản phẩm
● Thẻ tag sản phẩm
● Vị trí bán sản phẩm
● Tình trạng niêm yết



Cách tăng tương tác hiển thị sản phẩm trên Market Place

Để bắt đầu tối ưu SEO bạn cần hiểu về trải nghiệm đọc của khách hàng khi lướt xem sản phẩm ở Market Place

Nhìn vào ảnh trên bạn sẽ nhận ra một sản phẩm để hiển thị tốt trên market place sẽ cần tối ưu các yếu tố nào. Đó là 4 
yếu tố:

● 60% hiệu quả đến từ hình ảnh bắt mắt
● 10% đến từ giá do được in đậm
● 20% từ tên sản phẩm
● 10% từ vị trí người bán

Thực tế khi đăng sản phẩm lên marketplace bạn có thể không cần ghi chính xác giá nếu cần nhiều inbox hỏi mua, bạn 
nên để giá 0đ hoặc 1đ. (Tùy sản phẩm có thể áp dụng cách này)

Ngoài ra do Market Place tối ưu sản phẩm theo vị trí nên tất nhiên về vị trí cũng rất quan trọng, càng gần người mua thì 
càng tốt vì xu hướng người dùng thích vị trí gần để mua đỡ tiền Ship.





Cách tối ưu 4 yếu tố ảnh hưởng đến SEO Market Place Facebook

Tối ưu SEO hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh chiếm phần diện tích hiển thị rất cao do đó cần phải chuẩn bị hình ảnh thực sự thu hút mới giúp tăng hiển thị tốt nhất.

Do khung hình ảnh hiển thị là khung 
vuông nên hình ảnh tải lên tối ưu nhất là 
hình vuông với độ phân giải tốt nhất là 
trên 600x600px để tránh hình ảnh bị vỡ 
làm giảm trải nghiệm xem sản phẩm.

Nếu là ảnh hình chữ nhật thì sản phẩm 
phải nằm ở giữa của khung ảnh để 
Facebook tự crop chuẩn hình vuông



Tối ưu SEO tiêu đề – tên sản phẩm

Tiêu đề chính là tên của sản phẩm, theo tư duy thông thường do Facebook gọi đây là tên sản phẩm nên mọi người 
thường đặt theo đúng tên gọi của nó và rất ngắn gọn.

Điều này là không nên vì đây là một trong những thông tin mà người dùng sẽ đọc sau khi xem ảnh. Nếu nó quá đơn 
giản ngắn gọn sẽ rất khó hình dung làm giảm tỷ lệ xem.

Cách tối ưu tiêu đề tốt nhất đó là

● Đặt tiêu đề không quá 60-70 ký tự (tức vừa đủ 2 dòng)
● Tiêu đề nên đi kèm với mô tả tính năng, công dụng, vị trí, SDT, nguồn gốc … để tăng thông tin cung cấp
● Tiêu đề nên dùng chữ thường vì IN HOA rất khó đọc
● Tiêu đề có thể dùng ký tự đặc biệt
● …



Tối ưu SEO giá bán

Giá bán cũng là yếu tố quyết định đến tỷ lệ xem sản phẩm nên việc ghi giá bán công khai hoặc không cũng là một 
nghệ thuật.

Do đó lời khuyên là bạn phải tự mình kiểm nghiệm việc đăng giá bán công khai hoặc không.

Một vài mẹo báo giá:

● Để giá 0đ, 1đ nếu sản phẩm giá rẻ, đã có mặt bằng giá chung
● Để giá 0đ, 1đ nếu cần thu nhiều inbox tư vấn
● Để giá chính xác nếu sản phẩm có giá tốt bao thị trường
● Nên để giá là các số lặp, số phong thủy để thu hút người xem như: 79, 99, 68,86, 1111….
● Tạo nhiều sản phẩm với mức giá khác nhau từ thấp đến cao để tạo phễu hút khách hàng
● ….



Tối ưu SEO vị trí

Thuật toán Market Place ở trên đã đề cập thì Market Place sẽ đề xuất sản phẩm cho người dùng theo vị trí của họ 
nên khi người bán đăng sản phẩm niêm yết sẽ có phần ghi vị trí đăng sản phẩm chi tiết đến từng quận, huyện.

Do đó nếu bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng hơn ở nhiều quận hay nhiều vị trí khác nhau thì bạn phải làm thao 
tác đăng lại sản phẩm đó và ghi vị trí bán khác. (điều này khá mất thời gian nên ở phần tiếp theo Simple Page sẽ 
giới thiệu đến bạn công cụ giúp đăng bán sản phẩm nhanh ở Market Place)



Nhân bản tăng tương tác lượt xem trên Market Place

Nhân bản sản phẩm (spin nội dung)

Điều này xuất phát từ chính hiểu biết hạn chế của người dùng khi họ tìm kiếm sản phẩm.

Với một sản phẩm A mà bạn bán, người thực tế có thể họ không biết chính xác sản phẩm tên A mà họ sẽ tìm A’ hoặc 
A”.

Đây là tên mà người bán hàng định nghĩa nhưng với khách hàng nếu họ có nhu cầu tìm loại ghế này thì họ tìm các tên 
như sau: 

● Sofa phòng khách
● Sofa cao cấp
● Ghế sofa hồng
● Ghế sofa vải nhung
● Sofa trang trí
● …

Do đó để Ghế Sofa cao cấp có thể tiếp cận đến các người dùng này rất khó, điều này cần bạn phải đặt tên cho 
sản phẩm này với nhiều tên gọi khác nhau như trên để tiếp cận được nhiều người dùng nhất có thể.Tuy nhiên 
hiện tại việc đăng lại sản phẩm Market Place chưa hỗ trợ và để làm được điều này thủ công thì rất tốn thời gian.



Nhân bản tài khoản bán hàng trên Marketplace

Bạn thử hình dung một tài khoản Facebook bạn có thể đăng 10-20 sản phẩm mỗi ngày (tùy tài khoản sẽ bị Facebook 
hạn chế đăng thêm).

Nếu bạn muốn “tạo thị trường” phủ sóng sản phẩm của bạn trên Market Place thì điều cần làm là hãy sử dụng nhiều 
tài khoản FB để đăng được nhiều hơn. Lúc này sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị nhiều hơn trên danh mục Market 
Place đồng nghĩa với lượt xem, lượt inbox sẽ nhiều hơn.



BÍ QUYẾT BÁN HÀNG HIỆU QUẢ 

Để bán hàng tốt nhất trên Market Place này, bạn hãy: 

● Chọn sản phẩm tốt và phù hợp cho market place
● Tối ưu 4 yếu tố SEO sản phẩm market place
● Nhân bản sản phẩm tạo ra nhiều tên gọi khác nhau để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của khách
● Nhân bản số lượng nick bán hàng trên Market Place để tạo thị trường, phủ sóng danh mục
● Sử dụng công cụ Simple Market Place để tối ưu hóa hoạt động đăng sản phẩm trên Market Place



Một vài mẹo bán hàng khác trên Market Place

– Tối ưu trang cá nhân: Vì shop trên Marketplace xây dựng bằng Facebook cá nhân bạn càng xây Facebook cá nhân tốt, 
có đầy đủ thông tin
– Lập từ 3 – 5 ních Facebook cá nhân trở lên 
– Đăng bài: 1 ngày đăng ít nhất 5 – 7 bài marketplace và 30 – 40 nhóm
– Xây dựng phễu sản phẩm phù hợp: vì khách hàng có thể trả giá trên sản phẩm của bạn nên trước khi khi đăng sản 
phẩm lên Marketplace để giá phù hợp để khách hàng deal giá với shop.
– Niêm yết lại lại sản phẩm trên Marketplace (Marketplace cho 5 lần niêm yết lại), nếu bạn niêm yết lại sẽ tiếp tục reach 
tệp khách hàng liên tục tạo ra những khách hàng mới hoàn toàn miễn phí



– Xếp hạng người bán, đánh giá 5*, sau khi giao hàng bạn nên gửi cho cho khách hàng 1 tin nhắn Feedback (khách 
phải sử dụng điện thoại mới đánh giá được)
– Khách follow Shop trên Marketplace –> Bạn đăng sản phẩm Marketplace sẽ tự động gửi thông tin báo cho những 
người đã Follow
– Điều hướng khách hàng sang nền tảng khác qua inbox để gia tăng trải nghiệm của khách hàng
– Ních càng có nhiều đánh giá – càng trust được Facebook gợi ý hơn
– Tránh bị Facebook report sản phẩm VPCS –> ních sẽ bị mất reach và gần như bị xóa Marketplace



Liên hệ chúng tôi:
support@datacare.vn
0374 118 377

Thanks For 
Reading

Our Service:

HỌC VIỆN DATACARE - Thực Chiến Digital Marketing
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