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Đấu thầu từ khóa là gì?

Đấu thầu từ khóa cho phép bạn thiết lập giá những từ khóa liên quan đến những 
sản phẩm của Shop bạn trên cả nền tảng ứng dụng và website Shopee.

Tính năng Đấu thầu từ khóa được thiết kế để giúp bạn tiếp cận đến nhiều Người mua 
hơn. Khi Người mua tìm kiếm những từ khóa bạn đã thiết lập giá, họ sẽ nhìn thấy 
sản phẩm của bạn (có chứa những từ khóa đó) trong trang kết quả tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng để chạy chương trình đấu thầu đầu tiên của bạn tại Shopee chưa?
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Hãy cùng làm 
quen với Đấu 
thầu từ khóa 

nhé! 

http://muatukhoa.shopee.vn/
http://muatukhoa.shopee.vn/


Bắt đầu với Đấu thầu từ khóa

Tìm hiểu 4 tính năng chính trong tài khoản Đấu thầu từ khóa.

Chương 
trình đấu 

thầu
Báo cáo

Lịch sử 
thanh 
toán

Nạp tiền

Thiết lập chương trình đấu thầu 
của bạn bằng cách đấu thầu từ 

khóa và danh mục các sản phẩm 
bạn muốn hiển thị.

Theo dõi hiệu quả đấu 
thầu và sử dụng công cụ 
báo cáo để nâng cao mục 

tiêu đấu thầu.

Theo dõi lịch sử thanh toán. 
Bạn chỉ phải trả phí cho những 
lượt click vào sản phẩm được 

chọn hiển thị.

Nạp tiền vào tài khoản để 
đảm bảo ngân sách và 

thực hiện đấu thầu. 
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Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

Đăng nhập vào Kênh Người bán 
và truy cập Kênh Marketing Nhấn vào Đấu thầu từ khóaA B

A
B

1.0
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Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên1.1

Chọn Tạo chương trình mớiC

Mục Chương trình đấu thầu - nơi hiển thị 
các từ khóa được đấu thầu.

Mẹo: Lọc danh sách để xem nhanh các 
chương trình đấu thầu được Đặt lịch, Đang 
chạy hoặc Đã hoàn thành.

C
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Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

Chọn sản phẩm muốn hiển 
thị và nhấn Tiếp tục.

D

Bạn chỉ có thể chọn hiển thị những sản phẩm có sẵn 
trong danh mục sản phẩm bạn đăng bán.

Mẹo: Sử dụng tính năng tìm kiếm và lọc để dễ dàng 
tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

D

1.3
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Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

Chọn những Từ khóa có liên quan 
và thiết lập Giá thầu.E

Đấu thầu với từ khóa phù hợp sẽ giúp sản phẩm của bạn 
được hiển thị khi người dùng tìm kiếm trên Shopee. Hãy 
chọn những từ khóa tương tự với những từ hoặc cụm từ 
mà người dùng có thể sử dụng khi tìm kiếm sản phẩm.

Giá thầu là số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi trả cho mỗi 
click vào sản phẩm đó. Giá thực sự bạn phải trả thường 
thấp hơn (có khi thấp hơn rất nhiều) so với Giá thầu.

Mẹo: Shopee đề xuất những từ khóa liên quan và giá thầu 
cho sản phẩm của bạn. Bạn có thể chọn từ khóa từ danh 
sách từ khóa được Shopee đề xuất hoặc chọn từ khóa của 
riêng bạn.

E

1.4
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Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

F
Nhấn Xem Thêm nếu bạn 
muốn thêm vào từ khóa của 
bạn.

F

1.5
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Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

H
Thiết lập giá thầu của bạn và 
Xác nhận và thêm từ khóa

G
Sử dụng thanh công cụ tìm kiếm 
để tìm những từ khóa liên quan 
và nhấn Thêm

H

G

1.6
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Xem thêm 
Phụ lục

http://ppt/slides/slide29.xml


Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

Chú ý: Bạn không thể thay đổi thời gian bắt đầu 
một khi đã xác nhận thời gian đấu thầu.

Mẹo: Theo mô hình Giá thầu chi phí mỗi click 
(CPC), với mỗi click vào sản phẩm được đấu thầu, 
CPC sẽ được khấu trừ vào ngân sách đấu thầu. Hãy 
đảm bảo đủ ngân sách cho số lượt click bạn cần có.
Xem thêm CPC

I

Chọn Thời gian áp dụng và 
Xác nhậnJ

Nhập Ngân sách đấu thầu 
từ khóa

I

J

1.7
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Bạn có thể nhập Ngân sách đấu thầu theo:
1. Ngân sách hàng ngày: là số tiền bạn sẵn sàng 
chi trả mỗi ngày. Sản phẩm sẽ không hiển thị trên 
kết quả tìm kiếm khi sử dụng hết  ngân sách, và sẽ 
được tự động kích hoạt vào ngày hôm sau.   
2. Tổng ngân sách: là tổng số tiền bạn sẵn sàng chi 
trả cho quá trình sử dụng đấu thầu từ khóa đó. Sản 
phẩm sẽ không hiển thị trên kết quả tìm kiếm
khi sử dụng hết ngân sách.

http://ppt/slides/slide31.xml


Thiết lập đấu thầu từ khóa đầu tiên

Chúc mừng! 
Bạn đã thiết lập thành công từ khóa đầu tiên.

1.8

Mẹo: Bạn sẽ không thể tạo đấu thầu nếu 
bạn không có Tiền đấu thầu trong tài 
khoản của bạn. 

Xem thêm cách nạp tiền vào tài khoản tại 
đây.
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Để chỉnh sửa Ngân sách, chọn số 
tiền và nhấn biểu tượng

Để chỉnh sửa Thời gian đấu thầu, 
chọn các khoảng thời gian và nhấn 
biểu tượng

Quản lý đấu thầu

Mẹo: Bạn có thể chọn nhập vào ngân sách 
hàng ngày hoặc tổng ngân sách nếu bạn 
muốn giới hạn ngân sách sử dụng.

A

B
A

B C

Để xem Chi tiết đấu thầu, nhấn 
vào Quản lýC

2.0
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Quản lý đấu thầu2.1

Tại trang Chi tiết, bạn có thể quản lý và xem 
hiệu quả đấu thầu của bạn.

Số lượt xem cho biết số lần hiển thị sản 
phẩm của bạn đến người dùng. Do bạn sẽ 
được tính phí cho mỗi click, những lượt xem 
sẽ không bị tính phí.

Số lượt click cho biết số lượng nhấp chuột 
bạn có được từ đấu thầu. 

Tổng chi phí là số tiền bạn đã chi cho tổng 
số lượt click nhận được từ đấu thầu.

Thứ hạng hiển thị xác định vị trí hiển thị 
sản phẩm của bạn trên trang kết quả tìm 
kiếm. Những sản phẩm có thứ hạng hiển thị 
cao sẽ xuất hiện ở những vị trí nổi bật trên 
trang kết quả tìm kiếm.
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Quản lý đấu thầu

Bạn có thể tạm dừng một chương trình đấu 
thầu bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn Tạm 
ngưng

D

F

2.2

Thay đổi Giá thầu của bạn bằng cách nhấn 
vào biểu tượng 

Thay thế từ khóa bằng cách nhấn XóaE

Mẹo: Khi chương trình đấu thầu bị tạm ngưng, 
sản phẩm sẽ không hiển thị trên kết quả tìm 
kiếm. Bạn có thể chọn tiếp tục những chương 
trình đang tạm ngưng bất cứ lúc nào.
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Bạn có thể dừng một đấu thầu bằng cách 
nhấn DừngGD E

F G



Bắt đầu với Đấu thầu từ khóa

Tìm hiểu 4 tính năng chính trong tài khoản Đấu thầu từ khóa.

Lịch sử 
thanh 
toán

Nạp tiền

2

Báo cáo
Chương 

trình đấu 
thầu

Thiết lập chương trình đấu thầu 
của bạn bằng cách đấu thầu từ 

khóa và danh mục các sản phẩm 
bạn muốn hiển thị.

Theo dõi hiệu quả đấu 
thầu và sử dụng công cụ 
báo cáo để nâng cao mục 

tiêu đấu thầu.

Theo dõi lịch sử thanh toán. 
Bạn chỉ phải trả phí cho những 
lượt click vào sản phẩm được 

chọn hiển thị.

Nạp tiền vào tài khoản để 
đảm bảo ngân sách và 

thực hiện đấu thầu. 



Xem báo cáo hiệu quả đấu thầu

A

3.0

Sử dụng Danh sách chọn ngày 
để xem hiệu quả đấu thầu trong 
một khoảng thời gian xác định

Khi chương trình đấu thầu đã chạy được vài ngày, bạn 
có thể xem hiệu quả của các chương trình đó ở mục 
Báo cáo 

B
Lưu trữ các dữ liệu trong quá 
trình chạy đấu thầu bằng cách 
nhấn Tải dữ liệu

A
B
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Xem báo cáo hiệu quả đấu thầu3.0

Mẹo: Xem hiệu quả của các từ khóa qua Lượt xem, Tỉ 
lệ click, và số đơn hàng. Qua đó điều chỉnh danh sách 
từ khóa để cải thiện hiệu quả đấu thầu.

Số đơn hàng là số lượng đơn đặt hàng nhận được từ 
các sản phẩm hiển thị trong thời gian đã chọn.

Tỉ lệ click (CTR) cho biết có bao nhiêu người nhấn 
vào sau khi thấy sản phẩm hiển thị. Chỉ số CTR cao là 
điều kiện cần với một chương trình đấu thầu hiệu quả.
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Bắt đầu với Đấu thầu từ khóa

Tìm hiểu 4 tính năng chính trong tài khoản Đấu thầu từ khóa.

Nạp tiền

2

Chương 
trình đấu 

thầu
Báo cáo

Lịch sử 
thanh 
toán

Thiết lập chương trình đấu thầu 
của bạn bằng cách đấu thầu từ 

khóa và danh mục các sản phẩm 
bạn muốn hiển thị.

Theo dõi hiệu quả đấu 
thầu và sử dụng công cụ 
báo cáo để nâng cao mục 

tiêu đấu thầu.

Theo dõi lịch sử thanh toán. 
Bạn chỉ phải trả phí cho những 
lượt click vào sản phẩm được 

chọn hiển thị.

Nạp tiền vào tài khoản để 
đảm bảo ngân sách và 

thực hiện đấu thầu. 



Tra cứu Lịch sử thanh toán

A

4.0

Số dư cho biết số tiền (Tiền đấu 
thầu) trong tài khoản Đấu thầu 
từ khóa

Bạn có thể xem đã tiêu bao nhiêu tiền theo thời gian 
ở Mục Thông tin giao dịch 

B
Xem chi tiết thanh toán trong 
một khoảng thời gian xác định 
bằng cách Chọn thời gian

A

C
Lọc Lịch sử thanh toán theo Nạp 
tiền và Thanh toán chi phí

B
C
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Bắt đầu với Đấu thầu từ khóa

Tìm hiểu 4 tính năng chính trong tài khoản Đấu thầu từ khóa.

2

Chương 
trình đấu 

thầu
Báo cáo Nạp tiền

Lịch sử 
thanh 
toán

Thiết lập chương trình đấu thầu 
của bạn bằng cách đấu thầu từ 

khóa và danh mục các sản phẩm 
bạn muốn hiển thị.

Theo dõi hiệu quả đấu 
thầu và sử dụng công cụ 
báo cáo để nâng cao mục 

tiêu đấu thầu.

Theo dõi lịch sử thanh toán. 
Bạn chỉ phải trả phí cho những 
lượt click vào sản phẩm được 

chọn hiển thị.

Nạp tiền vào tài khoản để 
đảm bảo ngân sách và 

thực hiện đấu thầu. 



Nạp tiền vào tài khoản5.0

Bạn có thể nạp Tiền đấu thầu trong mục Nạp tiền (1 
đơn vị tiền đấu thầu = 1 VND)

B
Để nạp tiền vào tài khoản, chọn 
Số tiền nạp thích hợp

A

B

A
Là số tiền (Tiền đấu thầu) bạn 
đang có trong tài khoản Đấu 
thầu từ khóa
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Nạp tiền vào tài khoản

C

5.1

Nhấn Mua ngay

Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được Shopee Xu khi sử 
dụng dịch vụ. Mã giảm giá và Shopee Xu cũng 
không thể dùng để thanh toán.

C
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Nạp tiền vào tài khoản

D

5.2

Kiểm tra chi tiết thanh toán và 
nhấn Mua hàng

D

Theo dõi cho đến khi thông báo 
thanh toán thành công!
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Kết thúc

Tuyệt vời, bạn đã thanh toán thành công!

Bạn còn có thắc mắc về Đấu thầu từ khóa?
Xem thêm Câu hỏi thường gặp.

23
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Câu hỏi thường gặp



Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể kiểm tra hiệu quả các chương trình đấu thầu của mình được không?
Có. Bạn có thể kiểm tra các chương trình đấu thầu của bạn từ mục Báo cáo (trong trang Kênh Người bán > Quảng cáo của tôi). 
Báo cáo hiệu quả đấu thầu sẽ cung cấp cho bạn các thông tin giúp bạn có thể tự đánh giá như số lượt xem, số lượt click, và số đơn 
hàng có được từ quảng cáo. Bạn cũng có thể tải báo cáo này về cho mục lưu trữ và theo dõi. 

2. Có giới hạn/ yêu cầu nào cho ngân sách đấu thầu không?
Không, tính năng Đấu thầu từ khóa thích hợp với nhiều nhu cầu ngân sách khác nhau. Bạn có thể chạy các chương trình đấu 
thầu hiệu quả với ngân sách tối ưu bằng cách sử dụng những từ khóa dành riêng cho sản phẩm của bạn. Việc sử dụng các từ khóa 
dành chung cho nhiều sản phẩm có thể làm tăng chi phí đấu thầu nhưng hiệu quả không được như kỳ vọng vì chi phí được tính 
trên mỗi lượt click.

3. Khi bắt đầu đấu thầu từ khóa, tôi có thể thay đổi từ khóa, ngân sách, thời gian và giá thầu không?
Có. Bạn có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian đấu thầu, thêm/xóa từ khóa, thay đổi ngân sách hoặc giá thầu trong suốt thời gian 
chương trình đấu thầu diễn ra. Lưu ý: Thời gian bắt đầu đấu thầu sẽ không thể thay đổi được. 

4. Tôi có thể đấu thầu bao nhiêu từ khóa cho mỗi sản phẩm?
Bạn có thể đấu thầu tối đa 50 từ khóa cho mỗi sản phẩm.



Câu hỏi thường gặp

5. Khi nào Đấu thầu từ khóa của tôi bắt đầu?
Khi thiết lập chương trình đấu thầu, bạn có thể chọn thời điểm bắt đầu đấu thầu. Dịch vụ này sẽ được chạy cho đến khi bạn hết 
ngân sách hoặc kết thúc thời gian đấu thầu - tùy điều kiện nào đến trước. 

6. Tôi có thể yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền cho các giao dịch mua Tiền đấu thầu không?
Không. Tiền đấu thầu đã mua sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lí do nào. Vui lòng tham khảo Chính sách trả hàng hoàn tiền của 
Shopee tại đây.
https://shopee.vn/docs/3111 

7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được nhiều lượt click từ 1 người dùng? Tôi có bị tính phí cho các lượt click đó không?
Để bảo vệ Người bán, hệ thống Shopee sẽ tự động phát hiện các lượt click không hợp lệ. Nhiều lượt click từ 1 người dùng trong 
một khoảng thời gian nhất định sẽ chỉ được tính là 1 lượt click, điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần trả phí cho duy nhất 1 lượt click 
mà thôi.

https://shopee.vn/docs/3111


PHỤ LỤC



Vì sao Thứ hạng hiển thị lại quan trọng?

Nếu có nhiều hơn một Người bán đấu thầu cùng 1 từ khóa, nhiều đấu thầu sẽ xuất hiện trong cùng 1 trang kết quả tìm kiếm.

Thứ hạng hiển thị quyết định những đấu thầu nào được ở vị trí tốt nhất.

Thứ hạng hiển thị của bạn dựa vào 2 yếu tố: :

Từ khóa liên quan Giá thầu

Mức độ phù hợp của sản 
phẩm với từ khóa đã chọn.

Số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả 
cho mỗi click vào sản phẩm mà 

bạn chọn để đấu thầu

Thứ hạng hiển thị 
Những sản phẩm có thứ hạng hiển thị 
cao sẽ xuất hiện ở những vị trí nổi bật 

trên trang kết quả tìm kiếm.

Return to guide

(Ví dụ: đấu thầu của bạn có thứ hạng #1 
sẽ xuất hiện ở vị trí nổi bật hơn so với các 

đấu thầu có thứ hạng #2)

http://ppt/slides/slide10.xml


Chi phí mỗi Click (CPC) là gì?

CPC là gì?
CPC là chi phí thực sự bạn phải trả cho mỗi click. Chi phí này thường 
thấp hơn (có khi thấp hơn rất nhiều) so với Giá thầu. Theo mô hình 
CPC, bạn chỉ bị tính phí mỗi khi có nhấp chuột vào những sản phẩm 
bạn chọn liên kết với từ khóa được đấu thầu, do đó bạn chỉ cần thanh 
toán khi từ khóa chạy hiệu quả

CPC có ý nghĩa thế nào?
Mỗi khi có người click vào sản phẩm mà bạn đã đấu thầu từ khóa khi 
tìm kiếm, nghĩa là họ: 

Có nhu cầu mua hàng cao

Quan tâm đến sản phẩm bạn đăng bán

Shopee có các biện pháp để ngăn việc bạn 
phải trả phí cho các lượt click không hợp lệ.

Nếu sản phẩm của bạn thu được nhiều click 
từ một tài khoản trong một thời gian ngắn, 

bạn sẽ chỉ bị tính phí một click.

Mẹo!


