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Tìm kiếm …

Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với live stream của
skioni. Chương trình được phát sóng định kì vào 3:00 chiều thứ 6 hàng
tuần trên kênh shopee live khoảng 60 juni và cả trên kênh youtube sắp
unije Việt Nam nhé. Hôm nay thì nhà vẫn đang làm việc tại nhà cho nên
là bác ra thì vẫn đang là ở nhà, cho nên là hôm nay. Nếu mà trong quá
trình phát sóng live stream á mình có một cái một cái sự cố âm thanh

Bài viết mới



nào, hoặc là mình nghe không rõ gì đó, mình có thể bình luận cho nhà
biết hà thì ngày hôm nay nhà đã mời đến đây còn một anh khách mời
rất là đặc biệt và. Mới mong là khi mà mời anh đến đây thì anh có thể
chia sẻ trên cho các shop hiểu về các chủ đề ngày hôm nay, em có chủ

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

đề rất là quan trọng mà trong quá trình hmi mình đi lang thang ở trên

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

các youtuber nè ở trên mạng nè Xem là mọi người muốn biết về chủ đề

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

nào về shopee. Ấy là mọi người đặt ra câu hỏi rất là nhiều là bây giờ

HÀNG GIẤU KÍN

không có quyền bán sản phẩm nào ở trên shopee để cho tốt, để cho có
doanh số ngày hôm nay em với anh em đây để có thể chia sẻ đến cho
tất cả mọi người thì ban đầu chắc là nhờ anh mình có thể chia sẻ một
xíu về bản thân mình. Về cái quá trình làm xấu đi của mình để các shop
mà có thể hiểu có thể biết được máy anh ạ. OK chào mừng mọi người
chào mừng mọi người đến với buổi livestream về lựa chọn sản phẩm

phân biệt thẻ tín dụng và
thẻ ghi nợ – cuộc đại
chiến của visa và
mastercard kinh tế nhập
môn

của họ còn nhàn thì lần đầu tiên cho mình xin gửi lời chào đến mọi

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

người thì học sinh giới thiệu về hơn một chút thì học tên đầy đủ là ngọc

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

27 tuổi, học đến từ Hà Nội. Cũng như mọi người biết là một trong

DEBIT và CREDIT) – Nên

những cái yếu tố đầu tiên rất là quan trọng. Chúng ta có thể bắt đầu

dùng thẻ nào

bán hàng trên shopee, đó là lựa chọn sản phẩm nhưng mọi người biết
là lựa chọn. Quan trọng hơn, nỗ lực nếu mà chúng ta mà lựa chọn sản
phẩm đúng ý thì cái quá trình kinh doanh của chúng ta nó sẽ diễn ra,

Phân biệt thẻ ATM, thẻ
tín dụng và thẻ ghi nợ

nó rất là thuận lợi, còn nếu mà chúng ta có thể chúng ta lựa chọn màu
size nó thì dù chúng ta có cố gắng thế nào thì cũng có thể là chúng ta
sẽ khó hơn tiền hoặc là Không có những trường hợp là chúng ta không
kiếm được tiền thì học trên chia sẻ thêm về học một chút để mọi người
có thể hiểu rõ hơn là họ bắt đầu kinh doanh như thế nào và lý do tại
sao họ lại có mặt là cái buổi livestream này thì họ bắt đầu kinh doanh
shopee từ 5 2017 thì bắt đầu mình kinh doanh là từ tháng một năm

Chuyên mục
Bán hàng
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2017 nhưng nhưng mà sau đó là do mình không hiểu rõ những cái thứ
luật mà shopee thì mình đã bị khóa sót thì bắt đầu đến khoảng tháng
ba năm 2017 thì mình phải gặp lại thì từ tháng ba thì mình bán ở đâu
đó. Đến khoảng tháng mười năm 2017 thì mình đạt được một thành
tích, nó cũng tương đối, tức là mình đạt được. Cái doanh doanh số ấy
đã tăng trưởng khoảng 40 lần trong vòng 7 tháng kể từ khi đó đến nay
thì học liên tục học bán hàng, tức là nó gần khoảng 4, 5 rồi thì mới nghĩ
là với những cái thứ gì mình trải qua với những cái thứ gì mình làm.

Giá bất động sản
hướng dẫn
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Chắc là có rất nhiều bạn seo lương mới bắt đầu sẽ gặp phải, mong rằng
là trong cái quá trình mình làm việc như vậy, mình có thể giúp những

phòng trọ công nhân

kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho mọi người thì cũng rất là vui là khi mà
hôm nay được lần đầu tiên ông nhàn cả mọi người vào đây là lần đầu
tiên mình mới nhàn livestream cùng nhau thì mong là mọi người ủng
hộ ạ. Mọi người có thể like, share hoặc là thả tim cho những cái video
như thế này. Rất cảm ơn mọi người. Rồi thì không biết là cái shop ở đây
á có soft nào là mình đã biết đến anh học hoặc là mình có Xem qua
được những cái video, những cái chia sẻ của anh học trước kia thì mình
có thể bình luận cho nhàn và anh học. Được biết ha thì mọi người ơi ơi,
chắc là mình đợi một xíu á tại vì em thấy là đang có sự cố một xíu là
đang có bị nhạt khi mọi người đợi em một xíu để em check lại với bên
kỹ thuật có 1 2 phút rồi mình phải sẽ vào chương trình ha thì trong lúc
đó là em sẽ đọc bình luận của mọi người một xíu không biết là trước
đây mọi người có từng biết đến anh học hoặc là có biết vẽ shop của
anh học chưa ạ? Mọi người có thể bình luận và dưới đây cho nhà biết
nha. Thì chương trình ngày hôm nay của mình sẽ phát sóng trong vòng
khoảng từ 45 phút cho đến một tiếng là bắt đầu từ lúc khoảng 3 giờ
cho đến là cho đến khoảng tầm 4 giờ thì trong buổi lễ ngày hôm nay
thì mình đến cuối buổi chương trình á thì mình sẽ có một cái minigame
thì minigame này sẽ chọn ra 4 bạn may mắn trả lời đúng câu hỏi của
nhàn và anh học trong buổi live ngày hôm nay thì những câu hỏi á nó
sẽ chỉ là những cái nội dung mà nhà anh học đã chia sẻ ngày hôm nay,
thôi thì mỗi sắc may mắn á mình sẽ nhận được một phần thưởng là
200.000 nạp thẳng vào tài khoản quảng cáo của mọi người luôn sau vậy
đến mọi người. Thì khi mà mọi người nhớ lại tập trung Xem lai Xem nội
dung của mình và đến cuối chương trình đó mình trả lời đúng câu hỏi
là mình đã được nhận ngay 200.000 rồi.
Xin chia sẻ đầu tiên này xin chia sẻ luôn về cái chủ đề buổi live ngày
hôm nay thì buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về làm sao để mình lựa
chọn được đúng sản phẩm khi mà mình kinh doanh trên sàn shopee thì
không biết là mọi người khi mà bắt đầu kinh doanh thì mọi người có
gặp khó khăn gì khi mà mình bắt đầu mình lựa chọn sản phẩm thì mình
có thể bình luận ở bên dưới phải nhàn và anh học biết được không ạ?
Để mình khởi động cái buổi live ngày hôm nay thật là thật là sôi động
được không ạ? OK, nếu mà mọi người gặp những cái khó khăn gì thì
mọi người có thể comment xuống dưới nhất thì mình nghĩ là mình đã
trải qua rồi. Mình nghĩ là mình có thể hiểu được nó và mình tư vấn cho
mọi người. Rồi để em đọc một chút bình luận Xem là không biết mọi
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người có nghe rõ không? Là ok, tại vì trên lap mình trên lap thì cái phần
bình luận nó sẽ chạy chậm một xíu. Dạ. Không biết là cái sự cố nhạc á
mình đã fix được trời, nếu mà mọi người có nghe rõ rồi thì mọi người
bình luận nghe rõ cho nhàn và anh duy cùng đứng cho nhàn và anh
anh học còn được biết nha.
Em thấy là có rất là có rất là nhiều bạn vào đây bình luận tên của anh
học nè có bạn thân của mình là shop mới cho bản thân cách nha. Mong
là sau buổi ngày hôm nay là bạn có thể chọn đúng được sản phẩm cho
mình và bắt đầu kinh doanh sót của mình thật tốt nha. Rồi ai mọi
người? Mọi người nghe rõ hết nhà anh học nói không ạ thì mình sẽ bắt
đầu chủ đề ngày hôm nay nha thì em nghĩ là đầu tiên á các soft mình
cần phải hiểu được là tầm quan trọng của cái việc làm sao mà mình
phải chọn được đúng cái sản phẩm kinh doanh học thì anh có thể chia
sẻ một xíu được không? OK thì ở đây mình chia sẻ một chút thì mình
thấy là hầu hết những cái bạn mà mình gặp đấy thì các bạn không biết
lựa chọn sản phẩm như thế nào thì các bạn vướng vào một số vấn đề.
Thứ nhất là thường các bạn sẽ quan tâm đến cái việc là mình thích cái
gì và thường là các bạn sẽ bán cái mình thích. Đó là một trong những
cái thứ mà nó nó có thể là nó chưa được chính xác là nó là sai lầm, nếu
mà cái thứ mà các bạn thích một thị trường họ cần đến thì có thể nó sẽ
là thành công. Nhưng mà có nhiều bạn bán cái thứ bạn thích và bạn ấy
không còn quan tâm đến người kia là người ta có cần đến sản phẩm đó
hay không thì thường các bạn sẽ quan tâm đến việc là mình thích cái gì.
Thứ 2 là các bạn cần phải quan tâm đến cái việc là thị trường cần cái đó
hay không và thứ 3 là các bạn cần phải quan tâm đến đối thủ, nhưng
thấy là hầu hết ở ngoài kia, mọi người không có bất kỳ thứ gì bắt đầu
khi mọi người phân tích để mọi người lựa chọn sản phẩm cả thì ở đây
mình có thể chia sẻ với các bạn một cái công thức mà các bạn cần quan
tâm khi bạn lựa chọn sản phẩm. Đó là công thức tính doanh số thì như
mọi người biết thì ở đây mình sẽ nói qua thôi nhá thì doanh số thì=
khách hàng tiềm năng, nhưng tỷ lệ chuyển đổi nhân giá trị trên một
đơn hàng nhân với số lượng khách hàng quay lại thì như thế nào để
chúng ta biết được là một cái sản phẩm và chọn đúng hay sai thì mình
chưa cần quan tâm đến cái việc là cái tỷ suất lợi nhuận của nó ra sao và
cái lợi nhuận ròng của nó như thế nào? Mọi người ở ngoài giúp mình là
cho nhỏ, cái loa xuống ở ngoài xin lỗi mọi người là ngoài mình có các

bạn ở văn phòng, các bạn đang nghe các bạn cho loa to. Đợi anh một
chút thôi.
Tất tần tật những điều cần biết về thẻ tín dụng VP Bank (AI SỞ HỮU
THẺ TÍN DỤNG NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM)
Dấu kết thì chúng ta chưa cần biết đến cái việc là lợi nhuận như thế nào
cả. Nhưng cái việc đầu tiên để một cái sản phẩm ấy nó quyết định là
chúng ta lựa chọn đúng hay không, tức là cái sản phẩm đó, chúng ta có
thể bán được nhiều mang lại dù lớn ít nhất là gần, nhất là ở đây có
những cái thứ nó gọi là nguyên tắc cơ bản và có những thứ thuộc về
phần tư duy, nhưng mà trong cái lớp này thì nó không có quá nhiều
thời gian nên là có thể là học sẽ nói tất cả nhưng sẽ nói nhanh, anh sẽ
nói cả 2 luôn nhá ở đây cơ bản như mọi người biết là để chúng ta có
doanh số lớn í thì chúng ta phải lựa chọn sản phẩm như thế nào. Thứ
nhất là nhiều người mua nhất, một là nhiều người mua thứ 2 là mua
nhiều, 3 là mua nhiều lần nhiều người mua, tức là tài nguyên diễn
tương ứng với là nhiều khách hàng tiềm năng mua nhiều, tức là tương
ứng với giá trị đơn hàng lớn và mua nhiều lần, tức là quay lại khách
hàng lại mua nhiều lần còn có một cái thứ, đó là tỷ lệ chuyển đổi thì nó
sẽ liên quan đến một cái phan là hình ảnh này, video bài viết thì cái thứ
đó thì anh em mình sẽ dành khoảng đâu đó khoảng 15 phút. Nói lời
cuối cùng đúng nhạc đúng k. Ở đây một trong những yếu tố mà để
kiếm khách hàng. Nhiều người mua ý thì nó rất là quan quan trọng, đó
là cái volume thị trường nó lớn, tức là một cái sản phẩm nó phải có sức
mua nhiều, có nhu cầu nhiều thì nếu mà các bạn chọn vào một cái sản
phẩm, nhu cầu nào ít đấy thì không thể nào chúng ta bán được nhiều
hàng giả thì sẽ có những bạn sẽ nói như thế này, em có những cái sản
phẩm ngách nó tốt lắm anh ạ. Mà ở trên thị trường này không có ai bán
cả, không có ai bán cả cái chuyện mà không có ai bán cả thì nó cũng rất
gần với cái việc là không có ai có nhu cầu hoặc là rất ít nhu cầu. Không
phải là họ không bán, nhưng mà họ bán rồi không có người mua nhưng
không ai làm được cả. Thì có được, các bạn có thể chọn= cách để các
bạn có cái thứ nó gọi là biên độ lợi nhuận nó cao hơn, nhưng mà nó
cũng đồng nghĩa với cái việc là nhu cầu. Nó sẽ mua thấp hơn nhu cầu.
Người ta sẽ mua thấp hơn và cái việc là chúng ta có những cái cách để
chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, tức là chúng ta bán cái sản phẩm
giá trị thấp với số lượng lớn hoặc là bán sản phẩm sẽ cao thì một trong

những cái thứ mà kiếm tiền là shopee. Bây giờ mà chúng ta kiếm được
nhiều tiền đấy, tức là thường là chúng ta bán sản phẩm giá trị trung
bình với số lượng lớn thì khi mà chúng ta mà ít người mua thì rất khó
để chúng ta có doanh số lớn và bạn kiếm được nhiều tiền được. Khi ở
đây, làm thế nào để chúng ta có thể xác định được là cái sản phẩm nào
là cái nhu cầu mua lớn thì mọi người có thể xác định= một số công cụ,
ví dụ là các bạn có thể dùng công cụ, ví dụ là kitguru miguel thì các bạn
search Xem là cái cái sản phẩm nó có nhiều cái tìm kiếm hay không?
Hoặc là các bạn có thể dùng posted by code là một công cụ, một kết
nối shopee. Các bạn Xem có nhiều người chứng kiến hay không, hoặc là
các bạn search từ khóa các bạn bấm vào bán chạy các bản scan là họ
bán được không, hoặc là có một cái thứ nó rất là đơn giản mà học
thường làm là Xem một cái đối thủ mà lớn nhất trong cái ngành hàng
chúng ta muốn bán ý. Tổng doanh số một tháng của họ được bao
nhiêu? Nhưng mọi người hiểu như thế này, nếu mà chúng ta vào một
bất kỳ một ngành hàng nào đó thì thường rất khó để chúng ta có thể
bán vượt qua người đỉnh đồng. Nếu mà họ đạt được 5 tỷ, tức là trong
tương lai chúng ta khả năng tốt là chúng ta có thể đạt được 5 tỷ.
Nhưng mà nếu mà bây giờ mà vào một cái ngành hàng mà cái người
lớn nhất họ chỉ bán tới 300 triệu thôi thì rất khó để chúng ta có thể bán
được doanh số 300 triệu, mà khi đó thì mọi người hiểu là không có
đường để chúng ta phát triển. Mặc dù các bạn còn rất nhỏ, các bạn có
thể là các bạn mới bắt đầu, các bạn chưa có bán hàng nhưng mà có
một cái thứ các bạn phải nhìn thấy tương lai là chúng ta có cửa để
chúng ta phát triển hay không khi bản thân học là một người bán hàng
rất lâu rồi mà có những lần học cũng gặp những vấn đề như vậy. Tức là
mặc dù anh anh bán hàng rất là lâu rồi nhưng có những người vẫn
chọn sai sản phẩm. Là vì anh không nghiên cứu về tương lai, chỉ nhìn
trước mắt là à. Ví dụ là có lần anh mở shop mẹ và bé bắt đầu ăn dặm,
chẳng hạn thì anh thấy lạ à? Cái đồ ăn dặm này nó đạt được khoảng
một tỷ và sau này mình sẽ phát triển những mặt khác.
Nhưng mà sau khi phát triển song mặt khác thì em thấy là à. Mình
không có một cái thứ gọi là ưu thế cạnh tranh này do k thì nói đến ưu
thế cạnh tranh thì mình nói luôn là một trong những thứ mà để chúng
ta có thể bán được số lượng nhiều đầu tiên là volume thị trường lớn thì
mọi người hiểu rồi, tức là sức mua và cái thứ 2 nó gọi là ưu thế cạnh
tranh, ưu thế, cạnh tranh, nó là cái thứ gì bây giờ? Có những người ví dụ

như mình bàn phím thì mình bán được nhiều. Nhưng bây giờ có những
bạn nha bạn vì bạn bảo là ơ thế tại sao em bán vì giống ít ảnh giá
không như vậy không đắt hơn mà em lại không bán được nhiều thì tại
sao thì cái thứ này nó liên quan đến một cái thứ nó gọi là ưu thế cạnh
tranh, tức là một ưu thế cạnh tranh gì? Khi bạn bước chân vào cái con
đường đó, ví dụ như học bán vì họ có ưu thế cạnh tranh, có những cái
thứ gì gọi là ưu thế cạnh tranh ở đây, mình kể ra một vài thứ bạn biết
beat cũng thế, cạnh tranh về giá là một trong những thế cạnh tranh mà
các bạn thường hay nghĩ đến đúng không ạ? Ưu thế cạnh tranh về hình
ảnh video này ưu thế cạnh tranh về marketing này, ưu thế cạnh tranh về
thương hiệu. Siêu thị cạnh tranh về chăm sóc khách hàng và nó còn rất
nhiều ưu thế cạnh tranh nữa. Ví dụ bây giờ có những bạn không cạnh
tranh được về giá đúng không ạ? Các bạn bảo là bây giờ em không biết
nhập hàng Trung Quốc giá cao, những ưu thế cạnh tranh gì? Ví dụ bạn
là idol tiktok, chẳng hạn như bây giờ mình có cần bán giá thấp mà mình
vẫn đông khách họ và mua hàng vì họ họ thích mình, họ yêu mình thôi,
họ không quan tâm đến giá thì đấy gọi là ưu thế, tranh thế, nếu mà bạn
muốn bán một cái hàng gì đó mà cái số lượng nó lớn, bạn muốn bán
được nhiều bạn muốn hơn người khác ý thì bắt buộc bạn phải có cái
thứ gọi là ưu thế cạnh tranh thế, nếu bây giờ bạn không có ưu thế cạnh
tranh về giá đúng không?
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