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MERCHANT OFFICE 
VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP



Đăng ký mở tài khoản Merchant

Sử dụng 

link bảo trợ Dealshaker

Bạn có thể tìm thấy link ở trong 
backoffice tài khoản OneLife
(mục Profile)
Hãy gửi link đến các Merchant – Doanh 
nghiệp hoặc khách hàng tiềm năng.

Việc đăng ký ở DealShaker sẽ tự động tạo một tài khoản 
Rookie cho thành  viên mới đăng ký

ở mạng lưới OneLife

Đường link sẽ dẫn đến bảng đăng ký ở nền tảng 
DealShaker nơi các doanh nghiệp có thể đăng ký tài 
khoản Merchant

tên

Họ

Tên tài khoản

Mật khẩu

Gõ lại mật khẩu

Chọn quốc gia

Mã bưu chính

E-mail

Số điện thoại

Gõ chuỗi ký tự 

Klick vào các ô để chấp 
nhận các điều khoản và 

chính sách bảo mật

Nhấp vào Register
để hoàn tất đăng ký

www.DealShaker.com



Đăng nhập tài khoản Merchant

Nhấp chuột vào 
Login để đăng nhập 1.Điền username tên 

tài khoản OneLife

2.Điền password
Mật khẩu truy cập
tài khoản OneLife

3.Nhập lại
chuỗi kí tự ở bên

4.Nhấp chuột vào 
Login

Gõ tên web 
www.dealshaker.com

hoặc www.dealshaker.eu

www.DealShaker.com
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Dashboard – Bảng thông tin

Dashboard chứa nội dung tóm tắt toàn  bộ các hoạt động của Merchant – Doanh nghiệp

 OneCoin Account: số dư OneCoin

 Cash Account: số dư tiền mặt EUR

 Membes Nearby: số thành viên gần đây

 Merchant Profiles: Các hồ sơ doanh nghiệp 

đã được đăng ký

 Merchant Addresses: Các địa chỉ doanh 

nghiệp

Bạn cũng có thể theo dõi số dư OneCoin và tiền mặt EURO 
từ văn phòng thành viên OneLife

Bạn có thể theo dõi số dư OneCoin

và tiền mặt EURO tại Bảng Thông Tin

Doanh nghiệp - Merchant Dashboard

www.DealShaker.com



Chấp nhận các điều khoản quy định 

1. Đọc các điều khoản 
quy định của 
DealShaker. 

2.Nhấp vào ô 
vuông

3.nhấp chuột vào đây để 
chấp nhận các điều 

khoản của Dealshaker

www.DealShaker.com



Merchant Account – Tài khoản Doanh nghiệp

Merchant Profile

Hồ sơ Doanh nghiệp là gì?

❖ Hồ sơ doanh nghiệp là tài khoản người 
bán (từ bạn) nơi bạn quản lý các 
chương trình bán hàng

❖ Bạn chỉ có thể  đăng ký nhiều hơn 01 
hồ sơ doanh nghiệp nếu bạn có hơn 01 
lĩnh vực kinh doanh 

Nhấn nút Save Change thì màn
hình sẽ hiển thị yêu cầu bạn làm

Address book/ sổ địa chỉ

Địa chỉ E-mail mà bạn đang dùng

Điền tên tỉnh/thành phố Điền địa chỉ

Điền số điện thoại liên lạc

Điền trang web kinh doanh (theo mẫu https://www....) hoặc bỏ trống

Điền sản phẩm cụ thể mà bạn muốn chạy trên DealShaker

Nhấp vào ô vuông: 
Tôi đồng ý với các điều 
khoản của DealShaker

Nhấp vào ô vuông: 
Tôi chấp nhận chính sách 
bảo mật của DealShaker

Điền tên doanh nghiệp (tên mà bạn 
muốn được hiển thị trên các chương 

trình bán hàng của bạn)

Điền thông tin giới thiệu doanh nghiệp. Phần 
này sẽ được hiển thị trên tất cả  các chương 

trình bán hàng trong hồ sơ này

Chọn loại hình doanh nghiệp
Cá nhân hay Doanh nghiệp

www.DealShaker.com
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LƯU Ý: Xác định loại Hồ sơ Doanh nghiệp

Hồ sơ Doanh nghiệp có 02 loại:

 Individual Seller - Cá nhân bán lẻ: khi  
bạn  không có một doanh nghiệp hoặc 
ngành nghề được đăng ký kinh doanh

 Registered Business – Doanh nghiệp có
đăng ký kinh doanh: khi bạn có giấy
phép đăng kí doanh nghiệp và bạn
đứng tên trên giấy DKKD đó. Hoặc bạn
phải có GIẤY ỦY QUYỀN cho bạn đại
diện hợp pháp để giao dịch sản phẩm
dịch vụ của công ty ấy. Các giấy này bạn
phải up lên mục Image/hình ảnh khi
đăng deal

www.DealShaker.com



Merchant Account – Tài khoản Bán Hàng Cá Nhân

 Individual Seller - Cá nhân bán lẻ: khi  bạn  
không có một doanh nghiệp hoặc ngành nghề 
được đăng ký kinh doanh

Individual Seller Profile – Hồ sơ cá nhân bán lẻ

 Không cần phải điền mã số thuế VAT và mã số 
đăng ký kinh doanh

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ TRỞ THÀNH CÁ NHÂN BÁN LẺ!

www.DealShaker.com



Merchant Account – Tài khoản Doanh nghiệp

Registered Business profile

Hồ sơ Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh

 Mục mã số thuế VAT là không bắt buộc

 Nên cung cấp mã số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc nó sẽ được
yêu cầu trong quá trình xác minh KYC/KYB.

 Các tài liệu về KYC/KYB có thể sẽ được bộ phận Quản trị doanh nghiệp yêu cầu
cung cấp trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

Điền trang web kinh doanh (theo mẫu https://www...., web hoặc blog, fanpage…)

Điền thật chi tiết về sản phẩm bạn muốn quảng bá trên deal bán hàng đầu tiên, điều này
giúp hồ sơ của bạn được duyệt nhanh hơn.

Mã số đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp ( ở VN gọi là MÃ SỐ THUẾ )

Mã số thuế của Doanh nghiệp ( Mục này có thể để trống )

www.DealShaker.com

https://www/


Merchant Account – Tài khoản Doanh nghiệp

Muốn chỉnh sửa thông tin 
hồ sơ hiện tại, nhấp vào

Edit Details

Tình trạng xét duyệt hồ sơ:
PENDING: chờ xét duyệt

APPROVED: đã được duyệt

-Thông báo màu xanh: việc đăng ký hồ 
sơ doanh nghiệp đã thành công.
-Thông báo màu đỏ: thông tin không 
chuẩn, cần sửa lại.

www.DealShaker.com



ADDRESS BOOK

SỔ ĐỊA CHỈ



Đăng ký địa chỉ doanh nghiệp

 Điền các thông tin về địa chỉ doanh 
nghiệp của bạn và thông tin liên lạc của 
người đáng tin tưởng, người có thể đáp 
ứng các mối quan tâm của khách hàng 
về các chương trình bán hàng của bạn.

Điền tên Merchant mà bạn đã đăng kí ở Merchant Account

Điền tỉnh/TP Điền mã bưu chính 

Điền địa chỉ , tốt nhất là giống địa chỉ bạn đã đăng kí KYC trên Onelife.eu

Điền số điện thoại bỏ sổ 0 đầu

Điền TÊN người liên hệ Điền HỌ người liên hệ

Chọn ngày làm 
việc từ…

Chọn ngày làm 
việc đến…

Chọn giờ làm 
việc từ…

Chọn giờ làm 
việc đến…

Nhấp vào
Save Changes để 

lưu thông tin

▪ Name – Tên: phần này sẽ được khách hàng thấy trên 
chương trình bán hàng

▪ Bạn có thể đặt bất kỳ tên gì. Hãy chọn một tên giúp 
bạn dễ nhận ra địa điểm khi bạn truy cập vào sổ địa 
chỉ Address Book.

Address – Địa chỉ là nơi mà người mua có thể sử dụng 
coupon – phiếu mua hàng để đổi lấy các hàng hóa, dịch 

vụ đã được doanh nghiệp quảng cáo.

www.DealShaker.com
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Merchant Account – Tài khoản Doanh nghiệp

-Thông báo màu xanh: việc đăng ký hồ
sơ doanh nghiệp đã thành công.
-Thông báo màu đỏ: thông tin không
chuẩn, cần sửa lại.

Muốn chỉnh sửa thông tin 
hồ sơ hiện tại, nhấp vào

Edit Details

www.DealShaker.com



-BẠN CẦN QUAY LẠI MERCHANT ACCOUNT 
VÀ BẤM Ô MÀU XANH DƯƠNG SUBMIT 
FOR APPROVAL ĐỂ GỬI HỒ SƠ CHỜ DUYỆT, 
Status phải chuyển từ DRAFT sang
PENDING



Các lưu ý đối với Merchant – Doanh nghiệp

LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁ NHÂN BÁN LẺ

Nếu bạn là một doanh nghiệp (có đăng ký 
kinh doanh), bạn nên đăng ký địa điểm văn 
phòng, cửa hàng theo tên đường mà chúng 
tọa lạc.

Nếu tên của các văn phòng, cửa hàng của bạn 
tương tự nhau thì bạn nên đánh số chúng.

Ví dụ: Cửa hàng hoa 1, cửa hàng hoa 2…

Nếu bạn là một cá nhân bán lẻ, hãy nghĩ tên 

gì tốt nhất cho bạn. Vì bạn không đăng ký địa 

chỉ văn phòng, cửa hàng, nên bạn hãy chọn 

một cái tên dễ nhận ra địa điểm và dễ nhớ.

Một Địa chỉ - Address có thể được dùng để đăng ký 
cho nhiều hồ sơ doanh nghiệp – Merchant Profile

www.DealShaker.com



Merchant Address – Sổ địa chỉ– Có thể điềnTiếng Anh & Tiếng Trung

Việc điền chính xác địa chỉ ở mục 
Merchant Address là rất quan trọng 
bởi vì sau này nó sẽ giúp khách hàng 

tiềm năng tìm đến địa điểm cửa 
hàng, văn phòng của bạn.

Khi nhấp vào mục 
Businesses, danh sách các 

hồ sơ doanh nghiệp đã 
đăng ký sẽ hiện ra.

Hãy chọn một hồ sơ mà 
bạn muốn kết nối với mục 
Merchant Address – địa chỉ 
doanh nghiệp mà bạn đang 

tạo

www.DealShaker.com



TẠO DEAL/ CREATE A DEAL
CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG



Tạo Deal với 04 bước ĐƠN GIẢN

1. DEAL TITLE AND DESCRIPTION: Tiêu đề Deal và Mô tả

2. DEAL TYPE AND PRICE: Thể loại Deal và Giá cả

3. SELECT IMAGES: Chọn hình ảnh đăng tải

4. SELECT MERCHANT ADDRESSES: Chọn địa chỉ doanh nghiệp

www.DealShaker.com



1. Tiêu đề Deal và Mô tả (Deal Title & Description)

Tất cả các DEAL phải qua quá trình xét 
duyệt từ 5 đến 7 ngày làm việc.

Hồ sơ – Profile và DEAL của bạn sẽ 
được Quản trị viên Doanh nghiệp xem 
xét.

Bạn có thể gửi DEAL đi để chờ xét duyệt 
trong khi hồ sơ doanh nghiệp – Merchant 
Profile chưa được duyệt. Tuy nhiên, DEAL 

của bạn sẽ chưa được xem xét trước khi hồ 
sơ doanh nghiệp được phê duyệt.

Nhấp vào mũi tên
để chọn loại hàng

hóa, dịch vụ

Nhấp vào mũi tên để
chọn 01 trong các hồ

sơ đã đăng ký

www.DealShaker.com

Đây là tiêu đề Deal sẽ
hiển thị trên website,
nên cần làm ngắn gọn

và chính xác



CÁC LOẠI DEAL

Dịch vụ            Sản phẩm     Nhà cửa & xe hơi         Giải trí             Du lịch

1. Tiêu đề Deal và Mô tả (Deal Title & Description)

www.DealShaker.com



Danh sách các hạng mục hàng hóa, dịch vụ

1.Service: dịch vụ
1.1. Health and Fitness: Sức khỏe và thể hình

1.1.1. Sports: Thể thao

- Tennis: môn tennis

- Martial arts: võ thuật

- Golf: môn chơi gôn (golf)

- Boxing & kickboxing: Đấm bốc và Kickboxing (là một nhóm các

môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, lịch sử phát

triển từ karate, Muay Thái và boxing của phương Tây 

- Cycling: đạp xe

- Swimming: bơi lội

- Gymnastics: thể dục dụng cụ

- Running: chạy

- Soccer: bóng đá

- Other: Khác

1.1.2. Gym: Thể dục

- Fitness: thể dục thể hình

- Group activities: các hoạt động nhóm

- Personal trainer services: các dịch vụ huấn luyện cá nhân

- Crossfit: (tập thể lực, nâng tạ, đốt mỡ)

- Other: khác

1.2. Personal services: Các dịch vụ cá nhân

1.2.1. Retails: bán lẻ

1.2.2. Consultancy services: các dịch vụ tư vấn

1.2.3. Repair services: các dịch vụ sửa chữa

- Electronics: điện tử

- Clothes: áo quần

- Shoes: giày dép

- Other: khác

1.2.4. Event Venue Rentals: cho thuê địa điểm  tổ chức sự kiện

1.2.5. Local services: dịch vụ địa phương

- Flower delivery: chuyển phát hoa

- Childcare & Babysitting services: dịch vụ chăm sóc và giữ trẻ

- Movers: vận chuyển

- DryCleaning: giặt ủi áo quần

- Other: khác

1.2.6. Photography & videography: quay phim-chụp ảnh

1.2.7. IT services: các dịch vụ công nghệ thông tin

1.3. Alternative practices/ natural medicine: liệu pháp thay thế/ thuốc từ 

nguyên liệu thiên nhiên 

www.DealShaker.com
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Danh sách các hạng mục hàng hóa, dịch vụ

1.4.  Medical services: dịch vụ y tế
1.4.1. Medical general services: các dịch vụ y tế chung
1.4.2. Dental: nha khoa
1.4.3. Vision: thị giác
1.4.4. Surgery: giải phẫu
1.4.5. Other: khác
1.5. Food & Beverage: thức ăn-đồ uống
1.5.1. Grocery store & market: chợ, cửa hàng tạp hóa
1.5.2. Catering: phục vụ đồ ăn
1.5.3. Event service: dịch vụ sự kiện
1.5.4. Daily deliveries: giao hàng ngày
1.5.5. Cafes and Candy shops: shop cà phê và kẹo
1.5.6. Ice cream shop: shop kem
1.5.7. Bakeries: shop bánh
1.5.8. Café: quán cà phê
1.5.9. Coffeeshops: shop cà phê
1.5.10. Bar and dinner/restaurants: quán bar, ăn tối, nhà hàng
1.5.11. Other: khác
1.6. Beauty & spa: làm đẹp và liệu pháp spa
1.6.1. Daily beauty: làm đẹp hàng ngày
1.6.2. Hair: tóc
- Styling and Blowouts: tạo kiểu dáng cho tóc
- Hair Treatments: chăm sóc tóc

1.6.3. Face and Skin: mặt và da

1.6.4. Nails: móng

1.6.5. Makeup: trang điểm

1.6.6. Lashes and Brows: lông mi, lông mày

1.6.7. Barbershops: tiệm cắt tóc

1.6.8. Cosmetic Procedures: Thẩm mỹ

- Interventions: các biện pháp can thiệp

- Laser Procedures: các biện pháp la-ze

- Face: mặt

- Weight loss: giảm cân

- Tanning: tàn nhang

- Hair Removal: tẩy lông

1.6.9. Relax and Spa: thư giãn và spa

1.7. Security and Protection: an ninh và bảo vệ

1.7.1. Security Alarm: báo động an ninh

1.7.2. Door intercom: thiết bị liên lạc ở cửa

1.7.3. Access control:  kiểm soát ra vào

1.7.4. Emergency kits: bộ dụng cụ khẩn cấp

1.7.5. Fire protection: bảo vệ phát hỏa

1.7.6. Safes: an toàn

1.7.7. Self defence supplies: các nguồn tự vệ

www.DealShaker.com



Danh sách các hạng mục hàng hóa, dịch vụ

2. TRAVEL: Du lịch
2.1. Hotels: khách sạn

2.2. Accommodation: phòng cho thuê

2.3. Venue rentals: cho thuê địa điểm

2.4. Transportation: giao thông

2.4.1. Flight: chuyến bay

2.4.2. Rent-a-car: xe hơi cho thuê

2.5. Organized activities: các hoạt động tổ chức

2.6. Retreats: nhà dưỡng lão

2.7. Cruises: du lịch biển

2.8. Other: khác

3. Products: Sản phẩm
3.1. Handmades and customized Items: các mặt hàng thủ công và 

theo đơn hàng

3.1.1. Arts: mỹ thuật

3.1.2. Promotional items: các mặt hàng khuyến mại

3.1.3. Jewelry: trang sức

3.1.4. Decorations: đồ trang trí

3.1.5. Accessories: phụ kiện

3.1.6. Home decorations: trang trí nội thất

3.2. Apparels: quần áo

3.2.1. Women: cho phụ nữ

3.2.2. Men: cho nam giới

3.2.3. Accesorries: phụ kiện

3.2.4. Sports apparel: quần áo thể thao

3.3. Flowers and garden: hoa và vườn

3.3.1. Flower delivery: giao hoa

3.3.2. Garden appliances: các thiết bị làm vườn

3.4. Kids: trẻ em

3.4.1. Products and toys: các sản phẩm và đồ chơi

3.4.2. Apparel: quần áo trẻ em

3.5. Beauty and cosmetics: làm đẹp và mỹ phẩm

3.5.1. Hair products: sản phẩm dành cho tóc

3.5.2. Face care products: sản phẩm chăm sóc mặt

3.5.3. Nail products: sản phẩm cho móng

3.5.4. Makeup and brushes: trang điểm và dụng cụ trang 

điểm

3.5.5. Men care and beard care products: sản phẩm  chăm 

sóc cho nam giới và chăm sóc râu

3.5.6. Other: khác

www.DealShaker.com



Danh sách các hạng mục hàng hóa, dịch vụ
3.6. Home décor: trang trí nhà cửa

3.6.1. Bedroom: phòng ngủ

3.6.2. Living room: phòng khách

3.6.3. Dining room: phòng ăn

3.6.4. Bathroom: phòng tắm

3.6.5. Office: văn phòng

3.6.6. Other: khác

3.7. Technology and electronics: công nghệ và điện tử

3.7.1. Gadgets: các tiện ích

3.7.2. Smart technology: công nghệ thông minh

3.7.3. Beauty electronics: sản phẩm làm đẹp điện tử

3.7.4. Other: khác

3.8. Books: sách

3.9. Crafts: mỹ nghệ

3.10. Other: khác

4. HOME AND AUTO: Nhà cửa và ô tô
4.1. Home improvement: cải thiện nhà cửa

4.1.1. Interior design: thiết kế nội thất

4.1.2. Remodeling: tái tạo kiểu

4.2. Household maintenance: bảo trì 

4.2.1. Cleaning: làm sạch

4.2.2. Electrical: điện

4.2.3. Garden and lawn: vườn và bãi cỏ

4.2.4. Other: khác

4.3. Auto Maintenance: bảo dưỡng ô tô

4.3.1. Diagnostics: chẩn đoán 

4.3.2. Tires: lốp

4.3.3. Repair: sửa chữa

4.4. Automobile and Motorcycles: ô tô và xe máy

4.4.1. Car Electronics: các thiết bị điện tử cho xe hơi

4.4.2. Interior Accessories: phụ kiện nội thất cho xe

4.4.3. Exterior Accessories: phụ kiện ngoại thất cho xe

4.4.4. Motorcycle accessories and parts: phụ tùng xe máy

4.4.5. Roadway safety: các thiết bị an toàn đường bộ

4.4.6. Other vehicle parts and accessories: phụ tùng các phương tiện 

khác

4.5. Transportation: giao thông

4.5.1. Rent-a-car/bus/shuttle: xe hơi cho thuê/ xe buýt/ dịch vụ đưa đón

4.5.2. Shared rentals: cho thuê chung chia

4.6. Parking: bãi đậu

4.7. Other: khác

www.DealShaker.com



Danh sách các hạng mục hàng hóa, dịch vụ

5. ENTERTAINMENT & HOBBY: tiêu khiển và sở thích

5.1. Culture: văn hóa

5.1.1. Theater Tickets: vé rạp hát

5.1.2. Art: nghệ thuật

5.1.3. Music: ca nhạc

5.1.4. Dance classes: các lớp học nhảy

5.1.5. Cooking classes: các lớp học nấu ăn

5.1.6. Movie tickets: vé xem phim

5.1.7. Museum galleries: triển lãm bảo tàng

5.2. Fun & Leasure: vui chơi-thư giãn

5.2.1. Playground centres: các trung tâm vui chơi

5.2.2. Clubs and Nightlife: các câu lạc bộ và cuộc sống về đêm

5.2.3. Membership: thành viên

5.2.4. Entrance discounts: giảm giá vào cửa

5.3. Online: trực tuyến

5.3.1. Webinars: webinar

5.3.2. Online classes: các lớp học trực tuyến

5.4. Learning and self improvement: học và phát triển bản 

thân

5.4.1. Microsoft office: Microsoft office

5.4.2. New skills and hobbies: các sở thích và kĩ năng mới

5.4.3. IT certifications: chứng chỉ công nghệ thông tin

5.4.4. Academic classes: các lớp học thuật

5.4.5. Children classes: các lớp học trẻ em

5.4.6. Web and App development: phát triển web và ứng 

dụng

5.4.7. Personal development: phát triển cá nhân

5.4.8. Business training: đào tạo kinh doanh

5.4.9. Driving lessons: các lớp học lái xe

5.4.10. Flying lessons: các lớp học bay

5.4.11. pet care tutoring: huấn luyện chăm sóc con vật cưng

5.4.12. other : Khác

www.DealShaker.com



Deal Wizard cho phép cập nhật các chi 
tiết đầu vào bằng hơn 1 loại ngôn ngữ 
nếu bạn cho rằng khách hàng của mình 
có thể nói bằng nhiều hơn 1 thứ ngôn 
ngữ.

Hiện tại, hai ngôn ngữ được đề nghị là 
tiếng Anh và tiếng Trung.

Nếu bạn muốn sử dụng ngôn ngữ bản địa của mình thì 
bạn có thể thực hiện ở mục ngôn ngữ ENGLISH

1. Tiêu đề Deal và Mô tả (Deal Title & Description)

www.DealShaker.com



Viết tiêu đề ngắn gọn, hấp dẫn về hàng hóa, 
dịch vụ mà bạn muốn chào bán

Đây là ô để bạn mô tả về sản phẩm/dịch
vụ của mình : thành phần, công dụng, 

cách dùng, ưu điểm, xuất xứ.....Càng mô
tả chi tiết thì khả năng thu hút khách
hàng càng cao. Lưu ý ít nhất 250 từ

Thiết lập các điều khoản sử dụng.
Ví dụ: Giao hàng sau bao lâu?
Phí vận chuyển bên nào thanh toán
Người mua có cần đóng thêm khoản
phí nào không?
Điều kiện đi kèm trao đổi sp/dv
Hoặc chọn các ô bên dưới

1. Tiêu đề Deal và Mô tả (Deal Title & Description)

www.DealShaker.com

Nhấp chuột vào
Next Step để qua 

bước tiếp theo



Phiếu giảm giá được gia hạn thêm 2 
tuần nữa, nếu deal đã hết hạn trên

website

Mang theo bản copy phiếu
giảm giá khi đến mua tại

điểm bán hàng

Chương trình 
bán hàng có 
giá trị 1 lần 

duy nhất

Chương trình khuyến mãi dành
cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ

hiện có tại shop

Cần thiết lập cuộc hẹn ít nhất 
trước một tuần

Nhấp chuột vào Next 
Step để qua bước tiếp 

theo

1. Tiêu đề Deal và Mô tả (Deal Title & Description)

www.DealShaker.com



2. Thể loại Deal và Giá cả (Deal Type & Price)

Điền ngày bạn muốn
deal được chạy trên

web

Điền ngày deal hết hạn
trên web ( nên chọn xa
để không phải đăng lại)

Chọn phương trức giao 
hàng: 
- tự sắp xếp giao 

hàng
- Đến nhận hàng tại 

địa điểm bán
- Dịch vụ trực tuyến

Điền nguyên giá sản
phẩm (bằng EUR)

Chọn tỉ lệ giảm giá (có 
thể chọn 0)

Điền số lượng sản
phẩm/ dịch vụ bạn
muốn cho đợt này

Điền ngày coupon bắt
đầu có hiệu lực ( ngày

có thể redeem )

Điền ngày coupon hết
hiệu lực ( không thể
redeem được nữa )

www.DealShaker.com



Phí quảng cáo thường là 25% trên phần giá trị
theo tiền mặt của giá bán Coupon. 

Nếu chấp nhận thanh toán bằng 100% OneCoin
thì không bị trừ phí quảng cáo này.

Với lựa chọn Featured Deals (Deal đặc sắc), 
bạn được xếp hạng ưu tiên trong danh sách
Deal ở trang các thể loại Deal

Featured Deals (Deal đặc sắc) được đăng lên
ở bản tin hàng tuần của OneLife

Bạn có thể điều chỉnh giá bán bằng EU và
ONE thông qua việc kéo thanh công cụ dưới
vòng tròn về tay phải, càng qua phải càng
tăng số lượng ONE và giảm EU đi

Hãy lưu ý phần ADV FEE: đó là số tiền tập
đoàn thu của bạn trên mỗi sp bán ra

2. Thể loại Deal và Giá cả (Deal Type & Price)

www.DealShaker.com

Nhấp chuột vào
Next Step để qua 

bước tiếp theo



3. Đăng ảnh – Select Images

Hình ảnh tối thiểu bạn phải có là 03 hình và
tối đa là 10 hình

Ảnh phải là KHUNG NGANG ( 16:9 ) và chất
lượng dưới 4MB

Ảnh càng đẹp càng thu hút khách hàng hơn
Ảnh đầu tiên bạn chọn sẽ được hiển thị ngay
trên tiêu đề deal của bạn

Lưu ý: Hãy làm cho DEAL của bạn dễ
được hình dung hơn bằng những
bức ảnh thật hấp dẫn trung thực

(Size: 16:9 được ưu tiên)

Nhấp vào đây và 
chọn các hình ảnh 

để đăng tải

Nhấp chuột vào
Next Step để qua 

bước tiếp theo

www.DealShaker.com



4. Chọn địa chỉ doanh nghiệp

Nhấn vào Submit for 
Approval để gửi deal bán

hàng chờ phê duyệt.

Nhấn vào Preview để xem 
chương trình bán hàng được 

hiển thị đối với khách hàng như 
thế nào 

Nhấn vào Save Draft để lưu lại 
hồ sơ chương trình bán hàng

Lưu ý: Nên thông qua 

bước Preview để xem lại, 
kiểm tra một lần nữa toàn bộ 
thông tin và hình ảnh được 
hiển thị như thế nào đối với 

khách hàng

www.DealShaker.com

Addition instruction

Đây là ô hướng dẫn thêm
cho khách hàng về cách
liên lạc với bạn ( qua đt
hay App) hay đường đến
cửa hàng…



CÁCH MUA HÀNG 
TRÊN DEALSHAKER



1. Chọn sản phẩm, dịch vụ muốn mua

www.DealShaker.com

1

3

2

4

Login: Dùng ID tài khoản OneLife để
đăng nhập DealShaker

Chọn tên Quốc gia muốn tìm hàng

Nhập tên mặt hàng (có thể nhập tên
Quốc gia) muốn tìm

Danh mục phân loại sản phẩm, dịch vụ

Add to Wishlist: thêm (sản phẩm này) 
vào danh mục ưa thích

Xem Deal

1

2

3

4

5

6

5

6



2. Xem thông tin về bên bán và sản phẩm

www.DealShaker.com

1 2 3 4

5 6

7

Số lượng Coupon chào bán

Ngày hết hạn của Coupon

Số lượng Coupon đã được bán

Khoảng thời gian Coupon còn giá trị để lấy sản phẩm, dịch vụ

Số lượng hàng muốn mua

Ngày bắt đầu mua hàng (khi Deal bắt đầu được mua, mục này
chỉ hiển thị từ BUY (MUA)

Thêm vào danh sách ưa thích

1

2

3

4

5

6

7

Thông tin liên hệ

Danh sách các quốc 
gia bên bán có thể 

gửi đi

1.Nên đọc phần Description (Mô tả
Deal), Deal Specific Terms & Conditions
from the Merchant (Các điều khoản và
điều kiện của bên bán), About the
Merchant (thông tin về bên bán) để
đánh giá mức độ tin cậy của bên bán và
sản phẩm, dịch vụ chào bán.
2. Contact Merchant: Liên hệ bên bán
trước khi đặt mua. Tốt nhất nên thỏa
thuận sau khi mua coupon, BÊN BÁN
NÊN GIAO HÀNG TRƯỚC, SAU ĐÓ MỚI
NHẬN COUPON ĐỂ REDEEM.

Tiêu đề 

Nội dung tin nhắn

Click vào đây để 
gửi tin nhắn đi



3. Thanh toán đơn hàng

www.DealShaker.com

Chọn số lượng coupon muốn mua 
ở mục Quantity, sau đó nhấn nút 
màu đỏ BUY để tiến hành mua và 

thanh toán.

Kiểm tra lại số lượng Coupon đặt mua (ở mục QTY), giá Coupon 
(PRICE) và tổng số tiền cần thanh toán (SUBTOTAL).

Điền mật khẩu giao dịch (MK2) và nhấn CONFIRM 
PURCHASE để hoàn tất thanh toán.



4. Lấy thông tin Coupon

www.DealShaker.com

Thông báo thanh toán thành công.
Click vào SHOW COUPONS để hiển thị Coupon.

1 2 3 4

Hạn cuối sử dụng Coupon

Số ngày Coupon còn giá trị sử 
dụng

Số lượng Coupon đã được 
thanh toán

Số lượng Coupon đã được sử 
dụng

1

2

3

4

Nhận hàng xong, Gửi Coupon ID cho bên bán
để Redeem

Sau khi Redeem, dòng REDEEMED có màu
xanh lá như hình dưới đây.



5. Kiểm tra lại danh sách Coupon

www.DealShaker.com

1. Click vào 
Merchant Account

2. Click vào 
Profile 1

2

3

4

5

My Coupons: Danh sách Coupon đã mua

My Wishlist: Danh sách các Deal ưa thích

Message Centre: trung tâm tin nhắn (liên lạc với Merchant/người bán)

My Total Coupons: Danh sách toàn bộ Coupon

My Used Coupons: Danh sách các Coupon đã được sử dụng

1

2

3

4

5



4. Lưu ý khi mua hàng

www.DealShaker.com

Sau khi bên mua thực hiện thanh toán đơn hàng, số tiền (EUR, ONECOIN) sẽ bị trừ từ
tài khoản ONECOIN ACCOUNT và CASH ACCOUNT trong văn phòng ONELIFE của bên
mua ngay lập tức. Số tiền này vẫn chưa được bên bán nhận ngay mà vẫn do bên
trung gian là DealShaker tạm giữ.

Bên bán chỉ nhận được tên người mua hàng. Chỉ sau khi bên mua gửi Coupon ID và
bên bán thực hiện Redeem thì bên bán mới nhận được tiền. (sau một tuần kể từ
ngày Redeem).

Do đó, để đảm bảo giảm thiểu tối đa trường hợp gặp hàng giả, hàng nhái, hàng
không đảm bảo đúng chất lượng như đã quảng cáo trên DealShaker, là người mua,
chúng ta nên thương lượng với bên bán chấp nhận gửi hàng trước. Sau khi nhận
hàng đúng như thỏa thuận, bên mua sẽ gửi bên bán danh sách Coupon ID.



XỬ LÝ COUPON 
CỦA NGƯỜI MUA



1. BIN Code

www.DealShaker.com

Nhấp vào mũi tên và chọn 
Merchant Account

Nhấn vào Regenerate BIN để lấy 
mã code của Doanh Nghiệp

Copy BIN code

Khi người mua hàng đưa Gift Code
của Coupon, bạn cần lấy BIN Code để
tiến hành kích hoạt Gift Code của
Coupon



2. Redeem Coupon

www.DealShaker.com

1.Lưới xuống chân trang, nhấn 
vào Redeem Coupon

2.Nhập BIN code

3. Nhập Gift Code 
của Coupon cuả 

người mua 

4. Nhấp vào Check để kiểm 
tra thông tin Coupon của 

người mua hàng

Bạn sẽ nhận được thông tin
về tên người mua hàng, mặt
hàng, số lượng mặt hàng họ
chọn mua



DOANH 
NGHIỆP

CÁ NHÂN

hoặc

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

25% PHÍ DỊCH VỤ TRÊN GIÁ TRỊ TIỀN MẶT 
CHO MỖI COUPON ĐƯỢC SỬ DỤNG 25% PHÍ DỊCH VỤ 

DÙNG TẠO RA BV

P
H

Á
T 

H
À

N
H

Hợp đồng thỏa thuận 
giữa Merchant và khách 

hàng cuối

TRIỆU
THÀNH VIÊN NĂNG ĐỘNG3

THÀNH VIÊN TIÊU 
DÙNG ONECOIN & 

EURO trong Tài 
khoản ở Văn phòng 
thành viên OneLife

MUA COUPONSử dụng Coupon để đổi lấy hàng 
hóa/ dịch vụ

TỔNG QUAN 
DealShaker hoạt 
động thế nào?



WE WIN AND 

YOU TOO
Nguồn: www.onelife.eu và www.dealshaker.com

Xin vui lòng không sao chép, chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Cám ơn!

Người giới thiệu: ………………………………....................

Số điện thoại: ………………………..................................

……………………………………………………………………………….

http://www.onelife.eu/


HỎI - ĐÁP



1. Các câu hỏi chung

DealShaker là gì?

Dealshaker là một nền tảng quảng cáo ảo cho phép các thương
nhân, doanh nghiệp và các nhà bán lẻ toàn cầu có thể chào bán
các đơn hàng sản phẩm và dịch vụ cho một mạng lưới phát triển
rất nhanh chóng khắp toàn cầu với hơn 3 triệu thành viên
OneLife. Các chương trình quảng bá bán hàng có thể được chạy
có hoặc không có kèm theo chiết khấu.

Tôi có thể làm gì trong DealShaker?

Dealshaker trao quyền cho các thành viên OneLife Network. Nó
cung cấp cơ hội chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ ở khu vực của
bạn. Bên cạnh mua sắm, DealShaker còn cho phép bạn tạo hồ sơ
thương nhân, doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm dịch vụ của
bạn.

Bạn có thể tạo một hồ sơ doanh nghiệp (có đăng ký kinh doanh
theo pháp luật) và quảng bá sản phẩm dịch vụ kinh doanh của
bạn với các khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn không có một công, cơ sở kinh doanh có đăng ký thì
bạn vẫn có thể tạo một hồ sơ dành cho cá nhân bán lẻ và chạy
các chương trình quảng cáo.

QUAN TRỌNG: Xin vui lòng đảm bảo rằng bạn phải tuân thủ các
quy định về thuế khóa ở quốc gia của bạn và khai báo toàn bộ lợi
nhuận thu được từ nền tảng quảng cáo DealShaker. DealShaker

có quyền hợp tác với cơ quan thuế địa phương của bạn và
cung cấp bất kỳ thông tin mà họ yêu cầu.

Ai có thể dùng DealShaker để quảng bá?

DealShaker là một nền tảng quảng cáo độc quyền đặc biệt dành
riêng cho các thành viên OneLife Network. Tất cả những ai là một
phần của OneLife Network đều có thể quảng cáo sản phẩm dịch
vụ kinh doanh của họ đến mạng lưới OneLife. Các cá nhân bán lẻ
có thể quảng cáo bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào đến mạng lưới
OneLife mà phù hợp với các quy định của phuật nơi sở tại.

www.DealShaker.com



1. Các câu hỏi chung

Tôi có đủ điều kiện để quảng cáo trong DealShaker không?

Để được quảng cáo trong DealShaker, bạn phải là một thành viên
đã được đăng ký ở OneLife Network. Nền tảng DealShaker không
đòi hỏi bất kỳ phí hội viên nào trong mang lưới OneLife. Bạn
được quyền quảng cáo sau khi hồ sơ doanh nghiệp của bạn được
duyệt bởi các quản trị viên doanh nghiệp của chúng tôi.

DealShaker quảng cáo cho tôi như thế nào?

DealShaker đảm bảo sự hiện diện của bạn trong nền tảng quảng
cáo ảo, cung cấp cho bạn khả năng hiển thị đến cơ sở các thành
viên hơn 3 triệu trên toàn thế giới. Chúng tôi bảo đảm rằng tất
cả các chương trình bán hàng có thể được lọc theo khu vực, mối
quan tâm (thể loại kinh doanh) và ngày hết hạn.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được cung cấp, hỗ trợ kịp thời
trong quá trình tạo ra các chương trình bạn hàng nhằm chắc
chắn rằng bạn đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết đến
người mua, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt.

Các chương trình bán hàng đặc sắc (Featured Deal) được bao

gồm tròn các bản tin hàng tuần của OneLife với khả năng hiển thị
trên 150 ngàn người đăng ký (nhận bản tin).

DealShaker hỗ trợ những thương nhân, doanh nghiệp trung
thành và nhiệt huyết, đồng thời không tha thứ cho những nỗ lực
gây hiểu lầm và thông tin sai lạc.

Làm thế nào tôi tạo ra lợi nhuận?

DealShaker là một đối tác trung thành đối với mỗi thành viên của
mạng lưới OneLife. Bạn sẽ tạo ra lợi nhuận dựa trên sự kết hợp
giữa đồng tiền kỹ thuật số và tiền pháp định (hiện tại được tính
theo EUR).

DealShaker chỉ có thể chứa các giao dịch với ít nhất 50% thanh
toán bằng OneCoin. Doanh số OneCoin sẽ được hạch toán là lợi
nhuận thực. Các thương nhân, doanh nghiệp sẽ không phải chịu
phí quảng cáo trên doanh số OneCoin mà họ tạo ra. DealShaker
sẽ không thu phí bạn trên những phiếu mua hàng chưa được
bán từ các chương trình xúc tiến bán hàng của bạn.
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1. Các câu hỏi chung

Phí Quảng Cáo

Tất cả các giao dịch tiền mặt EUR sẽ bị thu phí quảng cáo là 25%
cho các dịch vụ quản trị mà DealShaker cung cấp.

Chúng tôi làm việc để bảo vệ quyền lợi của các bạn và sẽ không
thu phí bất kỳ thương nhân, doanh nghiệp nào đối với những
phiếu mua hàng không có người nhận hoặc không được thanh
toán.

Xin lưu ý rằng DealShaker có toàn quyền hành động đối với
những doanh thu từ những phiếu mua hàng chưa được sử dụng
hoặc chưa redeem (chưa kích hoạt mã sử dụng để chính thức sở
hữu món hàng được mua) nhằm đảm bảo việc trả lại cho người
mua đối với những trường hợp quảng cáo sản phẩm dịch vụ phi
đạo đức.

One là gì?

ONE là đồng tiền kỹ thuật số thời đại mới. Việc tạo ra đồng

One được lấy cảm hứng từ sự ra đời của đồng tiền kỹ thuật số
Bitcoin vào năm 2008 sau sự khủng hoảng tài chính toàn cầu.

ONE là đồng tiền kỹ thuật số dành cho đại chúng với mô hình

kinh doanh công ty tập trung, cho phép những cá nhân không có
kiến thức, trình độ về công nghệ hay về kinh doanh, ngân hàng,
tài chính có thể tham gia mô hình tiền tệ cải tiến, nhằm định
hình lại thế giới tài chính.

Giá của đồng ONE là gì?

Giá dao động dựa trên cung – cầu của thị trường đối với đồng
ONE. Bạn có thể theo dõi tỉ giá hối đoái cố định của ONE/EUR
trực tiếp trong web DEALSHAKER. Bạn có thể theo dõi sự gia
tăng độ khó khai thác thông qua việc đăng ký nhận bản tin
OneLife Network hoặc trực tiếp trong văn phòng thành viên
OneLife.

ONE có tỉ giá cố định cho DEALSHAKER và giá trị dựa trên tỉ giá
hối đoái hiện tại. Tỉ giá cố định của ONE sẽ thay đổi dựa trên sự
thay đổi của độ khó khai thác (Difficulty).

www.DealShaker.com



1. Các câu hỏi chung

Làm thế nào để đăng nhập DealShaker?

Tất cả các thành viên OneLife đều có thể dùng ID tài khoản
OneLife để đăng nhập DealShaker. Bạn không cần phải đăng ký
lại ở trang DealShaker nếu bạn đã có một tài khoản OneLife.

Tôi muốn chạy một chương trình quảng cáo đa ngôn ngữ,
tôi có phải đăng ký hai tài khoản để thực hiện điều đó
không?

Hiện tại, trang DealShaker cung cấp hai ngôn ngữ tiếng Anh và
tiếng Trung cho phần Deal Description (Mô tả Deal), Deal Title
(tiêu đề Deal,) Specific Terms of Use of the Seller (các điều khoản
sử dụng của người bán), Merchant Profile (Hồ sơ doanh nghiệp)
và Merchant Address (sổ địa chỉ doanh nghiệp).

Nếu bạn muốn dùng ngôn ngữ khác cho Deal của bạn thì bạn có
thể thực hiện. Một cách khác là làm phần mô tả bằng tiếng Anh
rồi phần dịch ở phía dưới đó theo sau một khoảng cách. Bạn
không cần phải làm hai tài khoản để chạy DEAL đa ngôn ngữ.

Chọn DEAL

Nhấp vào mục BUY và bạn có thể chọn Deal nào bạn muốn. Bạn
tiến hành làm lệnh mua hàng trực tiếp thông qua trang
DealShaker và thanh toán thông qua tài khoản Cash Account và
OneCoin Account. Xin lưu ý rằng bạn cần biết mật khẩu giao dịch
(Transaction Password) để xác nhận việc mua hàng. Nếu bạn là
thành viên mới của OneLife, bạn có thể tìm và thiết lập mật khẩu
giao dịch thông qua văn phòng thành viên OneLife Backoffice.
Đăng nhập vào tài khoản OneLife với ID DealShaker và ngược lại.

Giá Deal

Tất cả các giá đều tính theo ONE + EUR. Phần giá trị theo tiền
mặt EUR tối đa là 50% giá của Deal, phần giá trị theo ONE tối
thiểu là 50% giá của Deal. Tỷ giá đồng ONE tính theo EUR là 7,75
và sẽ được điều chỉnh khi độ khó khai thác tăng.

Ví dụ: Nếu bạn muốn quảng cáo một dịch vụ trị giá 100 EUR bình
thường là 50% tiền mặt và 50% đồng ONE. Giá coupon sẽ là 50
EUR + 6.45 ONE.
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1. Các câu hỏi chung

Thời hạn của Coupon là gì?

Đây là khoảng thời gian mà bạn phải sử dụng coupon của mình.

Cách thức giao hàng là gì?

Đây là cách bạn nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ. Có ba cách
giao hàng, được giải thích trong phần Buyer Information (thông
tin người mua) ở mục FAQ (trả lời các câu hỏi thường gặp). Nếu
bạn vẫn còn thắc mắc, xin vui lòng kiểm tra ở Resource Centre
(trung tâm nguồn tài liệu) của DealShaker hoặc gửi email về
support@dealshaker.com

Các cách thức thanh toán ở DealShaker là gì?

Ở trang DealShaker, bạn thanh toán các Coupon bằng sự kết hợp
đồng ONE và EUR, được tự động chuyển từ tài khoản OneCoin
Account và Cash Account của bạn.

Tôi có thể thanh toán nếu không có đủ EUR trong tài khoản
Cash Account được không?

Hãy chắc chắn rằng tài khoản Cash Account của bạn phải có đủ
tiền để thanh toán.

Tôi có thể thanh toán nếu không có đủ đồng ONE không?

Nếu bạn không có đủ đồng ONE để thanh toán thì phần thiếu
của đồng ONE có thể tính theo EUR với tỷ giá 7,85. Tỷ giá chuyển
đổi sẽ được điều chỉnh khi độ khó khai thác OneCoin tăng.

Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Hiện tại, DealShaker không cho phép thanh toán bằng thẻ tín
dụng.

Tôi có thể tìm thấy coupon của mình ở đâu?

Bạn có thể thấy Coupon của bạn ở tài khoản DealShaker hoặc
trong email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản OneLife
hoặc DealShaker.

www.DealShaker.com
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2. Thông tin về Merchant – Doanh nghiệp

Ví doanh nghiệp của bạn

Bạn sẽ có thể tiếp cận tài khoản Onecoin (OneCoin Account) và
tài khoản tiền mặt (Cash Account) thông qua văn phòng thành
viên OneLife. Bạn cũng có thể theo dõi số tiền mặt và số OneCoin
còn lại hiện tại thông qua bảng điều khiển (dashboard) trong văn
phòng thành viên của thương nhân, doanh nghiệp.

Làm thế nào tôi có thể đăng ký hồ sơ doanh nghiệp?

Bạn có thể đăng ký hồ sơ doanh nghiệp bằng cách đăng nhập
vào tài khoản DealShaker với tên truy cập tài khoản OneLife của
bạn. Đọc và chấp nhận các điều khoản, chính sách bảo mật của
website để đi tiếp.

Bạn sẽ tự động đi đến văn phòng Doanh nghiệp. Sau 16.02, bạn
có thể truy cập phần này thông qua danh mục
Hello,***username*** nằm bên phải thanh tiêu đề.

Cho đến nay nếu bạn chưa đăng ký hồ sơ doanh nghiệp nào thì
cách trên là cách duy nhất để bạn đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký
một hồ sơ doanh nghiệp và muốn biết cách đăng ký tiếp cái
khác, thì hãy tìm đến mục Business Account ở danh mục nằm

một bên trong văn phòng Doanh nghiệp và nhấn vào nút màu
xanh lá cây ở phía trên - Add New. Điền hết tất cả các mục được
yêu cầu và nhấn vào nút Submit for Approval để được phê duyệt.

Mất bao lâu để hồ sơ doanh nghiệp của tôi được xem xét
và phê duyệt?

Quản trị viên doanh nghiệp của chúng tôi có thể liên hệ với bạn
để xác minh, đề nghị sửa đổi hoặc yêu cầu bổ sung thông tin về
doanh nghiệp của bạn trong khoảng 10 ngày sau khi bạn đăng ký.
Xin vui lòng kiểm tra email và điện thoại thường xuyên để hợp
tác với quản trị viên của chúng tôi. Họ có thể có thêm các câu hỏi
hoặc đề nghị.
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2. Thông tin về Merchant – Doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp hay là địa điểm mua, đổi lấy hàng là gì?

Địa chỉ doanh nghiệp/địa điểm mua đổi hàng là nơi mà người sử dụng/người mua có thể mua đổi (redeem)/sử dụng phiếu mua hàng
cho chương trình bán hàng của bạn.

Làm thế nào tôi đăng ký địa chỉ doanh nghiệp

Sổ địa chỉ doanh nghiệp có thể được kiểm soát thông qua văn phòng Doanh nghiệp của bạn bằng cách nhấn vào thanh Merchant
Address Book trên thanh danh mục.

Sau đó điền toàn bộ các mục cho việc đăng ký địa chỉ doanh nghiệp.

Việc đăng ký sổ địa chỉ không cần được phê duyệt. Có thể quản trị viên doanh nghiệp sẽ kiểm tra ngẫu nhiên và giám sát.

Tôi có thể đăng ký bao nhiêu địa chỉ doanh nghiệp

Bạn có thể đăng ký bao nhiêu địa chỉ doanh nghiệp tùy ý. Nghĩa vụ của doanh nghiệp là phải tuẩn thủ các yêu cầu về mặt luật pháp và
quy định của địa phương.
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3. Địa điểm mua đổi, lấy hàng 

Địa chỉ doanh nghiệp hay là địa điểm mua, đổi lấy hàng là gì?

Địa chỉ doanh nghiệp/địa điểm mua đổi hàng là nơi mà người sử dụng/người mua có thể mua đổi (redeem)/sử dụng phiếu mua hàng
cho chương trình bán hàng của bạn.

Làm thế nào tôi đăng ký địa chỉ doanh nghiệp

Sổ địa chỉ doanh nghiệp có thể được kiểm soát thông qua văn phòng Doanh nghiệp của bạn bằng cách nhấn vào thanh Merchant
Address Book trên thanh danh mục.

Sau đó điền toàn bộ các mục cho việc đăng ký địa chỉ doanh nghiệp.

Việc đăng ký sổ địa chỉ không cần được phê duyệt. Có thể quản trị viên doanh nghiệp sẽ kiểm tra ngẫu nhiên và giám sát.

Tôi có thể đăng ký bao nhiêu địa chỉ doanh nghiệp

Bạn có thể đăng ký bao nhiêu địa chỉ doanh nghiệp tùy ý. Nghĩa vụ của doanh nghiệp là phải tuẩn thủ các yêu cầu về mặt luật pháp và
quy định của địa phương.
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4. Chạy một chương trình bán hàng

Tôi nên nhấn vào đâu để chạy chương trình bán hàng?

Bạn chỉ có thể chạy chương trình bán hàng sau khi trở thành một
Doanh nghiệp (merchant) đã được phê duyệt và đã đăng ký ít
nhất một địa chỉ cho việc mua đổi các phiếu mua hàng.

Bạn sẽ nhận biết được mục Create a Deal (tạo một chương trình
bán hàng) sẽ hoạt động khi thanh Create a Deal chuyển từ màu
xám sang da cam.

Làm thế nào tôi chạy một chương trình bán hàng?

a) Khi bạn nhấn vào thanh Create a Deal, bạn sẽ mở Deal Wizard
của chúng tôi (một chương trình hỗ trợ hướng dẫn tạo chương
trình bán hàng), nơi bạn có thể điền đầy đủ các chi tiết về
chương trình bán hàng (deal) của bạn.

b) Bạn cần thiết phải đăng ký ít nhất một hồ sơ doanh nghiệp
(Merchant Profile) và đăng ký ít nhất một địa chỉ cho hồ sơ để
chạy chương trình bán hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin về việc
đăng ký hồ sơ doanh nghiệp và địa chỉ doanh nghiệp, xin vui
lòng xem thêm phần này trong mục Hỏi-Đáp.

Thiết lập giá cho coupon (phiếu mua hàng)

a) Khi thiết lập giá bán cho hàng của bạn, bạn sẽ được cung cấp
phần phân phối giá trị đề ngị được chiết khấu giữa đồng ONE và
tiền mặt EUR. b)Phần ONE của việc thiết lập giá trị phải ít nhất là
50%. Ví dụ: nếu giá trị phiếu dịch vụ được chiết khấu là 100 EUR,
tỷ lệ tối thiểu bạn có thể thiết lập giữa tiền kỹ thuật số và tiền
mặt là: 50 EUR tính bằng đồng ONE + 50 EUR tiền mặt . 100 EUR
= dự tính đủ số EUR của chương trình bán hàng * tỉ giá hối đoái
cố định của đồng ONE được quyết định dựa trên giá bán của
ONE, và sẽ được điều chỉnh dựa trên sự thay đổi độ khó khai
thác. *DealShaker không đảm bảo giá bán của đồng ONE.

b) Bạn có thể chọn thiết lập giá trị của phiếu mua hàng là 100%
bằng đồng ONE. Trong ví dụ trên, bạn có thể nhận giá trị 100 EUR
bằng đồng ONE (* tỉ giá hối đoái cố định của đồng ONE được
quyết định dựa trên giá bán của ONE, và sẽ được điều chỉnh dựa
trên sự thay đổi độ khó khai thác.)
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4. Chạy một chương trình bán hàng

Khoảng thời gian cho một chương trình bán hàng

a) khoảng thời gian cho một chương trình bán hàng là khoảng
thời gian mà bạn dự định cho chương trình bán hàng có hiệu lực
trên nền tảng DealShaker. Thời gian tối thiểu cho một chương
trình là 14 ngày theo lịch.

b) Bạn có thể thiết lập khoảng thời gian cho chương trình bán
hàng từ mục Ngày khởi đầu (Launch Date) và ngày kết thúc (End
Date) trong bước 2 của việc tạo chương trình bán hàng.

Thiết lập khoảng thời gian có hiệu lực của phiếu mua hàng 

Khoảng thời gian có hiệu lực của phiếu mua hàng là một yếu tố
quan trọng của các điều khoản quy định về phiếu mua hàng. Nó
thiết lập nền tảng cho mối quan hệ giữa bạn với tư cách là một
doanh nghiệp với các khách hàng tiềm năng. Bạn cần phải đưa ra
các quy định cụ thể về khoảng thời gian phiếu mua hàng được
sử dụng và mua đổi hàng ở tiệm, địa điểm của bạn.

Thiết lập giới hạn của phiếu mua hàng

Giới hạn của phiếu mua hàng là gới hạn số lượng phiếu mua
hàng mà DealShaker có thể quản trị cho doanh nghiệp của bạn
(hoặc cho bạn nếu là cá nhân bán lẻ). Kiểm soát khối lượng mối
hàng mang lại lợi nhuận là cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với
các doanh nghiệp, để họ có thể phân phối các dịch vụ như đã
hứa và tránh sự thất vọng của khách hàng cũng như đánh mất
sự trung thành của khách hàng trong thời gian tới.

DealShaker khuyến khích mạnh mẽ việc thiết lập giới hạn số
lượng phiếu mua hàng cho chương trình bán hàng mà bạn sẽ sẵn
sàng bán để tránh sự thất vọng tiềm tàng từ phía các khách hàng
tiềm năng.

Thiết lập các điều khoản sử dụng Coupon (phiếu mua hàng)

Vui lòng chú ý thêm các điều khoản sử dụng Coupon. Đây là cách
bạn chỉ ra rằng với những điều kiện gì thì khách hàng của bạn có
thể sử dụng Coupon.
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4. Chạy một chương trình bán hàng

Thời gian duyệt Deal

Thời gian duyệt Deal có thể từ 5 đến 7 ngày làm việc.

Chuẩn bị hỗ trợ quản trị viên doanh nghiệp của chúng tôi trong
trường hợp yêu cầu sửa đổi một số chi tiết của Deal. Một quản
trị viên doanh nghiệp sẽ liên lạc với bạn bằng Email nếu họ có
bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình bán hàng của bạn.

Thời gian duyệt Deal có thể hơn 7 ngày làm việc trong trường
hợp có yêu cầu sửa đổi chi tiết.

Sửa đổi Deal

a) Việc sửa đổi Deal có thể đòi hỏi bạn phải thay đổi hình ảnh
của Deal nếu nội dung của nó bị xem là không phù hợp, gây
nhầm lẫn hay chất lượng thấp.

b) Đối với việc sử dụng coupon hay đối với dịch vụ, các quản trị viên
doanh nghiệp của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với những bức ảnh
chuyên nghiệp nhằm giúp đỡ chương trình bán hàng của bạn dễ dàng
bắt mắt khách hàng tiềm năng.

c) Việc sửa đổi Deal liên quan đến mục mô tả Deal và các điều khoản

sử dụng cũng có thể là một chủ đề của việc sửa đổi nếu nội dung
không đầy đủ, không rõ ràng.

d) Các quản trị viên doanh nghiệp có thể từ chối bất kỳ Deal nào chứa
những nội dung không thích hợp và không rõ ràng.

Các đối tượng mà Deal bị từ chối

a) Nội dung không rõ ràng

b) Giá cả mang tính đầu cơ

c) Sau khi có sự cảnh báo từ phía cơ quan chức năng của địa
phương, cảnh báo về nội dung, sản phẩm, dịch vụ không được
ủy quyền hay những hoạt động kinh doanh bị cấm.
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4. Chạy một chương trình bán hàng

Làm thế nào tôi biết được Deal của tôi bị từ chối

Các quản trị viên doanh nghiệp sẽ liên hệ bạn bằng email về việc từ chối Deal của bạn và đưa ra các lý do cho việc từ chối.

Bạn luôn có thể nộp lại hồ sơ chương trình bán hàng cho bộ phận quản trị doanh nghiệp sau khi sửa đổi những mục được yêu cầu trong
thư từ chối Deal.

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và đề nghị hỗ trợ việc chạy chương trình bán hàng của bạn.

Tôi có thể điều chỉnh các chi tiết của Deal sau khi đã được phê duyệt và phát hành không?

Bạn có thể điều chỉnh các chi tiết sau đây sau khi Deal của bạn đã được phát hành:

➢ Số lượng coupon có giá trị - tối thiểu là +1 so với các coupon đã được bán.
➢ Số lượng coupon cho mỗi người
➢ Thêm vào (nhưng không loại bỏ) địa chỉ doanh nghiệp
➢ Thêm hình ảnh

Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ chi tiết còn lại nào, bạn sẽ cần hỏi tư vấn bộ phận Quản trị Doanh nghiệp hoặc phát hành một Deal mới
khác.

Hủy Deal không làm loại bỏ nghĩa vụ về việc tôn trọng cam kết của bạn đối với khách hàng đã có mua phiếu mua hàng coupon của bạn.
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5. Quản trị Coupon & các giao dịch

Danh sách Coupon của tôi là gì?

Bạn có thể theo dõi danh sách coupon (phiếu mua hàng) bằng
cách truy cập vào Account Information (thông tin tài khoản)
>>Merchant Profile (hồ sơ doanh nghiệp) >> My Deals List (danh
sách deal của tôi) >> nhấn vào biểu tượng và sẽ thấy danh sách
coupon của bạn.

Tôi có thể thấy doanh thu của mình ở đâu?

Bạn có thể thấy doanh thu của bạn chỉ sau khi thời gian có hiệu
lực của phiếu mua hàng đã hết, hoặc tất cả các phiếu mua hàng
coupon đã được redeem (mua đổi lấy hàng).

Tôi có thể nhận lợi nhuận từ các coupon đã được bán khi
nào và ở đâu?

Bạn có thể nhận lợi nhuận 1 tuần sau khi thời gian có hiệu lực
của các coupon đã hết.

Bạn có thể nhận lợi nhuận 1 tuần sau khi coupon được sử dụng
cho sản phẩm/dịch vụ đã được quảng cáo.

Làm thế nào để tôi nhận được doanh thu bán hàng?

Doanh thu tiền mặt sẽ được chuyển trực tiếp về tài khoản tiền
mặt Cash Account của bạn và doanh thu đồng ONE sẽ được
chuyển về tài khoản OneCoin (OneCoin Account) của bạn trong
văn phòng thành viên OneLife BackOffice.

Doanh thu bán hàng của tôi gồm những khoản gì?

Doanh thu bán hàng của bạn được tạo ra ngay khi coupon được
sử dụng. Bạn sẽ được chuyển số tiền theo giá của coupon (ONE +
EUR) trừ đi phí quảng cáo (25% hoặc 50% phần trị giá theo EUR
của coupon) tính trên một coupon được sử dụng.

Ví dụ: nếu bạn chạy một DEAL bình thường có giá 10 EUR + 5
ONE thì doanh thu của bạn được tạo ra trên một coupon được
sử dụng là:
10 EUR – (10 EUR x 25% 10 EUR = 7.5 EUR + 5 ONE/ một coupon
đã được sử dụng.
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5. Quản trị Coupon & các giao dịch

Làm thế nào để tôi rút được doanh thu bán hàng?

Toàn bộ doanh thu bán hàng của bạn từ những coupon đã được
sử dụng được chuyển về tài khoản tiền mặt Cash Account và tài
khoản OneCoin (OneCoin Account) của bạn. Xin lưu ý rằng bạn
cần phải cung cấp hồ sơ KYC thông qua văn phòng thành viên
OneLife BackOffice nếu bạn muốn yêu cầu rút tiền mặt từ tài
khoản Cash Account. Hãy đăng nhập vào tài khoản OneLife hoặc
DealShaker -> My Profile -> nhấn nút KYC. Gửi toàn bộ hồ sơ cần
thiết để xác minh KYC. Tất cả các thành viên DealShaker đã gửi
hồ sơ KYC và có DEAL đã được phát hành ở DealShaker thì hồ sơ
của họ sẽ được ưu tiên xem xét.

Làm thế nào tôi có thể thấy danh sách các coupon tôi đã
bán được?

Bạn có thể thấy được toàn bộ danh sách chi tiết các coupon đã
được bán trong văn phòng doanh nghiệp (Merchant Office) của
bạn.

Chọn nut Active Deals -> chọn Deal -> hiển thị danh sách coupon.

Bạn có thể theo dõi để biết bao nhiêu coupon đã được sử dụng,
tên người mua, ngày mua coupon và nếu coupon đã được sử

dụng thì người mua đánh giá thế nào sau khi sử dụng coupon
đó.

Khi tôi nhận một coupon từ người mua, làm thế nào tôi
quản trị nó? Làm thế nào tôi biết nó có hợp lệ không?

Cách thứ nhất là scan code QR trên coupon của người mua, nó
sẽ tự động mở ra ID của coupon đó và sẽ yêu cầu bạn nhập mã
BIN (Business Identification Number = số nhận dạng doanh
nghiệp).

Cách thứ hai là tìm đến link Redeem Coupon ở chân trang. Nhấn
vào đó và bạn sẽ thấy một mẩu yêu cầu nhập mã BIN và ID của
coupon.

Trong cả hai trường hợp, sau khi nhập hai mã đó thì hệ thống
DealShaker sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của coupon đó và sẽ
cho phép bạn báo cáo là nó đã được sử dụng để bạn có thể báo
cáo việc bán hàng đã thành công. Xin vui lòng kiểm tra Trung tâm
nguồn tài liệu (Resource Centre) để xem hướng dẫn về việc kích
hoạt Coupon.
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6. OneLife Network

OneLife Network là gì?

OneLife Network là một công ty kinh doanh theo mạng, một câu
lạc bộ thành viên độc quyền dành riêng cho giao dục tài chính và
cung cấp cơ hội làm việc tại nhà cho các thành viên. OneLife
Network đang không ngừng phát triển danh mục đầu tư các sản
phẩm và dịch vụ và mở rộng bên ngoài mảng giáo dục để cung
cấp những cơ hội mới cho các thành viên.

OneLife Network là một phần của hệ sinh thái OneCoin và cho
phép các thành viên khai thác và giao dịch OneCoin.

Tôi có thể làm gì ở văn phòng thành viên của OneLife
Network?

Trong văn phòng thành viên OneLife Network, bạn có thể mua
các gói giáo dục được thiết kế để cung cấp kiến thức về lý thuyết
và thực hành trong việc quản lý, giao dịch tài chính, hệ thống tài
chính hiện hành và tiền kỹ thuật số.

Bạn cũng có thể mua bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của OneLife
được bán ở đất nước bạn

Truy cập tài khoản tiền mặt Cash Account

Theo dõi hàn biểu độ khó khai thác để khai thác đồng coin.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng thăm trung tâm thông tin
Information center trong văn phòng thành viên hoặc liên lạc bộ
phận hỗ trợ khách hàng của OneLife Network.

Nếu tôi là một thành viên năng động của OneLife Network
(có mua gói giáo dục), tôi có thể truy cập với tư cách là một
Merchant (thương nhân, doanh nghiệp)?

Tất cả các thành viên OneLife Network đều có thể login đăng
nhập và tận dụng lợi thế của tất cả các chức năng của
DealShaker. Đăng nhập vào nền tảng DealShaker với tên truy cập
tài khoản OneLife. Bạn có thể thấy số đồng One và tài khoản tiền
mặt trong bảng thông tin Dashboard ở văn phòng Merchant của
DealShaker.
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6. OneLife Network

Tôi có đủ điều kiện hưởng tiền thưởng và hoa hồng từ doanh
nghiệp mà tôi đăng ký không?

Có! Nếu bạn là một thành viên phân phối độc lập IMA của
ONeLife Network, bạn có đủ điều kiện được hưởng tiền thưởng
dựa trên lợi nhuận được tạo ra bởi các doanh nghiệp trong
nhóm của bạn khi phát hành các chương trình quảng cáo bán
hàng. Bạn tạo ra BV dựa trên hiệu suất của các thương nhân,
doanh nghiệp mà bạn đã đăng ký.

Tôi có đủ điều kiện được hưởng các loại tiền thưởng và hoa
hồng gì nếu tôi đăng ký doanh nghiệp vào DealShaker?

BV sẽ được tính vào kế hoạch tiền thưởng MAB của bạn. do đó
bạn phải sở hữu một gói sản phẩm MAB để được xác nhận cho
các hoa hồng đó. Số tiền hoa hồng tối đa được nhận là 35.000
EUR/một tuần tiền thưởng. BV sẽ được tạo ra là 25% giá trị phần
tiền mặt của giá bán trên phiếu mua hàng. Phiếu này phải được
người mua sử dụng trước.

Với tư cách là một Merchant (thương nhân, doanh nghiệp), tôi
có cần phải mua một gói giáo dục để đăng ký tài khoản
OneLife?

Không, tất cả các thành viên OneLife được sử dụng nền tảng
DealShaker miễn phí. DealShaker thu phí quảng cáo trên những
coupon đã được sử dụng. Các phiếu mua hàng chưa được thanh
toán và chưa sử dụng thì không bị thu phí.

Nếu doanh nghiệp đăng ký từ nền tảng DealShaker, họ có bị
yêu cầu đăng ký lại một tài khoản OneLife để đạt 1 vị trí trong
cây mạng lưới (Network Tree)

KHÔNG, việc đăng ký của Merchant trực tiếp từ nền tảng
DealShaker sẽ tự động tạo tài khoản Rookie ở cây hệ thống
OneLife của bạn. Merchant có thể sử dụng tài khoản DealShaker
của họ để đăng nhập vào văn phòng thành viên OneLife, cũng
như tất cả các thành viên đã đăng nhập vào OneLife sẽ được
quyền đăng nhập vào nền tảng DealShaker với tài khoản OneLife
của họ.

Tôi có thể thấy doanh nghiệp ở đâu trên cây mạng lưới của tôi?

Doanh nghiệp có thể đăng ký tự động là vị trí Rookie với một tài
khoản miễn phí. Vị trí trên cây mạng lưới sẽ hoạt động giống như
cách khi bạn bảo trợ các thành viên bằng một đường link mời
của OneLife.
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WE WIN AND 

YOU TOO
Nguồn: www.onelife.eu và www.dealshaker.com

Xin vui lòng không sao chép, chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Cám ơn!

Người giới thiệu: ………………………………....................

Số điện thoại: ………………………..................................

……………………………………………………………………………….

http://www.onelife.eu/

