
COMPANY BROCHURE
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ PUSH TOP



Chúng tôi phục vụ bạn 24/7x365, Apushtop là nơi mặt trời không bao giờ lặn.
Từng sản phẩm của chúng tôi dành cho bạn mang trong nó tất cả tài năng và cái tâm của 



1.  Đăng sản phẩm:

2. Push Top sản phẩm (dựa trên từ khoá khách hàng tìm 

kiếm):

3. Thiết kế minisite:

4. Chụp ảnh sản phẩm:



Nhưng đây lại là sàn thương mại điện tử B2B lớn nhất thế giới, có hơn 160 triệu người dùng đến từ 
190 quốc gia với 3 triệu lượt tìm kiếm mua hàng mỗi ngày. Chính bạn cũng đã kiểm nghiệm điều 
này khi phải chi trả hàng ngàn Dollar để được sử dụng gói dịch vụ Gold Supplier.

Alibaba.com là một sân chơi không công bằng.

Khi các Gold Supplier ngoài Trung Quốc không được thụ hưởng các tính năng như: thanh toán trực 
tiếp, quảng cáo trực tuyến P4P* hay bảo hiểm thương mại Trade Assurance…

Theo thống kê mới nhất, trên Alibaba.com có đến 5.5 triệu nhà cung cấp với các sản phẩm trong 
40 danh mục khác nhau từ hơn 240 đất nước và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu. Trong đó có 
300.000 nhà cung cấp đến từ Việt Nam.

Với mức độ cạnh tranh như thế, làm sao để người mua tìm thấy sản phẩm của bạn và trở thành 
khách hàng của bạn ?

Apushtop ra đời để đồng hành cùng bạn giải quyết vấn đề này



3 điều làm nên Apushtop hôm nay và 84 năm sau

Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện của doanh nghiệp trên Alibaba nhằm nâng cao doanh 
số bán hàng. Apushtop hoàn thành những gì cam kết  và hơn thế nữa.

HIỆU QUẢ

Chúng tôi phục vụ bạn 24/7x365, Apushtop là nơi mặt trời không bao giờ lặn.
Từng sản phẩm của chúng tôi dành cho bạn mang trong nó tất cả tài năng và cái tâm của mình.

TẬN TUỴ

Cam kết bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng của khách hàng
Bảo đảm sự an toàn tuyệt đối tài khoản của khách hàng

CHÍNH TRỰC





CHỤP ẢNH SẢN PHẨM
Hình ảnh sản phẩm thương mại hoàn toàn khác với ảnh chụp 
thông thường.

ĐĂNG SẢN PHẨM
Mỗi sản phẩm được đăng lên Alibaba cần sự trau chuốt trong từng 
công đoạn.

QUẢNG CÁO POPULAR BUYING REQUEST
Công cụ mà Alibaba.com tạo ra để đề xuất sản phẩm phù hợp nhất 
dành cho người mua dựa theo từ khóa mà họ tìm kiếm.

PUSH TOP SẢN PHẨM 
(DỰA TRÊN TỪ KHOÁ KHÁCH HÀNG TÌM KIẾM)
Gói dịch vụ core của Apushtop, đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực 
hiện.

THIẾT KẾ MINISITE
Apushtop thiết kế lại Minisite của quí khách hàng đẹp theo chuẩn 

của Alibaba.



1. ĐĂNG SẢN PHẨM
Mỗi sản phẩm được đăng lên Alibaba cần sự trau chuốt 

trong từng  đoạn mô tả, hình ảnh, đặc biệt là yếu tố 

Multi- matching, giúp tăng thứ hạng trong kết quả tìm 

kiếm đem về cho khách hàng chất lượng từ Inquires, 
Trade Manager & Quick Quotation.





2. PUSH TOP SẢN PHẨM (dựa trên từ khoá khách hàng tìm)

Một sản phẩm sẽ đại diện 
cho một vài từ khoá. Từ 
khoá có thứ hạng cao giúp 
cho sản phẩm thu hút 

khách hàng hơn.

Apushtop hiểu điều này, 
với đội ngũ Push Top 
chuyên nghiệp. Apushtop 
sẽ giúp bạn nghiên cứu từ 
khoá,đưa ra chiến lược 
hợp lý để nâng cao thứ 

Cũng như việc đăng sản 
phẩm, từ khoá cần được 
cập nhật liên tục để bắt 
kịp xu hướng và nhu cầu 

của khách hàng.





2. THIẾT KẾ MINISITE

Đội ngũ thiết kế của Apushtop sẽ giúp 

quý khách hàng thiết kế một Minisite mang 

bản sắc, văn hóa riêng của doanh nghiệp mang 

đến sự ấn tượng, chuyên nghiệp trong giao 

thương Quốc tế, tạo tự tin tưởng đối với người 

3. THIẾT KẾ MINISITE
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HẠNG MỤC

THỜI GIAN THỰC HIỆN
GIÁ

Trang chủ

Ảnh Company Title

Ảnh Navigation

Poster toàn màn hình

Banner cuộn

Banner sáng tạo

Hình ảnh công ty

Phần Multi-Language

Contact Customer Service 

Mã QR

Trang tùy chỉnh

Khung sản phẩm

Xử lý hình ảnh sản phẩm

Chụp ảnh sản phẩm

Hiển thị sản phẩm Showcase

Hiển thị sản phẩm hot

Hiển thị sản phẩm mới

Tối ưu hóa liên kết trang chủ

Cài đặt giao diện

Ngày

USD



Hình ảnh thương mại hoàn toàn khác ảnh chụp thông thường. Apushtop có studio chuyên 
nghiệp để cung cấp những hình ảnh bắt mắt nâng cao cơ hội bán hàng & giá trị sản phẩm

4. CHỤP HÌNH SẢN PHẨM



5. POPULAR BUYING REQUEST là công cụ mà Alibaba.com tạo ra để đề 

xuất sản phẩm phù hợp nhất dành cho người mua dựa theo từ khóa mà họ tìm kiếm.

Alibaba sẽ đưa ra 5 sản phẩm nổi bật nhất cùng thành tích và thông tin liên hệ của nhà cung cấp

TẠO SỰ TIN TƯỞNG 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
NÂNG CAO VỊ THẾ

TĂNG SỐ LƯỢNG 

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

HIỂN THỊ Ở TẤT CẢ CÁC TRANG 

Ở MỌI PHIÊN BẢN ĐA NGÔN NGỮ
CHẤT LƯỢNG KHÁCH 

HÀNG CAO HƠN





BẢNG GIÁ GÓI SẢN PHẨM HOÀN HẢO

Đăng sản phẩm ở phiên bản Quốc tế

Đăng sản phẩm ở phiên bản đa ngôn ngữ

Mẫu thiết kế trang chi tiết sản phẩm

Tối ưu hoá sản phẩm Showcase

Gói thiết kế Minisite 360o

Quảng cáo Popular Buying Request

Số lượng Inquiries so với trung bình ngành

Số lượng khách hàng thông qua

Trade Manager & Quick Quotation

Số lượng từ khoá Page 1 

Hỗ trợ quản lý tài khoản

Hỗ trợ tăng điểm số RFQ

Báo cáo hàng tháng

Hướng dẫn nâng cao

Thời gian thực hiện (Tháng)

Quảng cáo trên trang

Vietnam.trustpass.alibaba.com
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√ √ √ √



2. TĂNG THỨ HẠNG 
SẢN PHẨM

1. TĂNG SỐ LƯỢNG 
KHÁCH HÀNG

4. HỖ TRỢ TĂNG ĐIỂM 
SỐ RFQ

3. HỖ TRỢ QUẢN LÝ 
TÀI KHOẢN 5. HƯỚNG DẪN 

NÂNG CAO





2. TĂNG THỨ HẠNG SẢN PHẨM



3. HỖ TRỢ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
Apushtop giúp bạn theo dõi và nâng cao những điểm số Alibaba.com đưa ra để đánh giá chất lượng 

nhà cung cấp. Từ đó sẽ có thêm khách hàng dễ dàng hơn. 



4. HỖ TRỢ TĂNG ĐIỂM SỐ RFQ
Điểm số RFQ càng cao thì bạn sẽ được nhận thêm nhiều quyền báo giá hơn đồng nghĩa với việc bạn 

có nhiều khách hàng hơn.



5. HƯỚNG DẪN NÂNG CAO

Vào Thứ 6 hàng tuần, Apushtop tổ chức các buổi private seminar dành riêng cho khách 

hàng sử dụng gói dịch vụ để hướng dẫn trực tiếp những nội dung cần thực hiện trên 

Alibaba.com







IV. CAM KẾT

VỀ SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM:
Trong trường hợp Apushtop đăng không đủ sản phẩm như cam kết, Apushtop sẽ hoàn tiền dựa theo số sản 

phẩm bị thiếu.

Một sản phẩm ở phiên bản Quốc tế có giá $5

Một sản phẩm ở phiên bản đa ngôn ngữ có giá $7.

VỀ SỐ LƯỢNG TIN NHẮN TRADE MANAGER VÀ QUICK QUOTATION:
Đối với tất cả gói dịch vụ mà Apushtop cung cấp hiện tại thì đến tháng cuối cùng của thời gian thực hiện, quý 

khách hàng sẽ đạt được số lượng khách hàng thông qua tin nhắn Trade Manager và Quick Quotation mà 

Apushtop đã cam kết. 

Apushtop cam kết sự tăng trưởng số lượng khách hàng Trade Manager và Quick Quotation dựa trên phần 

Business Card.

VỀ DỮ LIỆU:
Cam kết bảo mật dữ liệu thông tin của khách hàng

Bảo đảm sự an toàn tuyệt đối tài khoản của khách hàng



VỀ SỐ LƯỢNG INQUIRIES:
Đối với tất cả gói dịch vụ mà Apushtop cung cấp hiện tại thì đến ¾ thời gian thực hiện, quý khách hàng sẽ đạt 

được số lượng Inquiries mà Apushtop đã cam kết.

Các tháng tiếp theo cho đến hết thời gian thực hiện, lượng Inquiries luôn đạt được 100% như cam kết.

Số lượng Inquiries được Apushtop cam kết dựa trên lượng Inquiries trung bình ngành được tính theo tháng

Nếu đến ¾ thời gian thực hiện đối với tất cả gói dịch vụ mà Apushtop cung cấp hiện tại, quý khách hàng vẫn 

không đạt được số lượng Inquiries như đã cam kết. Apushtop sẽ hoàn tiền theo số % Inquiries còn thiếu dựa 

trên giá trị hợp đồng.

* Trong trường hợp này, các tháng tiếp theo của thời gian thực hiện Apushtop vẫn tiếp tục nỗ lực để quý khách 

hàng đạt được số lượng Inquiries mà Apushtop đã cam kết ban đầu. Dù các tháng tiếp theo có thể đạt được 

số lượng Inquries như cam kết nhưng quá thời gian quy định nên Apushtop vẫn quyết định hoàn tiền.

VỀ SỐ LƯỢNG TỪ KHOÁ PAGE 1:
Push Top Alibaba cũng giống như SEO Google , bất kì đơn vị nào cam kết số lượng từ khoá On Top cũng đang 

nói về một điều không thực tế. Vì nếu như Google thay đổi thuật toán hàng năm thì Alibaba thay đổi thuật toán 

hàng ngày, vì vậy không thể cam kết từ khoá Top 1 trong một khung thời gian dài hạn. Apushtop tập trung vào 

việc nâng cao thứ hạng từ khoá cũng chỉ để mang đến kết quả cuối cùng cho doanh nghiệp là nâng số lượng 

báo giá, số lượng khách hàng biết đến doanh nghiệp nhằm nâng cao doanh số.



Thông tin sản phẩm gồm: Tên sản phẩm, catalogue, thông số, lưu ý, tính năng nổi trội của sản phẩm.

Bảng giá sản phẩm, bảng giá vận chuyển, phương thức thanh toán, hình thức đóng gói, hình thức vận chuyển, thời 

gian làm hàng, thời gian ship.

Hình ảnh sản phẩm thương mại 1000 x 1000 px, video dưới 35s (Nếu có)

Thông tin, hình ảnh công ty cơ bản.

Khi đăng ký dịch vụ thì cần cung cấp thông tin gì cho Apushtop?

Số lượng Inquiries trung bình ngành: Trung bình Số lượng Inquiries mà các nhà cung cấp Gold Supplier hoạt động 
cùng danh mục sản phẩm nhận được trong khoảng thời gian nhất định.

Alibaba.com chính là thị trường. Số lượng người mua và sức mua sẽ tăng giảm theo từng giai đoạn thời gian trong 

năm. Sử dụng chỉ số này để đánh giá sự hiệu quả trong việc hoạt động kinh doanh trên Alibaba là hoàn toàn chính 

Số lượng Inquiries trung bình ngành là gì ? Tại sao sử dụng chỉ số này để 
đánh giá sự hiệu quả ?



V. FAQS:
Alibaba.com phiên bản đa ngôn ngữ là gì ?

Các trang web đa ngôn ngữ của Alibaba.com là một loạt nền tảng thương 
mại quốc tế, được bản địa hóa cho các thị trường tiềm năng nhất thế giới. 
Hiện nay bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng 
Nga, tiếp Nhật và 12 ngôn ngữ toàn cầu. Các trang web đa ngôn ngữ của 
Alibaba.com là nền tảng để bạn nhắm mục tiêu đến người mua với sở thích 
mua hàng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Lợi ích khi đăng sản phẩm ở phiên bản đa ngôn ngữ:

Tiếp cận chính xác thị trường mục tiêu
Có thêm hàng triệu khách hàng tiềm năng
Đối thủ cạnh tranh ít hơn
Thứ hạng sản phẩm cao hơn
Phát triển cơ hội bán hàng

Quick Quotation là gì ?

Quick Quotation là công cụ Alibaba.com tạo ra để đáp ứng nhu cầu cần được 
báo giá nhanh từ người mua. Người mua chỉ cần một click là sẽ gửi yêu cầu 
báo giá đến nhà cung cấp. 

Hiện tại công cụ này chỉ có trên Mobile và chỉ áp dụng cho nhà cung cấp có 
chất lượng cao.



OPEN THE WORLD TRADE

Hồ Chí Minh: Tầng 1 , Tòa nhà văn phòng We Office , 59 Cộng Hòa , Phường 4 , Quận Tân Bình , TP. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng: Tầng 5,  Toà nhà Quảng Đông , 104 Núi Thành , Phường Hoà Cường , Quận Hải Châu , TP. Đà Nẵng

Website: apushtop.vn Email: hotro@apushtop.vn Phone: 02866584915

HOTLINE: 01229446868


