โตเร็ว โตไว

ขยายตลาดด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

Multi-corridor LLs Expansion
Q4/2020

ประเด็นการเรียนรู ้
1. โครงการ ‘Grow with API’
ึ ษา : ความสาเร็จของกลุม
2. กรณีศก
่ Pilots ทีเ่ ริม
่ ใช ้ API: PushAuction
และเคล็ดลับวิธป
ี รับตัวในยุค Covid-19 ปั๊ มยอดขายโตจากปี ทแ
ี่ ล ้ว +180%

้
3. สาธิตวิธใี ชงาน
PushAuction ขยายตลาดไป eBay Sites ประเทศอืน
่ ๆ
4. แคมเปญพิเศษใน Dashboard.eBay.COM.SG: Category Promotion
ิ ธิ?์
& API Promotion คืออะไร? ทาอย่างไรจึงจะได ้รับสท
่ วามสาเร็จทีย
5. 3 เรือ
่ งต ้องทา! สูค
่ ั่งยืน: Terapeak, Promoted Listings,
Expedited Shipping

วิทยากรว ันนี้

eBay Thailand: แซนด์ ลิตา แนน

PushAuction: ออฟ ชนันต์

API คืออะไร?

API ย่อมาจาก Application Programming Interface
่ งทางการเชอ
ื่ มต่อเพือ
หมายถึง ชอ
่ แลกเปลีย
่ นข ้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์

บริษัทขนสง่ Logistics อาทิ
Thailand Post, DHL,
DHL eCommerce, FedEx ฯลฯ

โปรแกรมสาเร็จรูป
้
ิ ค ้า
ทีใ่ ชลงขายส
น
+จัดการร ้าน eBay Stores
อาทิ PushAuction,
SoldEazy, Viewider,

‘Grow with API’
้
เน ้นทีก
่ ารใชโปรแกรมส
าเร็จรูป
PushAuction
ิ ค้ามากขึน
้
ลงขายสน
ขยายตลาดรวดเร็ว

• ข ้อมูลใน Listings
ิ ค ้า
ภาพ, Title, จานวนสน
Item Specifics,
วิธจ
ี ัดสง่ , Handling
ั่ ฯลฯ
Time, โปรโมชน
• รายละเอียดออเดอร์
ื้ ขาย ทีอ
ื้ -ผู ้ขาย
ซอ
่ ยูผ
่ ู ้ซอ
• Tracking No.
• สถานะการจัดสง่ ฯลฯ

• รายละเอียดออเดอร์ทจ
ี่ า่ ยเงินแล ้ว
• ข ้อมูล CN22,Commercial Invoice
• Tracking No. สถานะการจัดสง่ ฯลฯ

เราใช ้ API ขยายตลาดได้อย่างไร?

เพิม
่ Listings ในเว็บ eBay ประเทศอืน
่
(ทีไ่ ม่ใช ่ eBay.com)
ใน eBay Account ทีใ่ หญ่สด
ุ ของเรา

Clone Accounts เติบโตระยะยาว
เรามี eBayID หลายอันได ้ ขยายตลาด
ี่ ง
ลดความเสย

ต้องสม ัคร
ทงั้ 2 กิจกรรม!
สมัครได ้ที่
https://ebaythailand.
co.th/grow-with-api/

รางว ัลโครงการ Grow with API
วิธก
ี ารน ับคะแนน
1. ต ้องเป็ น New Listings ทีเ่ กิดขึน
้ จาก
้
การใชโปรแกรม
PushAuction
ลงขาย เท่านัน
้ !
2. ระยะเวลาสะสมคะแนน คือ
27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
และนับรวมทุกบัญช ี eBayID
ทีท
่ า่ นแจ ้งเข ้ามาตอนสมัคร

1 Active Listing
ทีส
่ ร้างผ่าน
PushAuction

= 1 คะแนน

ความสาเร็จของกลุม
่ Pilots

ทีเ่ ริม
่ ใช ้ API: PushAuction

แชร์ประสบการณ์ ความสาเร็จของผูใ้ ช ้ API : PushAuction

3 สูตรสาเร็จ
Sourcing
1. Product Sourcing

หาของใหม่เข้าร้าน
อย่างน้อย
ั
10 SKUs ต่อสปดาห์
ของเยอะ! = มีโอกาส
search ติดเยอะกว่า

Spread

Site Expansion

2. Corridor Expansion

3. Multi Acct to Multi Sites

ขยายตลาดใหม่
เพิม
่ ฐานลูกค้า

eBay.co.uk

eBay.com

่ ลาดทีม
ื้ กว่า 182 ล้านคน
ก้าวสูต
่ ผ
ี ซ
ู้ อ

eBay.de

เพิม
่ โอกาสในการขาย
ื้ eBay แต่ละ Site
ผูซ
้ อ
ิ ค้าแตกต่างก ัน
มีความสนใจสน

eBay.com.au

eBay.co.es

eBay.com

eBay.com.fr
eBay.ca

เพิม
่ โอกาสในการขาย
ยอดเพิม
่ ! 10-15%

eBay.co.it

eBay.com

eBay.com.uk

eBay.com.de

Pilots ทีใ่ ช ้ API เติบโตอย่างไร?
้ ของ Active Listing ของกลุม
สารวจการเพิม
่ ขึน
่ Pilots API

2. ต่อมา เน้นFocus ปร ับปรุง Listing
ให้มค
ี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะอ ันทีเ่ ริม
่ ติดตลาด
เพือ
่ ให ้ Search ติดง่าย ขายง่ายขึน
้
> เพิม
่ ภาพ, เพิม
่ item specs,
ทา Promoted Listings เพิม
่ ฯลฯ
เคล็ดล ับ:
่ eBay.CO.UK ,
กลุม
่ Pilots เลือกลง Listings เพิม
่ ใน Sites ทีข
่ ายดี มีลก
ู ค้ากว้าง เชน
ั่ ในร ้าน)
eBay.COM.AU (ยอมลงทุนกับ Insertion Fees และเปิ ด eBay Stores เพือ
่ ทาโปรโมชน

Pilots ทีใ่ ช ้ API เติบโตอย่างไร?
สารวจยอดขายของกลุม
่ Pilots API

้ รวม
ทงกลุ
ั้
ม
่ มียอดขายเพิม
่ ขึน

+44%

ั
คิดเป็นยอดขายรายสปดาห์
ท ี่
้ ถึง
เพิม
่ ขึน

+$13,000

ยอดขายเติบโตรวดเร็วภายใน
ั
10 สปดาห์
หล ังจากขยายร้านด้วย API

Pilots ทีใ่ ช ้ API เติบโตอย่างไร?
ยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด!
่ งเวลาเดียวก ัน
้ จากปี ทีแ
+185% เพิม
่ ขึน
่ ล้วในชว
ยอดขายในปี 2020

ยอดขายในปี 2019

(ยา้ ) ยอดขายพุง
่ จาก 3 สูตรสาเร็จ

้
ยอดขายเพิม
่ ขึน

โตจากปี ทีแ
่ ล้ว %

- Sourcing หาของใหม่ๆ เข ้าร ้าน เพิม
่ จานวน Active Listings ด ้วย API (Product Sourcing)
- Site Expansion เพิม
่ จานวน Active Listings ไปย ัง eBay Site อืน
่ ๆ (Corridor Expansion)
- Spread ขยายร ้าน เพิม
่ บัญช ี แตกหน่อไปยัง eBay Site ต่างๆ (Multi Accts, Multi Corridors)

Feedback จากผูท
้ ใี่ ช ้ API
ี เวลา”
“มีผู ้ชว่ ยในการจัดการร ้าน ชว่ ยเพิม
่ Listing ได ้ทีละจานวนเยอะๆ ไม่เสย

่ หาของ หรือ หาวิธเี พิม
“มีเวลามากขึน
้ ให ้ไปทาอย่างอืน
่ เชน
่ Traffic เข ้าร ้าน”

“สามารถให ้ทีมงานในร ้าน เข ้ามาจัดการร ้านให ้ได ้ เพราะ PushAuction มีให ้ 2 Users
สะดวกในกรณีทเี่ จ ้าของร ้านยุง่ หรือติดธุระ”

“มี Back Up Data สารองเก็บไว ้ เผือ
่ กรณีฉุกเฉิน”

เคล็ดลับปรับตัวยุค Covid-19:

่ ด่วนพิเศษ ลูกค้าพอใจ+ยินดีจา่ ย
สง

่ Economy ธรรมดา อาจชา้ และสูญหาย ค่าสง
่ ก็แพงขึน
้
สง
่ ด่วน อุน
ิ ค้าไปถึงไว ตรวจสอบได้ ดีตอ
สง
่ ใจ ลูกค้ายินดีจา่ ย สน
่ การประเมิน

่ ด่วนย ังไงก็คม
สง
ุ ้ กว่า
สง่ ด่วน: สง่ ถึงเร็วกว่า มี Tracking ทัง้ A-Scan และ D-Scan
ปั ญหาเรือ
่ งจัดสง่ มีน ้อยกว่า อัตราเกิด Defect ลดลง

ผ่านประเมิน
SEA Service Metrics
(เคส INR น้อย)

Account สุขภาพดี
Search ติดง่าย ขายคล่อง

ิ ค้า (Revise Listings) ให้เหมาะก ับ
เคล็ดล ับการจ ัดการสน
่ แบบด่วนพิเศษ
การจ ัดสง
Lot Items
จ ัดทา Listing แบบขายยกเซ็ต หรือ ยกล็อต (ให ้คุ ้มค่าสง่ แบบด่วนพิเศษ)
ิ ค้าทีข
่ ง Covid-19 มาขายแบบยกเซ็ต
หรือนาสน
่ ายดีกอ
่ นชว
ิ ค ้า ตัง้ ค่าเป็ น Expedited Shipping from
ควรคิดค่าสง่ ด่วนแยกออกจากค่าสน
Outside of USA

High-Priced Items
ิ ค้าทีร่ าคาแพงมาลงขายบ้าง เน้นของคุณภาพดี มีแบรนด์
หาสน
เป็นทีร่ จ
ู ้ ักของต่างชาติ (ลูกค ้ายินดีจา่ ย เพราะในประเทศของเขา
ื้ ของเหล่านีไ้ ม่ได ้ และเดินทางมาไทยเพือ
ื้ ก็ยงั ไม่ได ้)
อาจหาซอ
่ ซอ

สาธิตวิธใี ชง้ าน PushAuction

ขยายตลาดไป eBay Sites ประเทศอืน
่ ๆ

สอบถามเพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับ PushAuction
ติดต่อ LINE : @pushauction
วิดโี อสาธิตฯ จะเผยแพร่ใน

รู ้จักแคมเปญพิเศษ
ใน Dashboard.eBay.COM.SG
• Category Promotion
• API Promotion

Dashboard.eBay.COM.SG แหล่งข้อมูลสาค ัญ ผูข
้ ายต้องเช็ค!

1. ตรวจ SEA Service Metrics
ทุกวันพุธ หลังบ่าย 2 เวลาไทย
เรียนรู ้เพิม
่ เติม เกีย
่ วกับ SEA Service Metrics จาก
คลิปวิดโี อ eBayTH Boot Camp 2020 Workshop 2:
CBT Dashboard
อ่านนโยบาย Unsatisfactory
Item & Delivery Rates
(SEA, July 2019) ที่

https://ebaythailand.co.th/policyunsatisfactory-item-delivery-ratessea-july-2019/

ิ ธิพเิ ศษ แคมเปญ Final
2. แจ้งสท
Value Fee Rebates (ร ับเงินคืน
่ น)
ค่า Final Value Fee บางสว
• API Promotion
• Category Promotion
• แคมเปญพิเศษ มอบให ้กับ eBayID ทีไ่ ด ้รับคัดเลือก
เท่านัน
้ (สมมติวา่ เรามี eBayID หลายอัน อาจจะได ้รับ
คัดเลือกเพียงบางอัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขของแคมเปญ
ิ ธิ์
แต่ละอัน) อันทีม
่ ข
ี ้อมูลใน CBT Dashboard คือได ้สท

• แคมเปญ Category Promotion และ API Promotion
ผู ้ขายต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขของแคมเปญ (ไม่ต ้องกด
ปุ่ มคอนเฟิ รม
์ ใดๆ แต่ต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขครบถ ้วน
แล ้วจะได ้รับเงินคืนมาภายหลังเอง แต่หากปฏิบัตไิ ม่
ครบตามเงือ
่ นไข ก็จะไม่ได ้รับเงินคืน)

ต ัวอย่าง: API Promotion Program

ิ ธิของท่าน
วิธต
ี รวจสอบสท
1. ไปที่ http://dashboard.ebay.com.sg
2. กดดู Sales & Marketing Events
3. หากท่านพบรายละเอียดแคมเปญ อาทิ
“2020Q4 API Promotion Program
SEA” แสดงว่า Account บัญช ี eBay นี้
ิ ธิพเิ ศษ เข ้าร่วมแคมเปญนัน
ได ้รับสท
้ ๆ ได ้เลย
ผู ้ขายไม่ต ้องกดปุ่ มคอนเฟิ รม
์ ใดๆ แต่ต ้องปฏิบัต ิ
ตามเงือ
่ นไขครบถ ้วน แล ้วจะได ้รับ FVF คืนมา
บางสว่ นในภายหลัง (ระบบจะเก็บเงินไปก่อน)
ตัวอย่างของเงือ
่ นไข API Promotion
ิ ค ้าทีล
- ต ้องเป็ นสน
่ งขายด ้วย API ทีเ่ ป็ น SSPs
อาทิ PushAuction , SoldEazy , Viewider
- มีวงเงินทีจ
่ ะได ้รับคืนสูงสุด (Rebate Cap)

API Promotion Program คืออะไร?

เข ้าไปดูท ี่ Dashboard.eBay.COM.SG

ิ ค ้าด ้วยโปรแกรมชว่ ยขายสาเร็จรูป (API) โดยต ้องมียอดขายจาก Listing ทีส
โครงการพิเศษสนั บสนุนผู ้ขายให ้ลงขายสน
่ ร ้างโดยโปรแกรม
API ทีก
่ าหนด อาทิ PushAuction, SoldEazy, Viewider
Promotion Period: 1 Oct 2020 – 31 Dec 2020 ระยะเวลาของแคมเปญ (Listings ทีล
่ งขายด ้วย API + ขายออกในชว่ งนี)้
Condition:
Sold items listed using one or more Applicable API Tool(s) on an Applicable eBay Site(s) using the Applicable eBay Account(s) qualify for incentives
as follows:

ได ้รับ Final Value Fee Rebate เงินคืน 30%
สาหรับ Listings ทีล
่ งขายด ้วย API จะลงขายไป
eBay Site → Any Applicable eBay Sites, including the Specific eBay Sites.
Incentive → Reimbursement of 30% of the final value fee levied on each qualifying transaction ที่ eBay Sites ใดก็ได ้ ขายออกภายใน 31 ธค 20
Target 1: เงือ
่ นไขประเภทที่ 1

Target 2: เงือ
่ นไขประเภทที่ 2 (On-Top)
eBay Site → Any Specific eBay Sites, as long as the Gross Merchandise Volume (“GMV”) generated from the Specific eBay Site by the Participating
Seller in 2020 accounts for less than 15% of total GMV across all Applicable eBay Sites between January and September 2020.
่ ลาดหลักของเรา (ดูจากยอดขายทีม
*ลงขายด ้วย API ไปยัง eBay Sites อืน
่ ๆ ทีท
่ ก
ุ วันนี้ ยังไม่ใชต
่ ไี ม่ถงึ 15% ของบัญช)ี โดยจะต ้องเป็ นการลงขายใน Account
เดียวกันนี้ ถ ้าขายออกจะได ้รับ Rebate FVF On-Top เพิม
่ เข ้าไปอีก 20%
Incentive → Reimbursement of 20% of the final value fee levied on each qualifying transaction.
Applicable eBay Site:
ebay.com, eBay.co.uk, eBay.com.au, eBay.ca, eBay.de, eBay.fr, eBay.it, eBay.es.

Value of Incentive:
The total incentive payable is capped as follows:
- USD 3,000 per Participating Seller, regardless of the number of qualifying Applicable eBay Account(s).

กาหนดจ่ายท่านละไม่เกิน $3,000

Category Promotion คืออะไร?

เข ้าไปดูท ี่ Dashboard.eBay.COM.SG

ผู ้ขายทีล
่ งของใน Category ทีท
่ าง eBay กาล ังสน ับสนุนโปรโมท แล้วขายของออกไปได้ จะได้ร ับ Final Value
่ น โดยในไตรมาส 4/2020 สน
ิ ค ้าทีอ
Fees คืนบางสว
่ ยูใ่ นหมวดหมู่ Health & Beauty และ Business & Industrial
ิ ธิพเิ ศษ (มีลงิ ค์ให ้เข ้าไปเชค
็ Category ทีอ
กาลังได ้รับสท
่ ยูใ่ นโครงการ Category Promotion)

ิ ธิการเข้าร่วม Category Promotion หรือไม่ สามารถเช็คได้ด ังนี้
วิธก
ี ารตรวจสอบว่าท่านได้ร ับสท
<< ตัวอย่างอีเมล์ ทีท
่ าง
ิ ท่าน
eBay สง่ ไปแจ ้งเชญ
เข ้าร่วม Category Promotion

ิ ธิของท่าน
วิธต
ี รวจสอบสท
1. ท่านจะได ้รับ email invitation จาก eBay

2. เข ้าไปที่ http://dashboard.ebay.com.sg
กดดู Sales & Marketing Events
3. หากท่านพบรายละเอียดแคมเปญ อาทิ
“SEA 2020Q4 H&B and B&I Category
Promotion” แสดงว่า Account บัญช ี eBay นี้
ิ ธิพเิ ศษ เข ้าร่วมแคมเปญนัน
ได ้รับสท
้ ๆ ได ้เลย

ิ ธิการเข้าร่วม Category Promotion หรือไม่ สามารถเช็คได้ด ังนี้ (ต่อ)
วิธก
ี ารตรวจสอบว่าท่านได้ร ับสท
็ ทีห
ให ้ท่านเข ้าไปเชค
่ น ้า CBT Seller Dashboard ตามลิงค์นี้ https://dashboard.ebay.com.sg/
ไปทีแ
่ ถบ Sales & Marketing Events หากท่านพบรายละเอียดแคมเปญแสดงว่า Account บัญช ี eBay นีข
้ องท่าน
สามารถเข ้าร่วมได ้

ให ้คลิกเข ้ามาที่ Tab: Sales & Marketing Events

รายละอียดโครงการ: SEA 2020Q4 H&B and B&I Category Promotion

วิธก
ี ารเข้าร่วม Category Promotion: Q4/2020
ิ ค ้าทีอ
1. ผู ้ขายไม่ต ้องทาการสมัครใดๆ (เพราะท่านได ้รับคัดเลือกเข ้าแคมเปญแล ้ว) เพียงแค่ลงสน
่ ยูใ่ น Category Promotion
ิ ค ้าไหนจัดอยูใ่ น Category Promotion (ดูตามภาพด ้านล่าง)
>> มีรายละเอียดให ้คลิกดูวา่ สน

ิ ค ้าทีอ
2. ผู ้ขายจะต ้องมียอดขายจากสน
่ ยูใ่ น Category Promotion อย่างน ้อย $2,000 ภายในระยะเวลาของแคมเปญ
ิ ธิไ์ ด ้รับค่า Final Value Fee (FVF)
(18 Oct 2020 – 26 Dec 2020) จึงจะนับว่าได ้เข ้าร่วมแคมเปญอย่างแท ้จริง และมีสท
คืนบางสว่ น* (แคมเปญในรอบ Q4/2020 อัตรา FVF Rebate คือ 80%)
>>> ระบบจะจ่ายคืนเงินออกมาเมือ
่ มียอด FVF Rebate สูงกว่า $200 (Minimum FVF Rebate Payout)
ดังนัน
้ หมายความว่า ยอดขาย (Sales) ขนต
ั้ า
่ ทีผ
่ ข
ู ้ ายจะต้องขายได้เพือ
่ ไปให้ถงึ จุดทีร่ ะบบจะจ่ายเงิน FVF Rebate
ออกมา คือ $2,500 (คือสมมติวา่ ท่านขายได ้ $2,500 คิดเป็ น FVF รวมทีป
่ ระมาณ $250 จากนัน
้ เมือ
่ ครบเวลา ระบบแคมเปญ
จะคืนเงินให ้ท่าน 80% ของ FVF ท่านจึงจะได ้รับเงินคืน $200)
>>> จ่ายเงินคืนให ้สูงสุดต่อผู ้ขาย 1 เจ ้า ไม่เกิน FVF Rebate Cap. ที่ $2,000
* Eligible eBay Accounts that sell inventory in the Promotion Categories (Click here to download the full category list.) on any Applicable eBay Site during the Promotion Period
are entitled to receive an incentive of 80% Final Value Fee (FVF) reimbursements on the Gross Merchandise Value (GMV) achieved in the Promotion Categories that exceed
the Quarterly GMV Base (where applicable - this will be communicated to you on SEA CBT Seller Dashboard). The incentive will be paid by way of a set-off against the fees owed
to eBay by the Eligible eBay account or any other method as may be determined by eBay in its sole discretion and which shall be notified to you by email.
*The calculation of incentive shall be subject to eBay’s sole determination and will be done after each Promotion Period. eBay will not notify accounts which have not met the
incentive requirements and will not share detailed incentive calculation data with any Eligible eBay Account.

วิธก
ี ารเข้าร่วม Category Promotion (ต่อ)
3. eBay Sites ทีส
่ ามารถเข ้าร่วมได ้คือ eBay.com, eBay.co.uk, eBay.de และ eBay.com.au
็ ได ้ว่าท่านได ้รับการคืน FVF บางสว่ นหรือไม่ ตามรูปภาพด ้านล่าง
4. เมือ
่ แคมเปญจบลง (หลังวันที่ 26 ธันวาคม 2020) สามารถมาเชค

็ รางวัลหลังแคมเปญจบ
คลิกที่ Tab นีเ้ พือ
่ เชค

สรุป : เริม
่ ใช ้ API ตงแต่
ั้
ว ันนี!้
คุม
้ ที่ 1

้ ไป
ONLY : ผูข
้ ายระด ับ PRO1 ขึน

Category Promotion
่ น
ผูข
้ ายได้ร ับ Final Value Fee (FVF) คืนบางสว
โดยผู ้ขายจะต ้องลงของทีอ
่ ยูใ่ น Category ทีท
่ าง eBay สนุบสนุนโปรโมท และขายได ้ตามเป้ าทีก
่ าหนด
จึงจะได ้รับ FVF คืนบางสว่ น (80%)

คุม
้ ที่ 2

้ ไป
ONLY : ผูข
้ ายระด ับ PRO1 ขึน

API Promotion
่ น
ผูข
้ ายได้ร ับ Final Value Fee (FVF) คืนบางสว
ิ ค ้าด ้วยโปรแกรมชว่ ยขายสาเร็จรูป (API) และมียอดขายจาก Listing ทีส
โดยผู ้ขายจะต ้องลงขายสน
่ ร ้างโดย
โปรแกรม API ตามทีก
่ าหนด จึงจะได ้รับ FVF คืนบางสว่ น (30-50%)

ถาม: อยากได ้รับสว่ นลด Final Value Fee

โดยเข ้าร่วมแคมเปญพิเศษ ทีอ
่ ยูใ่ น
Dashboard.eBay.COM.SG ต ้องทาอย่างไร?
ตอบ: เติบโตแบบ Step-up ก ับ eBay!
(ดูรายละเอียดหน ้าถัดไป)

เติบโตแบบ Step-up ก ับ eBay
ิ เข ้าร่วมแคมเปญพิเศษ ผ่านทาง Dashboard.eBay.COM.SG จะต ้อง
ผู ้ขายทีจ
่ ะได ้รับเชญ
ี ด
1. มีสข
ุ ภาพบัญชท
ี่ ี → ติดตามนโยบายและปรับตัวได ้

ี อ
• เป็ น Above Standard ขึน
้ ไป และบัญชม
ี ายุเกิน 180 วัน
• มี % SNAD, INR ตา่ กว่า 2% (ผ่านการประเมิน SEA Service Metrics)
ี กติ ไม่ถก
ิ
• สภาพบัญชป
ู Suspended ไม่ถก
ู Restricted และไม่ทาดรอปชป

2. เข้าร่วมกิจกรรมก ับ eBay Thailand อาทิ ‘Grow with API’, Bootcamp
3. มียอดขายสะสมต่อปี สงู กว่า $8,500 (รวมทุกบัญช ี eBayID ตามทีท
่ า่ นแจ ้งเข ้ามา)
(เป็ นผู ้ขายระดับ PRO1 ขึน
้ ไป ดูรายละเอียดหน ้าถัดไป)

4. มี Growth Mindset ตัง้ ใจเติบโต ปรับตัวตามคาแนะนาจาก eBay
ทัง้ นี้ ผู ้ขายทีจ
่ ะได ้รับ Final Value Fee Rebates (ได ้รับสว่ นลดค่า FVF บางสว่ น เป็ นเงินคืนเข ้าบัญช)ี
จากแคมเปญพิเศษใน Dashboard.eBay.COM.SG จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขของแคมเปญนัน
้ ๆ
ซงึ่ แต่ละแคมเปญอาจมีรายละเอียดเงือ
่ นไขต่างกัน

ิ ธิพเิ ศษ
Step-up สะสมยอดขาย ไต่โบน ัส PRO ร ับสท
โบน ัส PRO1 ยอดขายสะสมสูงกว่า $8,500/ปี
•

ิ เข ้าร่วมแคมเปญพิเศษผ่านทาง Dashboard.eBay.COM.SG
ได ้รับเชญ

โบน ัส PRO2 ยอดขายสะสมสูงกว่า $20,000/ปี
•
•

ิ เข ้าร่วมแคมเปญพิเศษผ่านทาง Dashboard.eBay.COM.SG
ได ้รับเชญ
ั ท์ และ LINE: @eBayThailand
ได ้รับคาแนะนาจาก eBay ทางโทรศพ

โบน ัส PRO3 ยอดขายสะสมสูงกว่า $40,000/ปี
•
•
•

ิ เข ้าร่วมแคมเปญพิเศษผ่านทาง Dashboard.eBay.COM.SG
ได ้รับเชญ
ั ท์ และ LINE: @eBayThailand
ได ้รับคาแนะนาจาก eBay ทางโทรศพ
ิ เข ้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Pilot Trainings และสนับสนุนเปิ ดบัญชเี พิม
ได ้รับเชญ
่ ใหม่
โดยได ้รับ Selling Limit อัตราพิเศษ เมือ
่ เติบโตต่อเนือ
่ งจะได ้รับ AM

หมายเหตุ: โบนัส PRO ทุกระดับจะมีการประเมินทุกปี คัดเลือกผู ้ขายตามสุขภาพบัญช ี ยอดขายสะสม ฯลฯ

วิธส
ี ม ัครร ับโบน ัส PRO คือ เข้าร่วมกิจกรรมก ับ eBay Thailand!

่ วามสาเร็จทีย
3 เรือ
่ งต้องทา! สูค
่ ง่ ั ยืน
ิ ค้าใหม่ๆ มาขาย
• Terapeak วิเคราะห์ตลาด หาสน
ิ ค้า เพิม
• Promoted Listings โปรโมทสน
่ Traffic
่ ด่วน อุน
ี ข็งแกร่ง
• Expedited Shipping สง
่ ใจ ลูกค้า Happy บ ัญชแ

ิ ค้า เทียบราคา
วิเคราะห์ตลาด หาสน

้ รี!
้ ไป ใชฟ
มี Basic Store ขึน

✓ ค ้นหาครอบคลุมถึงระดับ Active Listings โดยใช ้ keyword หรือ product identifier
ิ ธิภาพการค ้นหาด ้วย Item Specifics
✓ เพิม
่ ประสท

ี้ ผ
✓ สามารถดู Listing โดยรวมได ้ เพียงนาเม ้าสไ์ ปชท
ี่ ลการค ้นหา
เรียนรู ้วิธก
ี ารใช ้ Terapeak ได ้ที่ eBayTH Boot Camp 2020: Workshop 9
How-to วิเคราะห์ตลาด Research > Terapeak
https://ebaythailand.co.th/ebay-thailand-boot-camp-2020-workshop-9/

ิ ค้าใหม่ เพิม
แนะนาสน
่ โอกาสขายได้
ิ ค ้าทีข
✓ จ่ายเฉพาะสน
่ ายได ้จากการทา Promoted Listings เท่านัน
้
✓ ไม่ต ้องมี Store ก็ทาได ้

✓ ตัง้ ค่าได ้เอง eBay แนะนาให ้ตาม Insights ของตลาด
✓ เป็ นผู ้ขายระดับ Above Standard & Top-rated Seller
ึ ษาเพิม
ศก
่ เติม ได ้ที่ https://pages.ebay.com/seller-center/listing-andmarketing/promoted-listings.html#m17-tb7

คาถาม – คาตอบ
Q&As

โตเร็ว โตไว

ขยายตลาดด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

Multi-corridor LLs Expansion
Q4/2020

