รายละเอียดแคมเปญ 20220626 eBay Best Sellers Promotion All Verticals
(เริม
่ 26 – 30 มิถน
ุ ายน 2022)
++ ผูข
้ ายจะต้อง confirm การเข้าร่วมแคมเปญภายในว ันที่ 24 มิถน
ุ ายน
จุดประสงค์ของแคมเปญ eBay Best Sellers Promotion All Verticals
้ จากการทาส่วนลดในรายการสินค ้า โดยทาง eBay จะช่วยเป็ นค่าส่วนลด
เพือ
่ ช่วยเพิม
่ Traffic และอัตราการสัง่ ซือ
Promotion Price ให ้บางส่วน
รายละเอียดแคมเปญ:
ทาง eBay จะช่วยค่าส่วนลดจากการลดราคา (Promotion price) หากผู ้ขายเข ้าร่วมแคมเปญ และทาการลดราคา
สินค ้าในรายการสินค ้าทีไ่ ด ้รับเลือก และรายการสินค ้านัน
้ ๆ จะต ้องขายได ้ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ว ันที่ 26-30
มิถน
ุ ายน 2565
่ หรือส่วนลดของรายการสินค ้าทีเ่ ข ้าร่วมแคมเปญได ้ที่ CBT
ท่านสามารถตรวจสอบและอ ้างอิงราคาราคาโปรโมชัน
Seller Dashboard (https://dashboard.ebay.com.sg/dashboard/) ในส่วนของ Sales & Marketing Events

เงือ
่ นไขแคมเปญ :
•
แคมเปญนี้สงวนสิทธิเ์ ฉพาะบัญชี eBay ทีไ่ ด ้รับเชิญท่านัน
้ (แคญแปญจะปรากฎใน CBT Seller Dashboard
ในส่วนของ Sales & Marketing Events)
•
ผู ้ขายจะต ้อง confirm การเข ้าร่วมแคมเปญภายในว ันที่ 24 มิถน
ุ ายน ที่ CBT Seller Dashboard
(https://dashboard.ebay.com.sg/dashboard/) ในส่วนของ Sales & Marketing Events
•
ท่านจะต ้อง submit รายการสินค ้าทีจ
่ ะเข ้าร่วมแคมเปญ โดยรายการสินค ้าทีท
่ า่ นเลือกจะปรากฎส่วนลด
่ ง Promotion Price ในส่วนของรายการสินค ้าทีไ่ ด ้รับเลือก
ตามที่ eBay กาหนด ซึง่ ดูได ้ทีช
่ อ
ิ ค ้าพร ้อมจัดส่ง
•
รายการสินค ้าทีเ่ ข ้าร่วมจะต ้องมีสน
•
ในช่วงระยะแคมเปญท่านไม่สามารถปรับราคาสินค ้าในรายการทีร่ ว่ มแคมเปญได ้
•
สาหรับ Variation Listing ทีม
่ รี าคาแตกต่างกัน eBay จะปรับลดใน Variant ทีร่ าคาตา่ สุดเท่านัน
้
•
eBay จะช่วยค่าส่วนลด Promotion price ก็ตอ
่ เมือ
่ ผู ้ขายมี Incentive อย่างน ้อยอยูท
่ ี่ $20 แต่ไม่เกิน $6000
ต่อบัญชี
•
หลังจบแคมเปญระบบจะปรับราคาของรายการสินค ้าให ้กลับไปเป็ นแบบเดิมโดยอัตโนมัต ิ และจะมีการคานวน
จ่ายเงิน incentive คืนใน quarter ถัดไป โดยจะคืนเข ้า eBay Managed Payment ของท่าน

สิง่ ทีผ
่ ข
ู ้ ายจะต้องทา :
ต ้องconfirm การเข ้าร่วมโปรแกรมภายในว ันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2565 ผ่านช่องทาง CBT seller dashboard
โดยมีขน
ั ้ ตอนดังนี้
1. Login เข ้า CBT Seller Dashboard (https://dashboard.ebay.com.sg/dashboard/)
2. กดที่ tab sales & marketing events ทีอ
่ ยูด
่ ้านบน

2. กดที่ tab sales & marketing events ทีอ
่ ยูด
่ ้านบน (ต่อ)

่ และเงิน
3. ผู ้ขายสามารถดูรายละเอียดรายการสินค ้าในร ้านตนเองทีไ่ ด ้รับเลือกให ้เข ้าร่วมโปรแกรม ราคาโปรโมชัน
ื่ โปรแกรม 20220626 eBay Best
incentive ทีจ
่ ะได ้รับ หากแต่ละรายการสินค ้า ขายได ้ โดยการกดทีช
่ อ
Sellers Promotion All Verticals

่ และเงินincentive ในหน ้า CBT seller dashboard
4. ตัวอย่างการดูรายละเอียดรายการสินค ้า ราคาโปรโมชัน
Original price = ราคาขายสินค ้าปั จจุบันในlistingนัน
้ ๆ
่
Promotion price = ราคาโปรโมชันทีร่ ะบบจะปรับให ้อัตโนมัตใิ นวันที่ 26 มิถน
ุ ายน 2565 หลังจากผู ้ขาย
กดยืนยัน การเข ้าร่วมโปรแกรม
Listing subsidy = จานวนเงิน incentive ที่ eBay จะจ่ายให ้หลังจากทีร่ ายการสินค ้านัน
้ ๆขายได ้ในช่วง
ระหว่าง วันที่ 26-30 มิถน
ุ ายน 2565
Promotion Qty = เพดานของจานวนสินค ้าทีเ่ ข ้าร่วมแคมเปญ หากขายได ้เกินกว่าจานวนนี้ระบบจะปรับ
ราคาที่ original price

้ สุดลงในวันที่ 30 มิถน
*** หลังจากโปรแกรมสิน
ุ ายน 2565 ระบบจะทาการปรับราคาขายให ้กลับมาเป็ น original
price ในทุกรายการสินค ้าโดยอัตโนมัต ิ

5. หลังจากทีม
่ ก
ี ารตรวจสอบรายละเอียดรายการสินค ้าทัง้ หมดแล ้ว สามารถกด confirm to participate ได ้ในหน ้า
sales & marketing event

6. หลังจากจบโปรแกรม ระบบจะปรับราคาของรายการสินค ้าให ้กลับไปเป็ นราคาเดิมโดยอัตโนมัต ิ และจะมีการ คานวณ
จ่ายเงิน incentiveคืนใน quarterถัดไป โดยจะคืนเข ้า eBay managed payment ของท่าน
หากมีข ้อสงสัยเพิม
่ เติม สามารถสอบถามมาได ้หรือติดต่อผ่าน LINE Official ID: @ebaythailand

