
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH HIỂN THỊ TRÊN ZALO SHOP  

DÀNH CHO OA DOANH NGHIỆP 

Nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng lượng truy cập vào cửa hàng cho các OA Doanh nghiệp tham gia trên 

nền tảng Zalo Shop, từ ngày 4/1/2022, Zalo Shop cho ra mắt các chương trình hỗ trợ hiển thị cho OA Doanh 

nghiệp và các sản phẩm của OA Doanh nghiệp tiếp cận gần hơn tới khách hàng với các tiêu chí cụ thể như 

sau: 

1. Thông tin chi tiết các chương trình hiển thị: 

 

- Tại khu vực top banner: 

• Top banner 1: Dành cho 30 OA có nhiều lượt xem cửa 

hàng nhất theo tuần. 

• Top banner 2: Dành cho 30 OA có nhiều sản phẩm tạo 

thành công nhất theo tuần.  

• Top banner 3: Dành cho 30 OA có nhiều đơn hàng 

nhất theo tuần. 

 

- Tại khu vực biểu tượng:  

•  Biểu tượng ngành hàng: Dành cho 200 sản phẩm có lượt đặt hàng cao nhất theo tuần. 

 

 

 

• Biểu tượng theo chủ đề chương trình: OA đăng ký sản phẩm trực tiếp.  

(*Biểu tượng chủ đề xuất hiện theo từng chương trình nhất định và tùy thuộc vào thời 

điểm). 

 

 

- Tại khu vực lướt xem trang chủ: 

• Banner dành cho các OA mới tham gia Zalo Shop:  

o Thời gian tham gia <= 1 tháng.  

o Tổng sản phẩm tạo thành công >=20 sản 

phẩm. 

o Sắp xếp ưu tiên theo lượng người theo dõi OA. 

• Banner dành cho OA có kết quả hoạt động tốt: 

o Là OA đã được xác thực. 

o Có lượt xem cửa hàng trung bình/ngày >= 100 

lượt. 

 

2. Cách thức tham gia: 

- Hằng tuần Zalo Shop sẽ tổng hợp số liệu và chọn ra những OA phù hợp với tiêu chí cho từng vị trí hiển 

thị. 

- Đối với các chương trình OA được đăng ký sản phẩm trực tiếp, chúng tôi sẽ gửi thông báo có đính kèm 

link đăng ký chương trình đến cho Admin OA thông qua OA Zalo Shop Support. 



*Lưu ý: 

• Quyết định của Zalo Shop là quyết định cuối cùng. 

• Để nhận được thông báo về các chương trình, bạn vui lòng ấn nút Quan Tâm OA Zalo Shop 

Support trên ứng dụng Zalo. 

• Nếu OA có các hành vi gian lận để đạt được các tiêu chí nêu trên, Zalo Shop có quyền từ chối OA 

tham gia các chương trình hiển thị về sau trên Zalo Shop.  

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Shop@zalo.me. 

 


