eBay Sales Maximizer
เพิม
่ ยอดขายดวยเครื
อ
่ งมือการตลาดจากอีเบย ์
้

ภาพรวม
ผู้ซื ้อสินค้ าออนไลน์ จะซื ้อสินค้ าเพิ่มเติมเมื่อได้ รับคําแนะนําจากเว็บไซต์ จากการศึกษาของ Forrester Research Inc
พบว่า 54% ของผู้ซื ้อจะสังเกตเห็นคําแนะนํา และ 77% จะให้ ความสําคัญกับสินค้ าแนะนําเหล่านัน้ และ 34% ชองผู้ที่เห็นคําแนะนํา
จะซื ้อสินค้ าเพิ่มเติม
การ cross-sales (สนับสนุนให้ ผ้ ซู ื ้อซื ้อสินค้ าอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าที่ตนซื ้อเพิ่มเติม) ถือเป็ นกลยุทธการทําการตลาดออนไลน์
ที่สําคัญเป็ นอันดับสอง รองจาก keyword search
eBay Sales Maximizer จะเพิ่มโอกาสในการขายให้ คณ
ุ หรื อทํา cross-sales เพื่อขายสินค้ าที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม (เช่น accessories)
คุณสามารถเพิ่มผลกําไร และยอดการสัง่ ซื ้อ และผู้ซื ้อก็จะพึงพอใจกับ ส่วนลดที่ได้ รับด้ วย คุณสามารถใช้ eBay Sales Maximizer ได้ ฟรี
ข้ อดีของ eBay Sales Maximizer สําหรับผู้ซอื ้
 หาสินค้ า accessories ที่เกี่ยวข้ องได้ งา่ ย
 ชําระค่าส่งสินค้ าถูกลงเมื่อซื ้อมากขึ ้น
 ได้ ประโยชน์จากส่วนลดที่ได้ รับ เมื่อซื ้อสินค้ ามากขึ ้น
ข้ อดีของ eBay Sales Maximizer สําหรับผู้ขาย
 เพิ่มจํานวนสินค้ าที่ผ้ ซู ื ้อสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้
 สินค้ าถูกเห็นมากขึ ้นจากการ cross-sales
 ค่าส่งสินค้ าลดลง เมื่อส่งของพร้ อมกันหลายชิ ้น
ทําให้ ได้ รับกําไรมากขึ ้น
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ก่ อนที่คุณจะเริ่ม...
 คุณอาจต้ องการใช้ SKU ในการสร้ างโปรโมชัน่ หมายเลข SKU จะต้ องอยูใ่ นส่วน “Custom Label” ในรายการสินค้ า หากขณะนี ้คุณ
ยังไม่ได้ ใช้ ฟิลด์ดงั กล่าว คุณสามารถเพิ่มหรื อแก้ ไขได้ ใน Selling manager Selling Manager Pro Turbo Lister หรื อ bulk edit หรื อ
เครื่ องมือการแก้ ไขในหน้ า My eBay File Exchange หรื อ API
 ผู้ขายจะต้ องตัง้ “Offer Combined Payments and Shipping” เป็ น “Yes” ในส่วน Shipping Preferences ใน Site Preference
ของ My eBay
 สินค้ าหลัก (primary item) ในสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกัน (related item) สามารถมีคา่ ส่งได้ อย่างไรก็ตาม สินค้ าที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
จะต้ องมีตวั เลือก
.บริ การส่งสินค้ าฟรี ในเขต domestic แต่สามารถมีคา่ ส่งในการส่งไปต่างประเทศ (international) คุณจะต้ องให้ บริ การส่งสินค้ าประเภท
เดียวกันในสินค้ าหลัก เพื่อให้ สามารถเสนอ combined shipping และ ส่งสินค้ าไปพร้ อมกันในกล่องเดียวเพื่อลดค่าใช้ จ่ายได้ ตัวอย่างเช่น
ลูกค้ าซื ้อกล้ องที่มีบริ การส่งแบบ standard ที่ราคา 5 เหรี ยญ และสัง่ สินค้ า accessories เพิ่มเติม โดยที่มีบริ การส่งสินค้ าแบบ standard ฟรี
เมื่อผู้ซื ้อซื ้อสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว สินค้ าทังหมด
้
จะรวมกันเป็ นรายการเดียวโดยมีคา่ ส่งทังหมด
้
5 เหรี ยญ และส่งแบบ Standard shipping
ข้ อจํากัดขณะนี ้
• โปรโมชัน่ สามารถใช้ ได้ กบั การลงขายแบบ Fixed Price หรื อ Multi Variation (เช่น เสื ้อยืดที่มีหลายสี
หลายขนาด) ที่ขายบน eBay.com หรื อ eBay.co.uk เท่านัน้
• รายการสินค้ าทังหมดที
้
่อยูใ่ นโปรโมชัน่ จะต้ องมีตวั เลือกการชําระเงินผ่าน PayPal
• โปรโมชัน่ จํานวนสินค้ า( order size) และสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกัน (related item) ใช้ ได้ กบั สินค้ าที่ต้อง
ชําระเงินทันที (immediate payment)
• โปรโมชัน่ นี ้ ไม่สามารถใช้ ได้ กบั รายการสินค้ าที่ระบุให้ “see price at checkout”

ข้ อสําคัญ: eBay Sales Maximizer ยังไม่ให้ บริการในระดับสากล (global) หากคุณลงขายสินค้ าบนเว็บ
อื่นของอีเบย์ คุณจะต้ องตังค่
้ าบนแต่ละเว็บแยกกัน หากคุณลงขายใน eBay.com/.de/.co.uK ที่มีบริการส่ง
ทัว่ โลก ผู้ซื ้อจะเห็น โปรโมชัน่ หากพวกเขาค้ นหาสินค้ าบนไซต์อีเบย์ที่เกี่ยวข้ อง ถึงแม้ วา่ สินค้ าของคุณจะแสดง
อยูบ่ นเว็บไซต์ตา่ งประเทศนันก็
้ ตาม
PRESENTATION TITLE GOES HERE

3

ประเภทของโปรโมชั่น
Order size offers (ปริมาณการสั่งซือ้ ) - เหมาะสําหรับโปรโมทร้ านค้ าอีเบย์ สโตร์ ทงั ้ ร้ าน หรื อทัง้ หมวดสินค้ า โปรโมชั่นแบบ Order Size
เป็ นวิธีงา่ ยๆที่จะโปรโมทให้ ผ้ ซู ื ้อเลือกซื ้อสินค้ ามากกว่า 1 ชิ ้น หรื อซื ้อสินค้ ามูลค่ามากกว่าเดิม โดยคุณสามารถลงราคา ลดเปอร์ เซ็นต์ หรื อ
เสนอสินค้ าแถมฟรี เมื่อซื ้อในปริ มาณที่กําหนด
Related Item Offer (สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกัน) – ช่ วยจูงใจให้ ผ้ ูซอื ้ ซือ้ สินค้ าอื่นที่เกี่ยวข้ องไปพร้ อมๆกับสินค้ าหลักที่ต้องการซือ้
ทําให้ คณ
ุ สามารถโปรโมทสินค้ าที่มี SKU อื่นๆ เช่นเลนส์ ที่ใช้ กบั กล้ อง ในรายการสินค้ าได้ สินค้ าแต่ละรายการสามารถมีเปอร์ เซ็นต์สว่ นลด
(ที่ตา่ งกัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ซื ้อต้ องซื ้อสินค้ าหลัก
Sale Even Offer เพื่อทําโปรโมชั่นสินค้ าหลากหลาย โดยที่ผ้ ูซอื ้ เข้ าถึงหน้ านัน้ ได้ ง่ายดาย สินค้ าที่คณ
ุ เลือกให้ เช้ าร่วมโปรโมชัน่
จะมีราคาส่วนลดพิเศษซึง่ จะถูกรวมเข้ าในหน้ าโปรโมชัน่ โดยอัตโนมัติ แต่ละรายการจะมีลิงค์ในหน้ าซื ้อสินค้ าหลัก เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อเข้ าไปที่หน้ า
โปรโมชัน่ นันได้
้ งา่ ยขึ ้น
Free Shipping Offer เพื่อโปรโมทสินค้ าที่คุณให้ บริการส่ งฟรีตามเงื่อนไข หากรายการสินค้ าของคุณมีบริ การส่งสินค้ ารวม
(combined shipping)ตามเงื่อนไข คุณสามารถปรับปรุงการขายโดยรวมสินค้ าเหล่านี ้ให้ เข้ ามาอยูใ่ นหน้ าเดียวกันโดยอัตโนมัติ
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Order Size Offers
คําแนะนําในการใช้ โปรโมชั่นนีใ้ ห้ ประสบความสําเร็จ
 คํานึงถึงปริ มาณการซื ้อสินค้ าและมูลค่าสินค้ าของคุณโดยเฉลี่ยเมื่อตังเป
้ ้ าในการให้ สว่ นลด
 หากคุณปรับราคาสินค้ าบ่อยๆ อย่าใช้ แบบลดราคาเป็ นจํานวนเงิน ให้ เลือกใช้ การลดแบบเป็ นเปอร์ เซ็นต์แทนเพื่อให้ คณ
ุ รักษากําไรไว้ ได้
 ใช้ โปรโมชัน่ Order Size Offer เมื่อสินค้ าหรื อสินค้ าในหมวดหมูเ่ ดียวกันของคุณมีกําไรพอๆกัน
ตรวจสอบให้ แน่เมื่อคุณให้ สว่ นลดเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกินราคาสินค้ าที่ถกู ที่สดุ ในโปรโมชัน่ (นอกจากคุณตังใจจะให้
้
สินค้ าเป็ นของแถมฟรี )
ตัวอย่ างโปรโมชั่น
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Related items offers
คําแนะนําในการใช้ โปรโมชั่นนีใ้ ห้ ประสบความสําเร็จ
 แนะนําว่าควรมีสินค้ าที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อย 3 ชิ ้น ต่อ 1 สินค้ าหลัก และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสินค้ าที่เกี่ยวข้ องที่คณ
ุ ใส่ไว้ ในโปรโมชัน่ นี ้ มีการส่ง
สินค้ าฟรี
้
นค้ าหลักให้ แข่งขันในท้ องตลาดได้ – จะยิ่งช่วยเพิ่มยอดขายสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
 ตังราคาสิ
 สินค้ าที่เป็ น accessories ของสินค้ าหลัก มีแนวโน้ มจะมีโอกาสขายได้ มากที่สดุ เริ่ มจากสินค้ าที่จําเป็ น อย่างสินค้ าที่ต้องใช้ ร่วมกับสินค้ าหลัก
เช่น SD Card สําหรับกล้ อง จากนันก็
้ เพิ่มอย่างอื่นอย่างขาตัง้ หรื อกระเป๋ า หากคุณไม่ได้ เสนอขายสินค้ าที่เป็ น Accessories อาจเป็ นสินค้ าที่
ขายในราคาเดียวกับสินค้ าหลักก็ได้
ตัวอย่ างโปรโมชั่น
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Sale events
หากคุณตังโปรโมชั
้
น่ โดยใช้ เครื่ องมือ Markdown Manager หรื อใช้ การลดราคาแบบ Strike-Through คุณสามารถปรับปรุงการขายได้
โดยโปรโมทกลุม่ สินค้ านันๆในหน้
้
าเซล
สินค้ าที่คณ
ุ เลือกมาเข้ าร่วมโปรโมชัน่ นี ้ และมีสว่ นลดจะถูกใส่เข้ าไปในหน้ าเซลโดยอัตโนมัติ และสินค้ าแต่ละชิ ้นจะมีลิงค์มากจากหน้ า
ซื ้อขายสินค้ าหลักเพื่อนําผู้ซื ้อมาสูห่ น้ าเซล
เคล็ดลับการทําโปรโมชั่นนีใ้ ห้ สาํ เร็จ
 ปรับสินค้ าเพื่อให้ สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกันมาอยูใ่ นหน้ าเซล
 หากคุณมีหมวดหมูส่ ินค้ าที่มกั ลดราคาอยูแ่ ล้ ว อาจเลือกตัง้
เป็ นโปรโมชัน่ ต่อเนื่อง โดยตังเงื
้ ่อนไข โปรโมชัน่ เหล่านี ้จะอัพเดท
ตามการมีอยูข่ องสินค้ าและสินค้ าที่ลดราคา

“Free Shipping”events
หากคุณตังเงื
้ ่อนไขการลดราคาค่าส่ง และสินค้ าแต่ละรายการมีบริ การรวมส่งสินค้ า (combined shipping) Sales Maximizer จะโปรโมท
สินค้ าเหล่านี ้ในเพจโปรโมชัน่ สินค้ าที่มีบริ การส่งฟรี โดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้ การตังค่
้ าดังกล่าว สินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดจะอยูใ่ นหน้ านี ้โดยอัตโนมัติและมีลิงค์เพื่อนําผู้ซื ้อมายังหน้ าเพจนี ้ด้ วย
เคล็ดลับการทําโปรโมชั่นให้ สาํ เร็จ
ตังปริ
้ มาณยอดซื ้อ/ปริ มาณการสัง่ ซื ้อให้ สงู กว่ายอดซื ้อ/ปริ มาณการสัง่ ซื ้อโดยเฉลี่ยของคุณเล็กน้ อย
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เริ่มต้ น
เพื่อเข้ าใช้ งาน Sales Maximizer
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 1: เลือกเงื่อนไขการซื ้อ
จํานวนสัง่ ซื ้อขันตํ
้ ่า หรื อ ปริ มาณส่วนลดขันตํ
้ ่า
 คลิก Increase Order Size จากเมนูด้านซ้ าย
 เลือก Minimum order หรื อ minimum quantity
 ทําตามคําแนะนําข้ อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้

เพื่อตังปริ
้ มาณการสัง่ ตํ่าสุด
 เลือกปริ มาณสัง่ ซื ้อขันตํ
้ ่า
 เลือกประเภทของส่วนลด
• ส่วนลดมูลค่าที่สงั่ ซื ้อ
• เปอร์ เซ็นต์สว่ นลด

เพื่อตังปริ
้ มาณการสัง่ ตํ่าสุด
 เลือกปริ มาณสัง่ ซื ้อขันตํ
้ ่า
 เลือกประเภทของส่วนลด
• ส่วนลดมูลค่าที่สงั่ ซื ้อ
• เปอร์ เซ็นต์สว่ นลด
• ส่วนลดในระดับสินค้ า
PRESENTATION TITLE GOES HERE

9

ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 2: เลือกสินค้ าในโปรโมชัน่
จัดการเงื่อนไขโดยใช้ กฎ
 คลิก Create inclusion rule หรื อ Create an exclusion rule
 เลือก หมวดหมู่
 ทําตามคําแนะนําต่อไปนี ้
เพื่อตังเงื
้ ่อนไขสินค้ าที่เข้ าร่วมโปรโมชัน่
 เลือกหมวด
 ใส่ฟิลเตอร์ (หากต้ องการ)
 คลิก Add inclusion rule
เพื่อตังเงื
้ ่อนไขสินค้ าที่ไม่ต้องการให้ เข้ าร่วมโปรโมชัน่
 เลือกหมวดหรื อระบุ SKU ที่ต้องการ
• ใส่1 SKU ต่อบรรทัด
• คลิก Add these SKUs
 เลือกแต่ละ SKU
• เลือกหมวด
• คลิกView SKUs in this category
 ใส่ฟิลเตอร์ (หากต้ องการ)
 คลิก Add exclusion rule
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 2: เลือกสินค้ าในโปรโมชั่น
จํากัดคลังสินค้ าโดยใช้ SKU

การใส่ SKU
 คลิก Enter SKUs
 ใส่ 1SKU/custom label ต่อบรรทัด
 คลิก Add these SKUs
การใส่ SKU ทีละหมายเลข
 คลิก Select individual SKUs
 เลือกหมวดหมูท่ ี่ต้องการ
 ดู View SKUs in this category
 เลือก SKU ที่ต้องการ
 คลิก Add these SKUs

PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 3: บรรยายสินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติในการเข้ าร่วม
เริ่ มต้ นทันทีหรื อตังเวลา
้
 บรรยายสินค้ าที่ต้องการให้ เข้ าร่วมในโปรโมชัน่ ใน subtitle
 พรี วิวดูวา่ ชื่อของโปรโมชัน่ แสดงใน ‘Offer Preview Area’

PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 4: ตังเวลาโปรโมชั
้
น่
เริ่ มต้ นทันทีหรื อตังเวลา
้

ใส่ ค่าต่ อไปนี ้
 ชื่อโปรโมชั่น
ชื่อโปรโมชัน่ จะไม่แสดงให้ ผ้ ซู ื ้อเห็น แต่จะช่วย
ให้ คณ
ุ สามารถดูโปรโมชัน่ ที่คณ
ุ สร้ างได้ คุณสามารถ
ใส่ได้ 30 ตัวอักษร
 วันที่เริ่ม
วัน/เวลาที่คณ
ุ ต้ องการให้ เริ่ มโปรโมชัน่ และแสดงให้ ผ้ ซู ื ้อเห็นบนอีเบย์ โปรโมชัน่ จะเริ่ ม
โดยอัตโนมัติตามวัน/เวลาที่เลือก เว้ นแต่คณ
ุ จะเลือกให้ เริ่ มทันที
 วันสิน้ สุด
วันและเวลาที่คณ
ุ ต้ องการให้ โปรโมชัน่ สิ ้นสุด
PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 5: ใส่ ภาพ
เลือกภาพที่แสดงถึงโปรโมชัน่ ในทุกหน้ าของโปรโมชัน่

ใส่ ภาพโดยเลือกวิธีการต่ อไปนี ้
 อัพโหลดภาพใหม่
 เลือกภาพโดยใช้ item id/listing id
 เลือกอัตโนมัติ
ให้ Sale Maximizer เลือกภาพจาก
คลังสินค้ าของคุณโดยอัตโนมัติ

เลือก Submit หรื อ Save as draft

PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: เพิ่มยอดการสั่งซือ้
ขัน้ 6: Submit หรื อ Save as a Draft
เริ่มใช้ งานหรื อบันทึกเก็บเป็ น Draft ไว้ ก่อน

 คลิก เพื่อบันทึกหรื อเซฟเก็บไว้ ก่อน

หมายเหตุ: โปรโมชัน่ ที่ถกู บันทึกเป็ น draft จะยังไม่มีผล และไม่มี
ผู้ซื ้อเห็นบนหน้ าเว็บอีเบย์เมื่อถึงวันที่ตงให้
ั ้ แสดงโปรโมชัน่ ไว้ คุณต้ อง
เข้ าไปแก้ ไขให้ เสร็ จสมบูรณ์และ submit เพื่อเปลี่ยนสถานะให้ เป็ น
scheduled (ตังเวลาเรี
้
ยบร้ อย) ก่อน
PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: โปรโมชั่น cross-sell สินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ 1: ใส่ข้อมูลใน spreadsheet
ระบุรายละเอียดในคอลัมน์ตา่ งๆ
 คลิก Cross-sell related items จากเมนูด้านซ้ ายมือ
 คลิก (Download (.csv) template)
 กรอกข้ อมูลในแต่ละฟิ ลด์

Primary SKU - .ใส่ SKU (เรี ยกอีกอย่างว่า Cusom Label
ของสินค้ าหลักในโปรโมชัน่ แยกแต่ละ SKU โดยใช้ เครื่ องหมายลูกนํ ้า
คัน่ จะทําให้ คณ
ุ สามารถเชื่อมโยงสินค้ าที่เกี่ยวข้ องชุดเดียวกัน เข้ ากับสินค้ า
หลักหลายรายการได้
Related SKU – คือหมายเลข SKU สําหรับสินค้ าที่เกี่ยวช้ อง ใส่เลข SKU
ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหลักลงไปบรรทัดละหมายเลข
Discount Type – ระบุวา่ คุณให้ สว่ นลดสินค้ าที่เกี่ยวข้ องเป็ นจํานวนเงิน
หรื อเปอร์ เซ็นต์ ใส่ Percentage หากคุณต้ องการลดเป็ นเปอร์ เซ็นต์และ
Amount หากต้ องการลดเป็ นจํานวนเงินที่ต้องการ

Discount Value- ระบุเปอร์ เซ็นต์สว่ นลด หรื อจํานวนเงิน
ที่คณ
ุ ต้ องการจะลดเมื่อขายสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหลัก
ส่วนลดจะแสดงในยอดเงินรวมของผู้ซื ้อ
Currency Code – ระบุคา่ สกุลเงินที่คณ
ุ ขายบนอีเบย์
สําหรับผู้ขายใน .com ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ น USD คุณจะต้ อง
ระบุหากให้ สว่ นลดเป็ นจํานวนเงินเท่านัน้
Discount Quantity Limit –ระบุจํานวนของสินค้ า SKU ที่
เกี่ยวข้ องซึง่ จะได้ รับส่วนลดที่ระบุไว้ นนั ้
Offer Description (ไม่ จาํ เป็ นต้ องใส่ ) – ระบุชื่อของ
โปรโมชัน่ เพื่อใช้ เป็ นการภายในเพื่อแยกแต่ละโปรโมชัน่ ชื่
อนี ้จะแสดงอยูใ่ น Sale Maximizer Dashboard และไม่
แสดงให้ ผ้ ซู ื ้อเห็น
PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: โปรโมชั่น cross-sell สินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ 2: อัพโหลด Spreadsheet ที่ใส่ข้อมูลแล้ ว
อัพโหลดสินค้ าที่เกี่ยวข้ องล็อตใหม่หลายรายการพร้ อมกันในคราวเดียว
 ตังค่
้ าในเว็บฟอร์ ม
 อัพโหลดไฟล์
 ส่งฟอร์ ม

 คลิก Submit เพื่อเปิ ดใช้ โปรโมชัน่
 Start Date
วันที่ที่คณ
ุ ต้ องการเริ่ มโปรโมชัน่ ให้ ผ้ ซู ื ้อได้ เห็น
 วันที่หมดโปรโมชัน่
End Date
 Discount Calculation
 Cost weighted- ส่วนลดจะถูกรวมเป็ นส่วนลดของ
คําสัง่ ซื ้อนันและจะมี
้
ผลลดเฉลีย่ ทังสิ
้ นค้ าหลักและสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
 Discount Related Only-ส่วนลดสําหรับสินค้ า
ที่เกี่ยวข้ อง (related item) เท่านัน้

ข้ อความยืนยันว่าไฟล์นนได้
ั ้ ถกู อัพโหลดขึ ้นสําเร็จแล้ วหรื อไม่
จะแสดงอยูท่ ี่สว่ นบนของหน้ า
หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบ SKU ที่คณ
ุ ได้ อพั โหลด
ขึ ้นไปโดยการดาวน์โหลด spreadsheet มาดูได้ จะทําให้
คุณไม่ต้องกังวลว่าจะอัพโหลด SKU ซํ ้าขึ ้นไปในคราวหน้ า

PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: สร้ างหน้ าโปรโมชั่น
ขัน้ 1: เลือกเปอร์ เซ็นต์ ส่วนลด
ตังเปอร์
้
เซ็นส่วนลดได้ สงู สุดถึง 80%
 คลิก Promote a sale event จากเมนูด้านซ้ ายมือ
 เลือกเปอร์ เซ็นต์สว่ นลดจากเมนูดร็ อปดาวน์
หมายเหตุ: เปอร์ เซ็นต์สว่ นลด
ที่ถกู เลือกจะไม่ถกู ใช้ เป็ นฟิ ลเตอร์ กรอง
สินค้ าในโปรโมชัน่ สินค้ าที่มีราคาลด
และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตงไว้
ั ้ จะถูก
รวมเข้ าในหน้ าโปนโมชัน่

คําแนะนํา: ตรวจสอบดูให้ แน่วา่ เปอร์ เซ็นต์ที่คณ
ุ เลือก จะใช้ ได้ กบั สินค้ าอย่างน้ อย 15% ที่คณ
ุ
จัดให้ อยูใ่ นโปรโมชัน่

PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: สร้ างหน้ าโปรโมชั่น
ขัน้ 2: เลือกสินค้ าเข้ าร่ วมโปรโมชั่น
ใช้ กฎเงื่อนไขจํากัดสินค้ า
 คลิก Create inclusion rule หรื อ Create an exclusion rule
 เลือกหมวดหมู่
 ทําตามขันตอนด้
้
านล่างนี ้เพื่อสร้ างเงื่อนไข
ใส่ เงื่อนไขสําหรับสินค้ าที่เข้ าร่ วมโปรโมชั่น
 เลือกหมวดหมู่
 ใส่ฟิลเตอร์ (ไม่จําเป็ น)
 คลิก Add inclusion rule
ใส่ เงื่อนไขสําหรับสินค้ าที่ไม่ ต้องการให้ เข้ าร่ วม
เลือกหมวดหมูห่ รื อระบุหมายเลข SKU
ใส่ SKU
• 1 SKU ต่อบรรทัด
• คลิก Add these SKU
เลือก SKU
• เลือกหมวดหมู่
• คลิก View SKUs in this category
 คลิก Add exclusion rule
PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: สร้ างหน้ าโปรโมชั่น
ขัน้ 2: เลือกสินค้ าเข้ าร่ วมโปรโมชั่น
จํากัดสินค้ าด้ วย SKU

การใส่ SKU
 คลิก Enter SKUs
 ใส่ 1SKU/custom label ต่อบรรทัด
 คลิก Add these SKUs
การใส่ SKU ทีละหมายเลข
 คลิก Select individual SKUs
 เลือกหมวดหมูท่ ี่ต้องการ
 ดู View SKUs in this category
 เลือก SKU ที่ต้องการ
 คลิก Add these SKUs

PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: สร้ างหน้ าโปรโมชั่น
ขัน้ 3: ใส่ คาํ บรรยายสินค้ าที่ต้องการให้ เข้ าร่ วมโปรโมชั่น
เริ่ มเลยทันทีหรื อตังเวลาเริ
้
่ มโปรโมชัน่
 บรรยายสินค้ าที่ต้องการให้ เข้ าร่วมในโปรโมชัน่ ใน subtitle
 พรี วิวดูวา่ ชื่อของโปรโมชัน่ แสดงใน ‘Offer Preview Area’

PRESENTATION TITLE GOES HERE

21

ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: สร้ างหน้ าโปรโมชั่น
ขัน้ 4: ตัง้ เวลาโปรโมชั่น
เริ่มเลยทันทีหรื อตังเวลาเริ
้
่ มโปรโมชัน่

ใส่ ค่าต่ อไปนี ้
 Offer title
ชื่อโปรโมชัน่ จะไม่แสดงให้ ผ้ ซู ื ้อเห็น แต่จะช่วย
ให้ คณ
ุ สามารถดูโปรโมชัน่ ที่คณ
ุ สร้ างได้ คุณสามารถ
ใส่ได้ 30 ตัวอักษร
 Start date
วัน/เวลาที่คณ
ุ ต้ องการให้ เริ่ มโปรโมชัน่ และแสดงให้ ผ้ ซู ื ้อเห็นบนอีเบย์ โปรโมชัน่ จะเริ่ ม
ุ จะเลือกให้ เริ่ มทันที
โดยอัตโนมัติตามวัน/เวลาที่เลือก เว้ นแต่คณ
 End date
วันและเวลาที่คณ
ุ ต้ องการให้ โปรโมชัน่ สิ ้นสุด
PRESENTATION TITLE GOES HERE
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: สร้ างหน้ าโปรโมชั่น
ขัน้ 5: ใส่ ภาพ
เลือกภาพที่แสดงถึงโปรโมชัน่ ในทุกหน้ าของโปรโมชัน่

ใส่ ภาพโดยเลือกวิธีการต่ อไปนี ้
 อัพโหลดภาพใหม่
 เลือกภาพโดยใช้ item id/listing id
 เลือกอัตโนมัติ
ให้ Sale Maximizer เลือกภาพจาก
คลังสินค้ าของคุณโดยอัตโนมัติ

 เลือก Submit หรื อ Save as draft
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ตัง้ ค่ าโปรโมชั่น: Sale & Clearance
ลดราคาสินค้ าอัตโนมัติ และ Clearance

หมายเหตุ. ข้ อกําหนดในการทําโปรโมชัน่
และ clearance มีดงั นี ้
1. ต้ องสร้ างรายการสินค้ าด้ วยเครื่ องมือ
อื่นก่อน (Markdown Manager, เป็ นต้ น.)
2. eBay Sale Maximizer จะใช้ ในการเลือก
สินค้ าเข้ ารวมโปรโมชัน่
คําแนะนํา: สําหรับการโปรโมทเพจนอกอีเบย์ คลิกที่
ลิงค์ของโปรโมชัน่ หรื อคัดลอก URL ซึง่ เป็ นลิงค์ที่สามารถ
นําไปใช้ ได้
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จัดการโปรโมชั่น: Dashboard
จัดการโปรโมชั่นของคุณ
จาก dashboard
จะเห็นข้ อมูลสรุป
ของโปรโมชัน่ คุณ
แก้ ไข offer
 คลิกที่ Edit จาก More ในเมนูดร็อปดาวน์ในหน้ า
Dashboard เพื่อแก้ ไขโปรโมชัน่ ของคุณ
 คุณจะเข้ าไปที่หน้ า “edit your offer”
 คุณสามารถแก้ ไขฟิ ลด์ในก็ได้ เมื่อโปรโมชัน่ อยูใ่ นสถานะ Draft หรื อ
Scheduled
 เมื่อโปรโมชัน่ นัน้ Active หรื อ On Hold คุณจะสามารถแก้ ได้ เพียง
• แก้ Offer Title
• แก้ End Date
• เพิ่มหรื อลด SKU ที่เลือกหากโปรโมชัน่ นันใช้
้ SKU อ้ างอิง

คลิกปุ่ ม
ช่วยเหลือเพื่อดู
ความหมาย
ของตารางหรื อ
คอลัมน์

 คลิก View ในคอลัมน์ Action เพื่อดูรายละเอียดโปรโมชัน่
คุณสามารถเลือกจัดการโปรโมชัน่ จากที่นี่หรื อกลับไป
ที่ Dashboard ก็ได้
 ใช้ เมนูดร็ อปดาวน์ More ในคอลัมน์ Action เพื่อแก้ ไข
ลอก ลบ ระงับหรื อกลับมาใช้ โปรโมชัน่ ตัวเลือกเหล่านี ้ อาจ
แตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั สถานะของโปรโมชัน่
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จัดการโปรโมชั่น: รายงาน
ติดตามผลโปรโมชั่นของคุณ
 ใช้ ช่องค้ นหาเพื่อหาโปรโมชัน่ ของคุณได้ อย่างรวดเร็ว
 กรองจากประเภทหรื อสถานะ
 ดาวน์โหลด spreadsheet ของรายงาน
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สิ่งที่ผ้ ูซอื ้ เห็น – ตําแหน่ งของโปรโมชั่น

เมื่อผู้ซื ้อดูสินค้ าในโปรโมชัน่ หรื อใส่ลงในตะกร้ าสินค้ า
จะมีข้องความบอกให้ ร้ ูวา่ มีสินค้ าอื่นจากผู้ขาย
คนเดียวกันด้ วย
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