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Empower SMEs to grow E-commerce Business

Prime Commerce 
Influencers - Hướng dẫn sử dụng
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Prime POS Phần mềm quản lý
bán hàng, giao dịch thông
minh, thanh toán nhanh
chóng. Báo cáo & theo dõi
doanh số, đơn hàng. Hỗ trợ
kiểm soát thu chi dù bạn ở bất
kì đâu.

Prime Web Nền tảng
Thiết kế và tạo Website
chuyên bán hàng chuẩn
SEO, mở rộng kênh bán
hàng, tăng doanh thu.

Prime Influencer Nền tảng
hỗ trợ người dùng tìm kiếm
người đại diện phù hợp với
các chiến dịch quảng cáo,
và quản lý, theo dõi các chỉ
số trên 4 nền tảng xã hội
phổ biến: Facebook,
Instagram, Youtube, Tiktok.

Prime Distribution Quản lý tập
trung các sản phẩm, đơn hàng,
tồn kho đa kênh trên một nền
tảng ( từ các sàn thương mại
điện tử như Shopee, Lazada hay
kinh doanh trực tuyến trên
mạng xã hội Facebook).

Prime Dashboard Quản lý số
liệu hoạt động kinh doanh,
theo dõi các chiến dịch
marketing từ đa kênh
(Facebook, Google, Youtube,
etc.) với biểu đồ thể hiện trực
quan và chính xác.
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Prime - Giải pháp quản lý tập trung

Prime CRM phần mềm trực tuyến có
thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ
quản lý yêu cầu của khách hàng theo
nhiều kênh từ trực tuyến đến ngoại
tuyến (từ mạng xã hội, trang web,
SMS, email-marketing, trung tâm
cuộc gọi, v.v.) và chuyển đổi các cuộc
trò chuyện thành giá trị.
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BẮT ĐẦU

Vào     https://auth.primecommerce.asia

Đăng nhập tài khoản của bạn vào hệ thống
• Nhập tên:
• Mật khẩu:
(*) Được Prime cung cấp qua email cho bạn

Sử dụng 5 sản phẩm thuộc nền tảng của Prime.
Chọn Prime Influencer
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PRIME INFLUENCER 1. Phù hợp cho tất cả ngành hàng

2. Tính năng tiêu chuẩn

➢ Cung cấp đầy đủ, xác thực thông tin KOLs, người đại diện 

(cho thương hiệu)

➢ Bề dày kinh nghiệm hợp tác với thương hiệu lớn

➢ Thích hợp với chiến dịch của người dùng

➢ Cập nhật và theo dõi chỉ số then chốt trong chiến dịch 

quảng cáo

Mô tả: Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm 
người đại diện phù hợp với các chiến dịch 
quảng cáo, và quản lý, theo dõi các chỉ số ở 
thời gian thực trên 4 nền tảng xã hội phổ 
biến: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok..
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QUY TRÌNH CỦA PRIME INFLUENCER

Người bán / Người 
dùng tạo chiến dịch

Prime Xác minh 
thông tin về chiến 
dịch của người bán 
và gửi yêu cầu đến 
nhà cung cấp

Nhà cung cấp liên hệ 
trực tiếp với người 
bán / người dùng để 
tiến hành các thỏa 
thuận

Người bán / Người dùng 
theo dõi các bài đăng 
hàng ngày thông qua 
Người có ảnh hưởng 
chính và nhận báo cáo 
khi chiến dịch hoàn 
thành.

Prime ửi thông báo 
cho người bán / 
người dùng khi hoàn 
tất thiết lập

Prime thực hiện chiến 
dịch và theo dõi số 
liệu
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Mục lục

PRIME INFLUENCERS
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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IV. Thương hiệu [16]

V. Cộng đồng [17]

VI. Quản lý dữ liệu [18-20]

VII. Thay đổi thông tin tài khoản [21,22]
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I. Tổng quan

Trong Bảng điều khiển:

KOLs/Trang có sức ảnh hưởng

hiện nay: KOLs/trang có nhiều

tương tác nhất

KOLs/Trang được đặt nhiều

nhất

Số liệu thống kê của bạn: hiển thị số lượng chiến

dịch, Thương hiệu, KOls, Cộng đồng trong nền tảng

của bạn

4. Đầu bảng: Hiển thị trang/KOLs có sức ảnh hưởng

thuộc hàng đầu trong quốc gia

5. Chiến dịch: theo dõi các chiến dịch của bạn
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I. Tổng quan – Xem chi tiết về Influencers, thương hiệu và cộng đồng

Để xem chi tiết về những KOLs, các thương

hiệu và các nhóm cộng đồng

Bước 1: Nhấp vào tên (Influencer, Thương

hiệu và Cộng đồng) để xem chi tiết.

Bước 2: Bây giờ bạn có thể xem dữ liệu và

thông tin trong trang Tổng quan, Hồ sơ và

Facebook
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II.Influencers - Lọc và tìm kiếm KOLs/trang

Để tìm kiếm KOLs/trang theo nhu cầu::

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Cửa sổ mới xuất hiện. Điều chỉnh các thông tin sau

Level: Cấp độ/phân khúc của KOLs (Được chia KOLs nhỏ, vừa, lớn -

cấp độ phụ thuộc vào sức ảnh hưởng, mức độ tương tác, và tên tuổi, giá tiền thuê)

Platform Style: Chọn nền tảng mà Influencers/KOLs

đang hoạt động

1

2

3

Fan: Chọn số lượng người hâm mộ của những người có ảnh hưởng.

Gender: Chọn giới tính

Bước 3: Chọn    để hoàn thành quá trình lọc.

Chọn Clear Search để xóa bộ lọc và lọc lại.
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II. Influencers – Thêm mới Influencers/KOLs vào danh sách

Để thêm Influencers/KOLs vào danh sách

cá nhân để dễ dàng xem xét, chọn

Bạn có thể:

Chọn danh sách có sẵn

Tạo danh sách KOLs riêng của bạn
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II. Influencers – Thêm mới Influencers/KOLs 1

3

2

4

Để thêm Influencers/KOLs mới vào danh sách:

Bước 1: Nhấn để thêm Influencers/KOLs

Bước 2: Nhập liên kết tài khoản Facebook/Instagram /

Youtube/Tiktok của Influencers/KOLs vào ô bên dưới

và nhấp vào

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin cơ bản của

Influencer, nhấp để hoàn thành..

Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin của các

Influencers/KOLs mới được thêm vào.

Lưu ý: Prime sẽ liên lạc với bạn trong vòng 48 giờ (làm

việc) và xác nhận khi bạn thành công thêm những

người có ảnh hưởng mới.
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II. Influencers – Xem thông tin chi tiết của Influencers, thương hiệu và các nhóm cộng đồng.

Để xem chi tiết về những người có ảnh hưởng, thương hiệu và các nhóm

cộng đồng:

Bước 1: Nhấn vào tên (Influencers, Brands and Communities) để xem chi 

tiết

Bước 2: Bây giờ bạn có thể xem hình và thông tin trong trang Overview, 

Hồ sơ và Facebook profile

1. Overview Trang tổng quan). Xem các số liệu bao gồm:

Follows: số lượng người theo dõi trang

Engagements: số lượt thích và tương tác trên trang

Number of posts: số lượng bài đăng trên trang

Engagement rate: Tỉ lệ tương tác trên mỗi lượt bài đăng hiển thị

2. Profile: xem thông tin cá nhân bao gồm: Thông tin từ cơ bản đến 

chuyên sâu

3. Facebook page: xem số liệu trên trang Facebook bao gồm:

Biểu đồ tương tác, người theo dõi, số lượng bài viết, số lượng bình luận,

Hashtag của các chiến dịch ...

1

2
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Tạo chiến dịch mới:

Bước 1: Nhấn                  để tạo chiến dịch mới

Bước 2: Tại mục General - Chi tiết chiến dịch, điền thông tin sau:

Campaign name: Tên Chiến dịch

Campaign description: Mô tả chiến dịch

Email: Điền email của bạn, Prime sẽ liên lạc với bạn qua email này

Phone number: Điền số điện thoại của bạn, Prime sẽ liên lạc với bạn qua SĐT này

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm email và số điện thoại bằng cách nhấp  

Bước 3: Nhấn                để tiếp tục

Bước 4: Tại mục Audience - Target Audience (nhóm đối tượng mục tiêu cho

chiến dịch), tiến hành thiết lập thông tin như:

Age - Tuổi

Sex - Giới tính

Geographical location - Khu vực

Interests - Sở thích

Marital status - Tình trạng hôn nhân

Lưu ý: bạn có thể chọn nhiều dữ liệu cho các trường thông tin.

Bước 5: Nhấn               để tiếp tục

III. Chiến dịch – Tạo chiến dịch mới

4

1

2

3

5
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Bước 6: Tại mục "Budget & Schedule" (đặt ngân sách và thời gian 

cho

chiến dịch), tiến hành thiết lập thông tin như:

Ngân sách cho chiến dịch: tổng ngân sách bạn sẵn sàng chi cho toàn

bộ chiến dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngân sách ước tính cho KOL: thuộc trong khoản ngân sách vừa điền,

nhưng ngân sách này dành cho thuê KOLs/Influencers trong thời gian

của chiến dịch

Lưu ý: bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ bằng cách nhấp vào

Bước 7: Nhấn                để tiếp tục

Bước 8: HIện ra list KOLs/ Influencers, nhấn                 để chọn những

KOLs bạn muốn thuê trong chiến dịch. Use filter for better searching.

Bạn cũng có thể thêm KOLs mới ở giai đoạn này.

Lưu ý: Bạn có thể chọn tệp KOL hiện có (trong hệ thống hoặc bạn đã

tạo "Shortlist") để chọn KOL bạn muốn.

Bước 9: Nhấn                để hoàn thành chiến dịch.

6

7

8

III. Chiến dịch – Tạo chiến dịch mới
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Bước 10: Sau khi hoàn thành quá trình thiết lập

chiến dịch. Bạn có thể chỉnh sửa lại các thông

tin sau:

Campaign name - Tên chiến dịch

Campaign description - Mô tả chiến dịch

Contact Info - Thông tin liên lạc

Information of target group - Thông tin về

nhóm đối tượng khách hàng

Add new KOL list - Thêm KOLs vào trong chiến

dịch

...

Sau khi chỉnh sửa các thông tin, nhấn         

để lưu thông tin vừa thay đổi

III. Chiến dịch – Tạo chiến dịch mới
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IV. Thương hiệu – Thương hiệu của bạn/ đối thủ - Thêm mới thương hiệu

Bước 1: Mục “Brand” - Chọn “Your brands” –
thương hiệu của bạn hoặc Competitors - Đối thủ, 
Nhấn

Bước 2: Thêm link từ trang Facebook vào ô 
“Page URL”. Sau đó, nhấn

Bước 3: Trang Facebook bạn vừa thêm sẽ
hiện ra, nhấn                    để hoàn thành.

Hệ thống sẽ tự động thêm thông tin chi tiết của trang
thương hiệu được bạn thêm vào. Bây giờ bạn có thể 
xem Overview, Bài đăng, Bài đăng ảnh hưởng và quản 
lý chiến dịch
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Để xem nội dung của trang cộng đồng, nhấp 
vào Communities, và nhấn vào tên cộng 
đồng bạn muốn xem

V. Cộng đồng - Cách xem trang cộng đồng

Màn hình hiển thị gồm:
Overview tab (Tab tổng quan): cung cấp thông
tin cơ bản của trang (thời gian tham khảo trong
30 ngày qua)
Metrics tab (Tab số liệu): Cung cấp số liệu
thống kê dựa trên: Tương tác, bài đăng, ... ở
dạng biểu đồ. (thời gian tham khảo trong 30
ngày qua)
History tab: (Tab lịch sử): Cung cấp thông tin từ
cơ bản đến nâng cao (thời gian tham khảo: 1
năm)
Post tab: (Tab bài đăng): Cung cấp nội dung
chi tiết của bài viết trên trang.
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Data Management Tab (Tab quản 
lý dữ liệu)
Shortlists (Danh sách): Prime đề 
xuất danh sách người nổi tiếng 
(dựa trên xu hướng xã hội) giúp 
bạn khám phá xu hướng. Bạn 
cũng có thể tạo danh sách của 
riêng bạn để quản lý dễ dàng.

VI. Quản lý dữ liệu – Danh sách các KOLs
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VI. Quản lý dữ liệu – Danh sách các KOLs - Cách tự tạo danh sách

Để tạo danh sách KOLs cho riêng bạn: 

Bước 1: Nhấn

Bước 2: Ở mục Description (mô tả),

điền các thông tin sau :

KOL group name - Tên dach sách 

KOLs

KOL group description - Mô tả danh

sách

Shortlist type - Loại danh sách

Cover image (hình ảnh đại diện danh

sách): nhấp vào khung ảnh và tải lên

hình ảnh từ máy tính của bạn. 

Lưu ý: hình ảnh không thể vượt quá 1MB (hỗ 

trợ tệp JPG / PNG)

Bước 3: Nhấn              để tiếp tục .
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Bước 4: Nhấp vào để chọn KOLs /Cộng

đồng. Có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tốt hơn.

Nhấn Filter để chọn lọc

Bạn cũng có thể thêm KOLs mới ở giai đoạn này.

Nhấn Add your KOL.

Bước 5: Nhấn để hoàn thành

Sau khi hoàn thành, danh sách sẽ hiển thị (hình

bên trái). Bạn có thể xóa các KOL đã chọn bằng

cách nhấp vào Xóa đã chọn, hoặc di chuyển KOLs

sang Danh sách khác bằng cách nhấp “Move to

shortlist”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể Xuất thông tin cơ bản

của KOLs / Cộng đồng sang định dạng tệp Excel.

4

5

VI. Quản lý dữ liệu – Danh sách các KOLs - Cách tự tạo danh sách
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Để xem / Chỉnh sửa thông tin tài
khoản:
Bước 1: Nhấp Profile

VII. Thay đổi thông tin tài khoản

Bước 2: chọn              để chỉnh sửa Bước 3: Chỉnh sửa thông tin như tên,
email, số điện thoại, địa chỉ, giới tính,
tải hình ảnh đại diện ... Sau đó nhấn vào
để hoàn tất
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Để thay đổi password, chọn mục tài 
khoản
Bước 1: nhấn Change password

Bước 2: điền thông tin sau:
Mật khẩu hiện tại: nhập mật khẩu cũ của bạn.
Mật khẩu mới: nhập mật khẩu bạn muốn thay đổi.
Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới của bạn

Bước 3: Nhấn để hoàn tất.

VII. Thay đổi thông tin tài khoản

3

2
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Thank you

“At Prime Commerce, we believe that we can create positive impacts 
on people's lives through empowering online commerce.”

-----------------------
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