
Hướng dẫn quản lý order theo chương trình khuyến mãi. 
 
Để thuận tiện quản lý hệ thống sản phẩm khi website E-commerce có chương trình khuyến mãi. Chúng tôi xin 

hướng dẫn bạn cách cài đặt sản phẩm cho loại chương trình khuyến mãi tặng kèm sản phẩm. Tức mua một sản 

phẩm hoặc nhiều sản phẩm được tặng 1 hoặc nhiều sản phẩm khác cùng loại hoặc khác loại. 
 
Mời bạn theo dõi. 
 
Bước 1. Hội nhập trang tổng quan. 
 

 
 
Bước 2: Cài đặt nội dung khuyến mãi. 
 
Để thực hiện thiết lập nội dung chương trình khuyến mãi tặng sản phẩm. Bạn phải chắc rằng các sản phẩm 

trong website của bạn (sản phẩm phải mua và quà tặng) đều được add vào các nhóm cụ thể. 
 
Tên của mỗi nhóm được tùy chọn và thiết lập trong khung “Mix Macch Group” khi bạn đưa sản phẩm lên 

website (Products). 
 
--> Vào Manage Content  -->  Products  -->  điền tên nhóm cho sản phẩm vào khung “Mix match Group”. 
 

http://cms.vnvn.com/images/file/huFJPj6L0ggBAAY1/ho-tro-quan-tri-thiet-ke-website-vnvn-cms-2-8-quan-ly-order-khuyen-mai-01.jpg


 
 
-->  Thiết lập nội dung khuyến mãi. 
 
Chọn “Manage Content”  -->  Chọn “Manage Maketting Rules”  -->  Thiết lập nội dung chương trình khuyến 

mãi trong khung “Manage Functions”. 
 

 
 
-->  Nhập tên và số lượng sản phẩm trong nhóm sản phẩm mua và nhóm sản phẩm được tặng kèm theo nội 

dung chương trình khuyến mãi. 
 
Ví dụ: Mua 2 sản phẩm thuộc nhóm A sẽ được tặng 1 sản phẩm thuộc nhóm B. 
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Điền tên nhóm chứa sản phẩm quy định mua. 

Số lượng sản phẩm tối thiểu cần mua để được khuyến mãi. 

Điền tên nhóm chứa sản phẩm là quà tặng. 

Số lượng sản phẩm được tặng tương ứng với số lượng sản phẩm mua. 

Chọn “Update” hoàn tất thiết lập. 

Bạn có thể tạo thêm các nhóm sản phẩm khuyến mãi tương ứng khác bằng nút “Add More”. 
 
Chúc bạn thực hiện thành công và quản trị hiệu quả website E-comerce. 

 

Chúc bạn thực hành thành công! 

 
Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan 
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