ASM Mô-đun 5: Email khách
hàng tự động
Trong bài học này, bạn sẽ sử dụng hệ thống email của Amazon để
tạo sự tương tác của khách hàng thông qua email.

Bài học này bao gồm:
1.

Sự tham gia và hỗ trợ của khách hàng

2. Chiến dịch hoặc chuỗi email
3. Các quy tắc quan trọng của Amazon
4. Mục đích của Chiến dịch Email
5. Chọn cấu trúc chiến dịch của bạn
6. Viết email của bạn
7.

Mẹo quan trọng

8. ManageByStats (MBS)

1.

Sự tham gia và hỗ trợ của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hoạt động
kinh doanh trên Amazon của bạn . Đã bao nhiêu lần cá nhân bạn quay lại cửa hàng
vì trải nghiệm quá tích cực? Và bạn đã nói với bạn bè bao nhiêu lần rồi

không mua sắm ở một nơi khác vì trải nghiệm tiêu cực? Điều này cũng xảy ra trực
tuyến.
Amazon không thực hiện hỗ trợ khách hàng dễ dàng — chủ yếu, bạn chỉ có thể gửi
email cho từng khách hàng khi họ đặt hàng từ bạn.
Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện tình trạng này bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ gửi
email thông qua hệ thống như ManageByStats (MBS).
Hãy bắt đầu bằng cách tạo các email mà chúng ta sẽ sử dụng với công cụ
này.

2.Chiến dịch hoặc chuỗi email
Chiến dịch email là một chuỗi các email bạn gửi cho khách hàng của mình. Bạn tạo
chuỗi và sau đó nó được gửi cho khách hàng của bạn vào những thời điểm cụ thể.
Bạn thêm các chuỗi này vào công cụ email MBS, sau đó chọn khung thời gian cụ thể
để chúng được gửi đến khách hàng của bạn.

3. Các quy tắc quan trọng của Amazon
Đọc danh sách các quy tắc Amazon mà bạn phải tuân theo khi gửi email:
● Không quảng cáo chiêu hàng dưới bất kỳ hình thức nào —chúng
chỉ cho phép gửi email chứa thông tin về sản phẩm mà khách hàng
đã mua.
● Không có liên kết nào đi đến bất kỳ đâu bên ngoài Amazon.
● Bạn có thể thêm tệp đính kèm PDF vào email của mình nhưng các quy tắc
tương tự cũng áp dụng cho các tệp đính kèm đó.

● Không sao chép bất kỳ thông báo nào mà Amazon đã gửi (ví dụ: email
xác nhận rằng đơn đặt hàng của họ đã được giao).
Nhấp vào liên kết này để truy cập các quy tắc này . Danh sách các quy tắc của
Amazon trông giống như sau:

Đây không phải là hướng dẫn, chúng là những quy tắc cứng và nhanh — đừng phá vỡ
chúng!

4. Mục đích của Chiến dịch Email
Mục đích của các chiến dịch email là thu hút khách hàng của bạn và làm cho họ cảm
thấy có giá trị. Khi họ hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của bạn

bạn cung cấp cho họ, bạn có thể tránh được những phản hồi và đánh giá tiêu cực —
điều đó rất tốt cho doanh nghiệp của bạn.
Khi được thực hiện đúng cách, việc tiếp xúc với khách hàng này mang lại cho sản
phẩm và thương hiệu của bạn một giá trị cảm nhận cao hơn trong tâm trí khách
hàng.
Nó cũng tạo cho khách hàng ấn tượng rằng bạn là một công ty đã thành lập,
trái ngược với việc một người duy nhất bán hàng cho họ.
Tất cả những điều này kết hợp để cung cấp cho khách hàng của bạn dịch vụ
khách hàng tuyệt vời , điều này rất quan trọng đối với sự thành công của bạn.
Với dịch vụ khách hàng tuyệt vời này, nhiều khả năng họ sẽ để lại cho bạn
phản hồi về người bán chất lượng và đánh giá sản phẩm tuyệt vời .

5. Chọn cấu trúc chiến dịch của bạn
Nói chung, ít hơn là nhiều hơn khi nói đến chiến dịch email — hãy đảm bảo rằng
bạn có lý do chính đáng cho mỗi email bạn gửi. Hãy nhớ rằng khách hàng cũng
phải nhận thức rằng mọi email bạn gửi cho họ đều chứa đựng thông tin có giá trị.
Tải xuống tệp PDF đính kèm với bài học này để xem ví dụ về các chiến dịch email thu
hút khách hàng hiệu quả.

6. Viết email của bạn
Hãy nhớ luôn kiểm tra các chiến dịch của bạn! Không có hai sản phẩm nào
giống nhau, vì vậy hãy dành thời gian để khám phá xem chuỗi email nào hoạt động
tốt nhất cho sản phẩm nào. Chúng tôi không khuyên bạn nên gửi nhiều hơn ba
email.
Chúng tôi đã cung cấp cho bạn các mẫu email để giúp bạn bắt đầu, nhưng điều quan
trọng là bạn phải viết chúng bằng giọng nói của mình — điều này dẫn đến sự nhất
quán sau này, nếu bạn liên hệ lại với họ.
Hãy dành thời gian khi viết những email này, vì chúng rất quan trọng trong việc xây
dựng mối quan hệ với khách hàng và thiết lập thương hiệu của bạn. Sau một thời gian,
bạn sẽ tìm ra trình tự phù hợp nhất với mình.
Một lần nữa, hãy luôn kiểm tra email của bạn! Không chỉ số lượng email,
mà cả nội dung.

7.

Mẹo quan trọng
● Luôn tuân thủ các quy tắc của Amazon.
● Giữ cho email của bạn ngắn gọn và đi vào trọng tâm — email dạng
dài đang trở thành dĩ vãng.
● Không gửi thư chào hàng hoặc khuyến mãi.
● Cung cấp cho khách hàng những nội dung phù hợp với sản phẩm
của bạn.
● Viết cho khách hàng của bạn như thể bạn đang viết cho một người bạn.

8. ManageByStats (MBS)
ManageByStats được tạo bởi một thành viên ASM, Philip Jepsen. Nó chứa một số
lượng lớn các tính năng, nhưng cái sẽ hữu ích nhất cho bạn lúc này là Seller Mail —
công cụ này cho phép bạn thêm chuỗi email của mình và để phần còn lại cho công cụ.
Bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ này trong phần tiếp theo
bài học.

