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Tìm kiếm …

Chào mừng, các shark đã quay lại với video hướng dẫn đăng sản phẩm
đúng chuẩn shopee phần 2 trong video này, shopee uni sẽ hướng dẫn
sót thiết lập phần thông tin vận chuyển và các thông tin khác nhá. Bước
5, thiết lập cân nặng, kích thước và đơn vị vận chuyển cho sản phẩm tại
một vận chuyển nhập chính xác. Cân nặng và kích thước sau đóng gói
của sản phẩm để tối ưu hóa phí vận chuyển, chi phí vận chuyển sẽ được

Bài viết mới



tính dựa trên khối lượng của đơn hàng. Có 2 cách tính khối lượng đơn
hàng cách một khối lượng thực tế của đơn hàng sau đóng gói. Cấp 2
khối lượng dựa trên kích thước của đơn hàng sau đóng gói. Cùng tìm
hiểu về cách tính khối lượng đơn hàng của đơn vị vận chuyển sau khi

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

nhận hàng của shop nhé. Để tính khối lượng thực tế, đơn vị vận chuyển

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

sẽ tiến hành cân trực tiếp đơn hàng đối với khối lượng dựa trên kích

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

thước, đơn vị vận chuyển sẽ áp dụng công thức chiêu dai nhưng chiều

HÀNG GIẤU KÍN

rộng nhân chiều cao của đơn hàng chia cho khối lượng quy đổi trong
chuyển phát nhanh. Đơn vị tính là kg phí vận chuyển sẽ được tính dựa
trên khối lượng nào cao hơn. Vì vậy, việc nhập đúng khối lượng và kích
thước của đơn hàng sau đóng gói thật sự rất quan trọng. Điều này sẽ
giúp shop hạn chế được tình huống không mong muốn như đơn vị vận
chuyển từ chối nhận đơn hàng hoặc phí vận chuyển đơn hàng tăng cao

phân biệt thẻ tín dụng và
thẻ ghi nợ – cuộc đại
chiến của visa và
mastercard kinh tế nhập
môn

hơn. Thực tế, các thiết lập đơn vị vận chuyển cho sản phẩm như sau, tại

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

một phí vận chuyển kéo thanh sang phải để bật đơn vị vận chuyển cho

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

sản phẩm sau. Hãy tham khảo kỹ bản giới hạn kích thước khối lượng

DEBIT và CREDIT) – Nên

sau đây để chọn đơn vị vận chuyển phù hợp cho sản phẩm.

dùng thẻ nào

Bước 6, thiết lập thời gian chuẩn bị hàng cho sản phẩm tại một hàng

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

đặt trước, hệ thống sẽ thiết lập mặc định là không có nghĩa là thời gian

tín dụng và thẻ ghi nợ

chuẩn bị hàng của một sản phẩm là 2 ngày tính từ ngày đơn hàng phát
sinh không bao gồm chủ nhật và ngày lễ sau có thể chọn đồng ý nên
muốn sử dụng tính năng hàng đặt trước. Tính năng hàng đặt trước áp
dụng cho những sản phẩm cần thời gian chuẩn bị hàng lâu hơn 2 ngày
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và sau có thể thiết lập từ 7 đến 30 ngày. Ví dụ, trong trường hợp shop
thiết lập 7 ngày có nghĩa là shop sẽ có 7 ngày để giao hàng cho đơn vị
vận chuyển tính từ ngày đơn hàng khác sinh sau đây là bản tổng hợp
các thông tin đăng bán sản phẩm.
Done Recognizing Speech Nó những lương và hiển thị để hoàn tất thao
tác đăng tải sản phẩm. Lưu ý những mục có* là các mục bắt buộc phải
điền thông tin. Chúc các shark đăng tải sản phẩm thành công nhé.
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đểu bạn phải biết

diễn ra như thế nào 
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Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo
chototbatdongsan.com không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào
do thực hiện hành động hoặc không hành động từ các lới khuyên trên

Trợ giúp
Ứng dụng

web. Hãy liên hệ với ngân hàng, chuyên gia tài chính, cố vấn pháp luật
chính chủ để được tham vấn
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