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យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារ និងការផ្សសព្វផ្សាយពាណិជ្ជ
កម្មធេឡិចត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន



វេ ទិកាពាណិជ្ជកម្ម វេឡិចត្រូនិករបស់ត្បវទសចិន

យុទធសាស្តសរ វ្វើទើផ្សារពាណិជ្ជកម្ម វេឡិចត្រូនិកកនុ ង 
េ ស័ិយសិបបកម្ម

សហត្ាស្ុនរូច និងម្្យម្បរវទសអាចដាក់ពាកយ
វសនើ សុុំដុំ វណើ រការ និងពត្ងើកអាជ្ើេកម្ម វៅកនុ ងត្សុកចិន

សរើពើការផ្សរល់វោបល់េុំពើការជួ្យឲ្យត្កុម្ហ ុនបរវទស
បវងកើរម៉ា កដដលមនគុណភាពខ្ពស់វៅកនុ ងទើផ្សារ
ពាណិជ្ជកម្ម វេឡិចត្រូនិករបស់ត្បវទសចិន

មារិកា
C o n t e n t s



ធេទិ្កាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិ
ត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន



១. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡិចត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន——ធេទ្ិកា B2C

Tmall (天猫商城) suning.com (苏宁易购) vip.com (唯品会)

JD.com (京东) dangdang.com(当当网) JUMEI.COM (聚美优品)



១. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡិចត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន——ធេទ្ិកាB2B

1688（Alibaba） Made-in-China.com (中国制造网)

HC360.com (慧聪网) China.cn (中国供应商)



១. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡិចត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន——ធេទ្ិកា C2C

Taobao (淘宝网) Eachnet.com (易趣网)

Mongujie (蘑菇街)



១. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិករប្ត់្បធទ្្ចិន——ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកត្បចាំថ្ងៃ

Trip.com (携程) Meituan (美团)

Ele.me (饿了么)

DiDi (滴滴出行)

100.me.com 
(叮咚买菜)



១. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្ម ធេឡិចត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន——ធេទ្កិាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូកិត្បព្ន័ធផ្សសព្វផ្សាយ្ងគម្ងមី

Pinduoduo (拼多多) Kuaishou (快手)

Xiaohongshu (小红书) TikTok (抖音)



១. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡិចត្រូនិករប្់ត្បធទ្្ចិន——ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកឆ្លងដែន

g.suning.com (苏宁海外购)

ymatou.com (洋码头)

AliExpress (速卖通)

DHgate.com (敦煌网)

Tmall Global (天猫国际)

kaola.com (考拉海购)

Alibaba.com (阿里巴巴国际站) Lazada



យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារ
ពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិក
កនុងេិ្័យ្ិបបកម្ម



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម

1 2 3

◼្រង់ដាររថ្ម្ល ◼ម្ធ្ោបាយធ្វើទ្ីផ្សារ ◼យទុ្ធសាស្ត្រលក់
ផ្សសព្វផ្សាយ



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——្រង់ដាររថ្ម្ល

វដើម្បើឲ្យមនការយល់ដឹងកាន់ដរចាស់េុំពើរម្ម្ៃទើផ្សារម្នផ្សលិរផ្សលសិបបកម្មវៅត្បវទសចនិ វយើងបានវ្វើសថិរិសរើពើរម្ម្ៃម្ន
ផ្សលិរ ផ្សលសិបបកម្មទូវៅមួ្យចុំនួនវៅវលើវេទិកាចុំនួនបើគឺ ១៦៨៨ (លក់ដុុំ) Taobao (លក់រាយ) និង TikTok (ផ្សាយផ្ទា ល់)។



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——្មាា រធត្បើត្បា្ត់្បចាំថ្ងៃដែលរាញធដាយថ្ែ（កស្តនរកឫ្សជីាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទិកា១៦៨៨៖
ចវ ៃ្ ោះពើ ១០ វៅ ២០យន័ កនុង
ផ្សលរិផ្សលចុំននួម្យួ



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——្មាា រធត្បើត្បា្ត់្បចាំថ្ងៃដែលរាញធដាយថ្ែ（កស្តនរកឫ្សជីាឧទាហរណ៍)

តម្លៃនៅន ើនេទិកា

Taobao：

ចន ៃ្ ោះពី ៣០នៅ៩០ យ័ន

ក្ន ុងផ ិតផ ចំនួនលួយ



២. យុទធសាស្ត រ្ ន វ្ ើទីផារពាណិជ្ជក្លមនេឡិចត្តនូកិ្ក្ន ុងេ ិ្ យ័្ិប្បក្លម——្ម្ភា រនត្ប្ើត្ា្ត់្ប្ចមំ្ងៃដែ តាញនោយម្ែ（ក្ស្តនរក្ឫ្សជីាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទិកា TikTok៖
ចវ ៃ្ ោះពើ ១០ វៅ ២០យន័ កនុង
ផ្សលិរផ្សលចុំនួនម្ួយ



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ផី្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូកិកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——ធត្រឿងរបុដរងធ្វើធដាយថ្ែ (កត្មាលត្ព្ាំជាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទកិា១៦៨៨៖
២០（រូច）វៅ ៧០（្ុំ）យន័
កនុងផ្សលិរផ្សលចុំននួម្យួ



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ផី្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូកិកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——ធត្រឿងរបុដរងធ្វើធដាយថ្ែ (កត្មាលត្ព្ាំជាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទកិា Taobao ៖
៥០（រូច~១៥០（្ុំ）យន័ កនុងផ្សលិរផ្សល
ចុំននួម្យួ



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ផី្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូកិកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——ធត្រឿងរបុដរងធ្វើធដាយថ្ែ (កត្មាលត្ព្ាំជាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទិកា TikTok៖ ២០（រូច）វៅ ៨០យន័（ ុ្ំ）កនុងផ្សលិរផ្សលចុំននួម្យួ



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ផី្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រនូកិកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——ត្បធេទ្េរថុ្ ាេរយីធ៍្វើតាម្ការបញ្ជជ ទ្ិញ (Custom)
ធ្វើធដាយថ្ែ (ចមាល ក់ធ ើជាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទិកា១៦៨៨៖
ទុំនិញរូចៗជាវត្ចើន មនរម្ម្ៃភាគវត្ចើនដរប៉ាុ ម្ ន
យន័ប៉ាុវ ណ្ ោះកនុងផ្សលិរផ្សលចុំនួនម្យួ។ បរមិណ
ទុំនិញវ វ្ើតាម្ការបញ្ជជ ទិញ (Custom) កាន់្ ុំ
រម្ម្ៃកានដ់រទាប។



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——ត្បធេទ្េរថុ្ាេរយីធ៍្វើតាម្ការបញ្ជជ ទ្ិញ
(Custom) ធ្វើធដាយថ្ែ (ចមាល ក់ធ ើជាឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទិកា Taobao៖
ទុំនិញវ វ្ើតាម្ការបញ្ជជ ទិញ (Custom) ជាវត្ចើន មន
រម្ម្ៃពើខ្ាង់ដប់វៅខ្ាង់រយយន័ប៉ាុវ ណ្ ោះកនុងផ្សលិរផ្សល
ចុំននួម្យួ។



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនកិកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——ត្បធេទ្េរថុ្ ាេរយីធ៍្វើតាម្ការបញ្ជជ ទ្ិញ (Custom) ធ្វើធដាយថ្ែ (ចមាល ក់ធ ើជា
ឧទាហរណ៍)

រម្ម្ៃវៅវលើវេទកិា TikTok：

ទុំនញិវ្វើតាម្ការបញ្ជជ
(Custom) ជាវត្ចើន មន
រម្ម្ៃពើខ្ាង់ដប់វៅខ្ាង់រយ
យន័ប៉ាុវ ណ្ ោះកនុងផ្សលិរផ្សល
ចុំននួម្យួ។



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្ យ័្បិបកម្ម——្រង់ដាររថ្ម្ល

2

វដាយសារលកខណៈម្នការផ្សសពវផ្សាយ រម្ម្ៃផ្សលរិផ្សលវៅវលើវេទិកា
ពាណិជ្ជកម្មវេឡចិត្រនិូកផ្សាយផ្ទា ល់ទាបជាងរម្ម្ៃផ្សលរិផ្សលវៅវលើ
វេទិកាលក់រាយ្ម្មតា។

3

រម្ម្ៃទុំនិញសបិបកម្មនឹងត្រេូបានកុំណរ់វៅតាម្ភាពលុំបាកម្នសបិបកម្ម ប៉ាុដនរ ជាទូវៅ
រម្ម្ៃនឹងមិ្នវលើសពើគុណរម្ម្ៃម្នផ្សលរិផ្សលវ្ោះវទ។

1

រម្ម្ៃទុំនិញវៅវលើទើផ្សារលក់ដុុំដូចជាវេទិកា ១៦៨៨  គឺទាបជាងរម្ម្ៃទុំនិញលក់រាយ។ ប៉ាុដនរ 
ជាទូវៅមនការកុំណរ់េុំពើបរមិណទិញជាេបបបរម វហើយផ្សលរិផ្សលសបិបកម្មខ្ៃោះនឹងត្រេូ
បានបញុ្ោះរម្ម្ៃអាត្ស័យវលើការវកើនវឡើងម្នបរមិណបញ្ជជ ទិញ។



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——េិ្ីសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារ（១）

កាលពើដខ្រុលាឆ្ន ុំមុ្ន វេទកិាេ ើវដេូខ្ៃើ Tik Tok បានវបើកដុំវណើ រការកម្មេ ិ្ ើ "វម្ើលវ ើញជ្ុ្ំ ញសិបបកម្ម" ដដលនងឹជួ្យឲ្យសិបបករ
អាចវដើរទាន់ពាណិជ្ជកម្មវេឡចិត្រូនកិផ្សាយផ្ទា ល់ជាមួ្យនងឹផ្សៃូេដ៏រហ័ស តាម្រយៈម្វ្ោបាយជាវត្ចើនដូចជា លុំហូរការាុំត្ទផ្សៃូេការ
ការផ្សរល់នូេម្លៃចុ្ំ យ ការបណរុ ោះប រ្ លផ្សៃូេការ សកម្មភាពត្បរបិររកិារផ្ទរ ច់មុ្ខ្ នងិវសាមមូ្លដាឋាន នត្គោឹះកនុងផ្សាយផ្ទា ល់។



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——េិ្ីសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារ（២）

លើ វនៀនគិន (LI NIANGEN) មនអាយុ៦២ឆ្ន ុំ
ជាេនកជ្ុ្ំ ញរាញឫសសើវៅ ទើត្កុងសុើនេុើ វខ្ររជាុំងសុើ។
ារ់បានចាប់វផ្សរើម្វរៀនរាញឫសសើវៅអាយុ៩ឆ្ន ុំ។ ារ់គឺជា
េនករាញឫសសើជ្ុ្ំ ន់ទើ៥ វៅកនុងត្គួសាររបសា់រ។់
វដាយសារការរាញឫសសើមិ្នអាចរកត្បាក់បាន ារក់ប៏ាន
ទទួលបវត្ងៀនសិសសជាង ៣០្ក់ វហើយពួកវគទាុំងេស់
បានផ្ទៃ ស់បរូរអាជ្ើពរបស់ពួកវគវដាយសារដរបញ្ជា ត្បាក់
ចុំណូល។

កាលពើឆ្ន ុំមុ្ន លើ វនៀនគិន (LI NIANGEN)

បានទាកទ់ងវៅ TikTok វហើយបានលក់ផ្សលិរផ្សលឫសសើ
វៅវលើផ្សាររូចរបស់ TikTok ដដលកនុងមួ្យដខ្ារអ់ាច
លកប់ានត្បាក់ ៥មឺុ្នយន័។



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——េិ្ីសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារ（៣）

ចូេ សុើន (ZHOU XIN)

ជានិសសរិម្នសាកលេទិោល័យ
Jingdezhen Ceramic

University។ ្ងបានលក់
ផ្សលរិផ្សលលមព័រសដឺឡនវ្វើវដាយ
ម្ដវៅវលើវេទិកា TikTok បាន
ត្បាក់ចុំននួ ១០០.០០០យន័
កនុងរយៈវពលពើរដខ្ដដលវសមើនងឹ
១០០ដង កនុងរយៈវពលដូចាន
្វពលកនៃងម្ក។



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——េិ្ីសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារ（៤）

វត្ៅពើផ្សលិរផ្សល
សិបបកម្ម ម្ាូបអាហារ នងិ
នុំវ្វើវដាយម្ដក៏អាច
បង្ហា ញពើជ្ុំហានម្នការវ្វើ
កនុងទត្ម្ង់ជាេ ើវដេូខ្ៃើ នងិ
ការផ្សាយផ្ទា ល់ផ្សងដដរ។



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（១）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលមនចុំននួម្យួ——ទិញវដាយមនការដលម្ជូ្ន



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（២）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលមនចុំននួម្យួ——ទញិវដាយមនរយៈវពលកុំណរ់



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៣）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលមនចុំននួម្យួ——រម្ម្ៃពវិសស



២. យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៤）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលចុំននួម្យួ——ការលក់មុ្នវពល



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៥）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលមនចុំននួវត្ចើន——ទិញត្គប់ចុំននួ នឹងមនបញុ្ោះរម្ម្ៃ



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៦）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលមនចុំននួវត្ចើន——ទិញត្គប់ចុំននួ នឹងមនការដលម្ជូ្នេវើម្យួ



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៧）

លក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលមនចុំននួវត្ចើន——ទិញត្គប់ចុំននួឈុរ នឹងមនការបញុ្ោះរម្ម្ៃ



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៨）

វត្ៅពើសកម្មភាពលក់ផ្សសពវផ្សាយត្បចាុំម្លៃ មនម្លៃជាក់លាក់វផ្សសងវទៀរ ដូចជាម្លៃបុណយឈប់សត្មក នងិទាិមទញិទុំនញិ គជឺាវពលវេលាដ៏លអសត្មប់
ពាណិជ្ជករវដើម្បើវ្វើការលក់ផ្សសពវផ្សាយ។ ឧទាហរណ៍៖ “ទាិម ៦១៨”នងិ ទាិម “ម្លៃទើ១១ ដខ្េចិឆកិា” របស់ត្បវទសចនិ នងិទាិមបុណយជារិ “៣៨” ជាវដើម្
ពាណិជ្ជករវៅតាម្វេទិកានើមួ្យៗសុទធដរនឹងចាប់វផ្សរើម្សកម្មភាពលក់ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិរផ្សលវរៀងៗខ្ៃួន។



២.យទុ្ធសាស្ត្រធ្វើទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកកនងុេិ្យ័្បិបកម្ម——យទុ្ធសាស្ត្រលក់ផ្សសព្វផ្សាយ（៨）



ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិក
ដែលេនុញ្ជា រឲ្យត្កុម្ហ ុន
បរធទ្្ចូលរមួ្



៣. ធេទ្ិកាពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិកដែលេនុញ្ជា រឲ្យត្កុម្ហ ុនបរធទ្្ចូលរមួ្
T m a l l G l o b a l ( 天 猫 国 际 )

T ik To k (抖音 )

K u a i s h o u （ 快 手 )

P i n d u o d u o G l o b a l

( 拼 多 多 国 际 )

J D  W o r l d w i d e

( 京 东 全 球 购 )

អាជ្ើេកម្មដដលចូលរមួ្ត្រូេដរមនទើសាន ក់ការរបស់
ត្កុម្ហ ុនវៅវត្ៅត្បវទសចិនដើវាក មនចុោះបញជ ើ
ម៉ា កវៅវត្ៅត្បវទស មនគុណេុឌ្ឍិ និងអាជាា ប័ណណ
លក់រាយវៅវត្ៅត្បវទស និងអាជ្ើេកម្មពាក់ព័នធវផ្សសង
វទៀរ វហើយមនវករ រ ិ៍វ ម្ ោះ និងសាថ នភាពអាជ្ើេកម្ម
លអវៅបរវទស។

⚫ ត្រូេឲ្យមនទើសាន ក់ការចុោះបញជ ើវៅបរវទស
ឬហុងកុងចិន ម៉ា កាេ និងម្រាម៉ា ន់ វហើយ
មនគុណេុឌ្ឍវត្ៅត្បវទ ស ឬគុណេុឌ្ឍិ
ពាណិជ្ជកម្ម

⚫ ជាកម្មេរថុម្នការទទួលខុ្សត្រូេរមួ្វៅកនុង
ត្សុក

⚫ មនគណនើ្្ារសាជ្ើេកម្មវៅវត្ៅ
ត្បវទស ឬវៅហុងកុង ម៉ា កាេ និងម្រាម៉ា ន់។

⚫ អាជ្ើេកម្មដដលចូលរមួ្ត្រូេមនទើសាន ក់ការចុោះ
បញជ ើវៅវត្ៅត្បវទស ឬវៅហុងកុង ម៉ា កាេ
និងម្រាម៉ា ន់ វហើយមនគុណេុឌ្ឍលិក់រាយ ឬ
ពាណិជ្ជកម្មវៅវត្ៅត្បវទស

⚫ អាជ្ើេកម្មដដលចូលចាុំបាច់ត្រេូជាកម្មេរថុម្នការ
ទទួលខុ្សត្រូេរមួ្វៅកនុងត្សុកចិនដើវាកវ្ោះ 
គឺេនករុំ្ងកនុងត្សុក

⚫ អាជ្ើេកម្មដដលចូលរមួ្ត្រូេមនគណនើ្្ារ
សាជ្ើេកម្មវៅបរវទស ឬវៅហុងកុង ម៉ា កាេ
និងម្រាម៉ា ន់។

⚫ ទើតាុំងហាងដដលបានចុោះបញជ ើ គឺត្រូេវៅវត្ៅ
ត្បវទសចិនដើវាក (រមួ្ទាុំងហុងកុង ម៉ា កាេ
និងម្រាម៉ា ន់)

⚫ លិខ្ិរបញ្្ជក់ការចុោះបញជ ើរបស់សហត្ាសវត្ៅ
ត្បវទស

⚫ េររសញ្ជា ណប័ណណរបស់េនករុំ្ងត្សប
ចាប់ម្នសហត្ាសវត្ៅត្បវទស

⚫ េររសញ្ជា ណប័ណណេនកត្គប់ត្គងអាជ្ើេកម្ម។

⚫ េងគភាពជាម្ួយត្កុម្ហ ុនដដលបានចុោះ
បញជ ើវៅបរវទស

⚫ គើជាភាគើម៉ា ក ឬមនទទួលសិទធិពើម៉ា ក
⚫ ការមនគណនើ្្ារសាជ្ើេកម្មវៅ
បរវទសទូទារ់ជាត្បាក់ដុលាៃ រអាវម្រកិ។

⚫ លិខ្ិរបញ្ជជ ក់ការចុោះបញជ ើត្កុម្ហ ុន
ដដលវសនើសុុំចូលរមួ្

⚫ េររសញ្ជា ណប័ណណរបស់នើរិបុគគល ឬ
េនកទទួលសិទធិរុំ្ង និងេនកទុំ្ក់
ទុំនងរបស់អាជ្ើេកម្មម្នត្កុម្ហ ុនវសនើសុុំ
ចូលរមួ្

⚫ លិខ្ិរបញ្ជជ ក់ការវបើកគណនើ្ ្ារ
សាជ្ើេកម្មវត្ៅត្បវទសរបស់ត្កុម្ហ ុន
ដដលបានចូលរមួ្។ េញិ្ជា បនបត្រចុោះ
បញជ ើរបស់ត្កុម្ហ ុនចុោះបញជ ើវៅបរវទស

⚫ េញិ្ជា បនបត្រចុោះបញជ ើម៉ា ក។



ស្តីពីការផ្តល់យោបល់អាំពីការជួយឲ្យក្កុមហ ុន
បរយទស្បយងកើតម៉ា កខែលមនគុណភាពែពស្់យៅ
កនុងទីផ្ារពាណិជជកមមយអឡិចក្តូនិករបស់្
ក្រយទស្ចិន



៤. ្រពី្ីការផ្សរលធ់ោបលេ់ាំព្ីការជ្ួយឲ្យត្កុម្ហ ុនបរធទ្្បធងកើរមា៉ា កដែលមានរុណភាព្ខ្ព្់
ធៅកនងុទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិករប្ត់្បធទ្្ចិន

វត្ជ្ើសវរ ើសវេទិកាដដលចូលរមួ្

ត្បរិបររកិារហាងអាជ្ើេកម្ម

ការដកម្ចនផ្សលិរផ្សល

សកម្មភាពវ វ្ើទើផ្សារ

ការកសាងម៉ា ក



៤. ្រពី្ីការផ្សរលធ់ោបលេ់ាំព្ីការជ្ួយឲ្យត្កុម្ហ ុនបរធទ្្បធងកើរមា៉ា កដែលមានរុណភាព្ខ្ព្ធ់ៅ
កនងុទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិករប្ត់្បធទ្្ចិន

ការដកម្ចន
ផ្សលិរផ្សល

អាចវត្ជ្ើសវរ ើសចូលរមួ្ជាម្យួវេទិកាដដលវទើបដរ
ដុំវណើ រការពាណិជ្ជកម្មវេឡចិត្រូនិកឆ្ៃងដដនកនុងប៉ាុ ម្ ន
ឆ្ន ុំចុងវត្កាយវនោះ ដូចជា Pinduoduo TikTok និង
Kuaishouជាវដើម្។ វបើវទាោះបើជាចុំនួនេនកវត្បើត្បាស់
វេទិកាទាុំងវនោះម្ិន្ុំទូលាយដូចជាវេទិកា្ុៗំ  ក៏វដាយ 
ក៏វេទិកាទាុំងវនោះមនការយកចរិរទុកដាក់ និងាុំត្ទ
កាន់ោ៉ា ងត្បវសើរសត្មប់សហត្ាសបរវទស។

វត្ជ្ើសវរ ើសវេទកិា
ដដលចូលរមួ្ ត្ប រិ បររិ កា រ

ហាងអាជ្ើ េ ក ម្ម
េនកអាចវត្ជ្ើសវរ ើសសហការជាម្យួអាជ្ើេកម្មកនុងត្សុក ឬ
វត្ជ្ើសវរ ើសពាណិជ្ជកម្មវេឡចិត្រូនិកឆ្ៃងដដនកនុងត្សុក
វដើម្បើដុំវណើ រការហាងអាជ្ើេកម្មខ្ៃួនឯង។

ផ្សលិរផ្សលដដលផ្សលិរវដាយអាជ្ើេកម្មវត្ៅត្បវទសមនលកខណៈ
ដបៃក ប៉ាុដនរ ត្រូេពិចារ្ថា វរើផ្សលិរផ្សលដដលផ្សលិរអាចបុំវពញ
រត្មូ្េការេនកវត្បើត្បាស់កនុងត្សុកបានដដរឬវទ។



៤. ្រពី្ីការផ្សរលធ់ោបលេ់ាំព្ីការជ្ួយឲ្យត្កុម្ហ ុនបរធទ្្បធងកើរមា៉ា កដែលមានរុណភាព្ខ្ព្់
ធៅកនងុទ្ីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធេឡចិត្រូនិករប្ត់្បធទ្្ចិន

ការកសាងម៉ា ក

សកម្មភាព វ្វើ ទើ ផ្សា រ

សាច់វរឿងរបស់ម៉ា កត្រូេបានកសាងវឡើងវដាយ
បញ្ជជ ក់ពើរម្ម្ៃម្នមុ្ខ្ង្ហររបស់ផ្សលិរផ្សល និងវផ្ទរ រវលើ
លកខណៈម្ន“ការេនុេររ”។ សាច់វរឿងវនោះត្រូេបាន
និោយជុ្ុំេញិឈុរឆ្កការវត្បើត្បាស់ និងត្កុម្ម្នុសស
របស់ផ្សលិរផ្សល វដើម្បើឲ្យេនកវត្បើត្បាស់អាចភាជ ប់
ទុំ្ក់ទុំនងសាម ររើម្នម៉ា កវៅវពលពកួវគវ ើញ“ឈុរ
ឆ្ក”វ្ោះ ។

អាចវត្ជ្ើសវរ ើសេភិេឌ្ឍន៍ភាន ក់ង្ហរពាណិជ្ជកម្មវៅ
កនុងត្បវទស វដាយសហត្ាសទទួលខុ្សត្រូេ
ចុំវពាោះការផ្សលិរ និងភាន ក់ង្ហរពាណិជ្ជកម្មទទលួ
ខុ្សត្រូេដផ្សនកលក់។ េនកក៏អាចផ្សសពវផ្សាយេ ើវដេូខ្ៃើៗ
តាម្រយៈវេទិកាេ ើវដេូដូចជា TikTok និង
Kuaishou ជាវដើម្ វដើម្បើសវត្ម្ចបាននូេលទធផ្សល
ម្នការវ្វើទើផ្សារ។



្មូ្េររុណ


