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bước 1
Truy cập đường link

và nhấn Đăng ký ngay

bước 2
Đăng nhập hoặc đăng ký bằng tài 
khoản bạn muốn quản lý quán sau 
này

bước 3

bước 4
Kiểm tra lại thông tin và Gửi

bước 5
Now tiến hành duyệt yêu cầu của 
bạn. Sau khi được duyệt bạn sẽ 
nhận được email thông báo. Trong 
trường hợp ký hợp đồng, bạn vui 
lòng kiểm tra email và làm theo 
hướng dẫn

Mechant

TỔNG QUAN

bước 6
Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ 
với bạn để hoàn tất các thủ tục

https://merchant.shopeefood.vn/register

https://shopeefood.vn/merchant-register
/usermanual.pdf

Tiến hành đăng ký. Xem hướng dẫn tại



bước 1 Truy cập website https://merchant.shopeefood.vn/register

bước 2 Chọn Đăng ký ngay

bước 3 Đăng nhập hoặc Đăng ký bằng tài khoản để đăng nhập vào Now (nếu có).
Email của tài khoản sẽ được dùng chung để quản lý quán của bạn sau này

HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ
QUÁN TRÊN
SHOPEEFOOD



KIỂM TRA 
QUÁN ĐÃ CÓ
TRÊN FOODY
HOẶC
SHOPEEFOOD

bước 1 Ở màn hình Đăng Ký Quán, nhấn Tạo quán mới ở góc phải màn hình 

bước 2 Tìm theo tên quán của bạn để kiểm tra quán thực tế đã có trên ShopeeFood/Foody hay chưa

bước 2.1 Nếu KHÔNG tìm thấy quán, vui lòng ấn Tạo quán ngay và chọn thành phố để 
kiểm tra xem ShopeeFood đã có tại thành phố của bạn chưa. 
- Nếu ShopeeFood chưa có ở thành phố của bạn, bạn có thể đăng ký quán trên Foody
- Nếu ShopeeFood đã có ở thành phố của bạn, bạn có thể đăng ký ShopeeFood

bước 2.2 Nếu tìm thấy quán, vui lòng bấm Tạo quán trên Now hoặc Ký hợp đồng/ Đăng ký 
ShopeeFood Merchant Wallet/ App

bước 2.3 Nếu tìm thấy quán nhưng được báo quán đã có quản lý, vui lòng liên hệ với chủ quán. 



XEM HỢP 
ĐỒNG VÀ
CHỌN LOẠI
ĐĂNG KÝ 

bước 1 Vui lòng đọc kỹ và xác nhận điều khoản và điều kiện ký Hợp Đồng hợp tác với ShopeeFood

bước 2 Xác nhận phương thức thanh toán tiền qua ví ShopeeFood Merchant Wallet

bước 3 Sau khi chọn xong loại đăng ký, bạn tiến hành điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.
Để xem hướng dẫn cụ thể từng mẫu, vui lòng xem mục 3 

Nếu Quán nằm trong khu vực ShopeeFood giao:

Nếu Quán không nằm trong khu vực ShopeeFood giao, bạn có thể tiếp tục đăng ký quán trên 
Foody bằng cách điền đủ thông tin theo mẫu yêu cầu 



3
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN

MẪU ĐĂNG KÝ



TỔNG QUAN
CÁC MẪU
ĐĂNG KÝ 

 

3 Tuỳ thuộc vào yêu cầu đăng ký và tình trạng quán trên ShopeeFood và Foody mà bạn sẽ phải điền 
các biểu mẫu khác nhau và sẽ được hiển thị rõ tên và số lượng của các biểu mẫu cần hoàn thành 
ở thanh Tiến độ đăng ký    

Thông tin quán - Cơ bản: Yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản như Tên quán, địa chỉ và 
định vị trên bản đồ 

Thông tin người đại diện: Yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới chủ quán, hợp đồng 
(nếu có) và các thông tin liên quan tới giấy tờ kinh doanh của quán để ShopeeFood có thể 
xác minh tính chân thực của quán  

Thông tin quán - Chi tiết: Yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết của quán như ngày giờ mở 
cửa, loại quán, loại đồ ăn và hình ảnh chụp mặt tiền quán  

Menu giao hàng - Ảnh chụp menu: Yêu cầu chụp lại hình ảnh menu để ShopeeFood có thể 
hỗ trợ kiểm tra danh sách món cho quán 

Đăng ký ứng dụng ShopeeFood Merchant: Yêu cầu xác nhận lại thông tin tài khoản sử 
dụng ứng dụng ShopeeFood Merchant

Đăng ký ví ShopeeFood Merchant Wallet: Yêu cầu xác nhận và cung cấp thông tin để mở 
tài khoản ví ShopeeFood Merchant Wallet
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THÔNG TIN
QUÁN -
CƠ BẢN

bước 1

Thông tin quán - Cơ bản: Yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản như Tên quán,
địa chỉ và định vị trên bản đồ

Điền tên quán theo 
cấu trúc hướng dẫn: 
Tên quán - Món đặc 
trưng - Tên đường

bước 2
Điền số điện thoại 
liên hệ của quán 

bước 3
Điền Thành Phố, 
Quận, Huyện và 
Đường Phố

bước 4
Kéo thả chuột để định 
vị chính xác vị trí quán 
trên bản đồ.



THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI
DIỆN 

Thông tin người đại diện:  Yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới chủ quán, hợp đồng (nếu có) 
và các thông tin liên quan tới giấy tờ kinh doanh của quán để ShopeeFood có thể xác minh tính 
chân thực của quán 

bước 1
Chọn hình thức đăng ký dưới danh 
nghĩa Cá nhân (cho quán hộ kinh 
doanh nhỏ lẻ) hoặc Công ty/Chuỗi 
(cho quán thuộc Công ty/ Chuỗi) 

bước 2
Điền MST
(nếu có)

bước 3
Điền tên người đại 
diện và vị trí, email, 
SĐT di dộng

bước 4
Tải lên ảnh chụp 
CMND mặt trước 
mặt sau và Đăng 
ký kinh doanh 



THÔNG TIN
QUÁN -
CHI TIẾT

Cài đặt thời gian mở cửa các ngày trong tuần. Có thể tuỳ chọn giờ mở cửa theo 
nhiều khung giớ khác nhau

bước 1

Thông tin quán - Chi tiết: Yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết của quán như ngày giờ mở cửa, loại quán, 
loại đồ ăn và hình ảnh chụp mặt tiền quán 

Chọn loại hình quán theo các mục đã định sẵnbước 2



THÔNG TIN
QUÁN -
CHI TIẾT (TIẾP) 

Thông tin quán - Chi tiết: Yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết của quán như ngày giờ mở cửa, loại quán, 
loại đồ ăn và hình ảnh chụp mặt tiền quán 

bước 3
Điền phí gửi xe tại quán (nếu shipper 
cần trả tiền gửi xe để vào quán)

bước 4
Chọn từ khoá tìm kiếm để khách có 
thể tìm kiếm quán thông qua các từ 
này

bước 5
Điền miêu tả của quán để khách 
nắm bắt được sản phẩm, đặc tính 
chung của quán

bước 6

bước 7

Tải lên ảnh đại diện của quán trên 
ShopeeFood. Quán nên sử dụng 
ảnh của món đặc trưng của quán để 
làm ảnh đại diện 

Tải lên hình ảnh mặt tiền của quán 
theo hướng dẫn để ShopeeFood có 
thể tiến hành xác minh tính xác thực 
của quán một cách nhanh nhất    



MENU GIAO
HÀNG - 
ẢNH CHỤP
MENU

Menu giao hàng - Ảnh chụp menu: Yêu cầu chụp lại hình ảnh menu để ShopeeFood có thể hỗ trợ 
kiểm tra danh sách món cho quán 

Chọn ảnh chụp menu để tải lên. Vui lòng chụp rõ chữ, và toàn bộ menu để ShopeeFood có thể duyệt 
quán nhanh hơn 



ĐĂNG KÝ
ỨNG DỤNG 
SHOPEEFOOD
MERCHANT

Đăng ký ứng dụng ShopeeFood Merchant: Yêu cầu xác nhận lại thông tin tài khoản sử dụng ứng 
dụng ShopeeFood Merchant

ShopeeFood sẽ sử dụng tài khoản bạn đã đăng nhập để đăng ký quán làm tài khoản đăng ký ứng 
dụng ShopeeFood Merchant

Bạn có thể thêm người dùng vào ứng dụng sau khi đăng nhập vào ứng dụng ShopeeFood Merchant 
sau nếu cần



ĐĂNG KÝ VÍ
SHOPEEFOOD
MERCHANT
WALLET

Đăng ký ví ShopeeFood Merchant Wallet:  Yêu cầu xác nhận lại thông tin tài khoản sử dụng ví 
ShopeeFood Merchant Wallet

ShopeeFood sẽ sử dụng tài khoản bạn đã đăng nhập để đăng ký quán làm tài khoản đăng ký ví 
ShopeeFood Merchant Wallet. Số điện thoại sẽ được dùng để nhận mã OTP cho tài khoản ví 
ShopeeFood Merchant Wallet



KIỂM TRA LẠI
THÔNG TIN
ĐÃ ĐIỀN VÀ
GỬI YÊU CẦU  

Kiểm tra thông tin đã điền

Nếu thông tin đã chính xác, ấn Xác nhận và Gửi. Nếu cần cập nhật lại, 
bạn có thể chọn Chỉnh Sửa

Sau khi xác nhận và gửi yêu cầu, bạn có thể theo dõi tình trạng duyệt 
yêu cầu ở mục Đăng ký quán

Lưu ý:  Bạn có thể nhấn Lưu ở từng bước và quay lại chỉnh sửa sau nếu cần.
- Sau khi ShopeeFood tiến hành duyệt xong yêu cầu, bạn sẽ nhận được email thông báo kết 
quả gửi qua email bạn đã dùng để đăng ký
- Nếu yêu cầu của bạn được duyệt thành công, ShopeeFood sẽ gửi email thông tin đường link 
của quán trên Foody và/hoặc ShopeeFood cùng tài khoản đăng nhập ứng dụng quản lý đơn 
hàng ShopeeFood Merchant, công cụ quản lý thanh toán ví ShopeeFood Merchant Wallet

bước 1

bước 2

bước 3

Chỉnh Sửa Xác nhận và Gửi


