
Xin chào Nhà sáng tạo!

 

Chào đón bạn gia nhập gia đình #BBTVfam! Chúng tôi vô cùng vui thích khi thấy bạn tham gia vào cộng 
đồng sáng tạo tuyệt vời này. Khi trở thành đối tác của BBTV, trong vài tuần tới, hãy chú ý kiểm tra email 
của bạn để cập nhật những thông tin quan trọng về thỏa thuận hợp tác.

Đầu tiên, hãy xem lại các bước dưới đây để đảm bảo rẳng quảng cáo hiển thị bình thường trên kênh của 
bạn: BBTV Support.  

Email tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký thông tin và lịch nhận thanh toán. Trong khi chờ đợi, hãy 
làm quen với BBTV thông qua Hướng dẫn dành cho Đối tác BBTV

Một lần nữa xin cảm ơn sự hợp tác của bạn! Chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn thành công và tỏa sáng!

Thân ái,

Team BBTV

VIETNAMESE

https://support.bbtv.com/hc/en-us/articles/221482727
https://vi.bbtv.com/partnerhandbook


Xin chào bạn,

 

Bây giờ bạn chính thức trở thành đối tác của BBTV, điều quan trọng tiếp theo là bạn hãy làm quen với lịch 
thanh toán và báo cáo. 

[QUAN TRỌNG] Trước tiên, hãy xác nhận chi tiết thông tin thanh toán của bạn. Vui lòng chọn một trong 
các hình thức thanh toán sau và làm theo các bước hướng dẫn để đảm bảo rằng bạn có thể nhận thanh 
toán từ BBTV.

Payoneer ( Đối tác ưa thích của BBTV):

Vui lòng đăng ký hình thức thanh toán Payoneer thông qua đại diện BBTV hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ 
Đối tác.

Paypal:

Vui lòng cập nhật email Paypal của bạn bằng cách truy cập vào cổng thanh toán trong tài khoản VISO của 
bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với đại diện BBTV hoặc bộ phận Hỗ trợ Đối tác để trợ giúp.

Điều quan trọng là bạn phải hoàn thành các bước trên để nhận thanh toán đúng hạn và đúng tài 
khoản.

Bạn sẽ nhận khoản thanh toán đầu tiên sau khoảng thời gian hai tháng kể từ lúc bạn gia nhập BBTV 
Network. Tìm hiểu thêm về thời gian bạn được thanh toán.  

Hãy theo dõi email tiếp theo của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các dịch vụ và công cụ hỗ trợ Đối tác 
BBTV, chắc chắn sẽ giúp tăng chất lượng kênh và video của bạn.

Còn bây giờ, hãy tiếp tục sáng tạo nhé!

Team BBTV

https://support.bbtv.com/hc/en-us/articles/200078915-When-Do-I-Get-My-Report-Payment-


Xin chào Quý Đối tác, 

 

Chúng tôi sẽ giúp bạn tăng tốc bằng các nguồn tài nguyên và công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo do BBTV cung 
cấp, giúp đưa video của bạn lên một tầm cao mới.

Truy cập vào các công cụ hỗ trợ thông qua VISO - nền tảng dịch vụ hỗ trợ dành cho nhà sáng tạo BBTV. 
Bạn vừa mới nhận được email mời bạn đăng ký tài khoản VISO. Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký ngay bây 
giờ qua email VISO trong hộp thư đến của bạn.

Dưới đây, chúng tôi nhấn mạnh một số công cụ yêu thích của #BBTVfam. Để có danh sách đầy đủ, hãy 
xem Hướng dẫn Định hướng đối tác BBTV!

Epidemic Sound: Giúp bạn truy cập và sử dụng hơn 30.000 bản nhạc và âm thanh có bản quyền, 
Epidemic Sound là một nguồn tuyệt vời để giúp video của bạn tỏa sáng mà không có nguy cơ bị khiếu nại 
bản quyền hoặc âm thanh.

VideoBlocks: Truy cập vào tài sản hàng triệu video và hiệu ứng đặc biệt, giúp video của bạn thêm tỏa 
sáng và nổi bật ở khâu sản xuất hậu kỳ. 

BBTV cũng cung cấp các dịch vụ nổi tiếng thế giới với gói ưu đãi đặc biệt không chỉ giúp tăng chất lượng 
video của bạn mà còn tăng cường sự hiện diện thương hiệu trực tuyến của bạn: 

Hootsuite: Tăng trưởng lượng theo dõi mạng xã hội nhanh hơn và dễ dàng hơn với chương trình chiết 
khấu đặc biệt của Hootsuite dành cho Đối tác của BBTV. 

Với tất cả các công cụ của bên thứ ba và dịch vụ hỗ trợ BBTV tập trung một nơi, chúng tôi sẽ giúp bạn tối 
ưu hóa dễ dàng hơn, tiếp cận xa hơn và thu hút nhiều hơn!

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã hợp tác cùng BBTV!

Trân trọng, 

Team BBTV

https://www.viso.tv/
https://vi.bbtv.com/partnerhandbook
https://hootsuite.com/pages/bbtv

