BƯỚC 1: TRUY CẬP WEBSITE
Tại website https://www.go-viet.vn/go-food/ chọn mục: ĐĂNG KÝ NHÀ HÀNG

BƯỚC 2: THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điền đầy đủ thông tin liên hệ (như hình)
*Vui lòng điền thông tin chính xác vì đội ngũ GO-FOOD sẽ liên hệ với bạn thông qua những thông tin này

BƯỚC 3: THÔNG TIN CỬA HÀNG
●
●
●
●
●

Điền tên cửa hàng
Chọn thành phố
Nhập địa chỉ cụ thể và chính xác (bao gồm số nhà, tên đường, phường quận, thành phố/tỉnh)
Chọn Kiểm tra lại vị trí cửa hàng trên bản đồ
Điền số điện thoại, email, giờ hoạt động của cửa hàng

BƯỚC 4: VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ
Khi chọn Kiểm tra lại vị trí cửa hàng trên bản đồ, trên màn hình sẽ hiện ra bản đồ như sau:
● Bấm vào dấu + (góc phải phía dưới màn hình) để phóng to bản đồ và kiểm tra:
○ Nếu vị trí cửa hàng đã chính xác, bấm Lưu vị trí
○ Nếu vị trí cửa hàng chưa chính xác, di chuyển ghim
trên bản đồ tới vị trí đúng và bấm Lưu vị trí

BƯỚC 5: THÔNG TIN THỰC ĐƠN
●
●
●
●

Nhập loại món
Nhập tất cả các món ăn trong thực đơn của bạn (tên món và giá bán là bắt buộc)
Chọn dấu + màu xanh để thêm món ăn
Chọn Thêm loại món để thêm nếu thực đơn có nhiều loại món

BƯỚC 6: GỬI HÌNH ẢNH
● Bấm vào TẠI ĐÂY để đọc hướng dẫn tiêu chuẩn ảnh đại diện và ảnh món ăn được phép đăng tải
● Bấm vào Chọn tệp để đăng tải ảnh đại diện và ảnh món ăn từ máy tính của bạn
Nếu bạn không chọn ảnh ở bước này, GO-VIET sẽ sử dụng ảnh trong kho ảnh có sẵn để đăng tải cho cửa hàng

● Nếu cửa hàng có nhiều hơn 1 chi nhánh, chọn Thêm chi nhánh cửa hàng và điền thông tin tương tự, hoặc chọn ô
Thực đơn này áp dụng cho tất cả các chi nhánh.
● Nếu chỉ có 1 chi nhánh, vui lòng bỏ qua dòng này.
● Kiểm tra lại thông tin từ bước 1 tới bước 5. Sau đó bấm HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ. GO-VIET sẽ gửi email xác nhận đã
đăng ký thành công. Trong vòng 10 ngày làm việc GO-VIET sẽ gửi email thông báo kết quả đăng tải cửa hàng.

