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SẢN PHẨM 

ĐƯỢC TÀI TRỢ 

DÀNH CHO CÁC 

CHỦ THƯƠNG HIỆU 
 

 

 

Nội dung 
Dễ dàng tạo quảng cáo bằng Sản phẩm được tài trợ và tăng đáng 

kể khả năng sản phẩm của bạn được tìm thấy. Sử dụng quảng cáo 

Sản phẩm được tài trợ để cải thiện khả năng thương hiệu của bạn 

được nhìn thấy: có danh sách sản phẩm trên trang 1 của kết quả tìm 

kiếm với quảng cáo có mức độ phù hợp cao sẽ giúp tăng doanh số. 



Sản phẩm được tài trợ 

Xây dựng thương hiệu của bạn - Sản phẩm được tài trợ 2 

 

 

là gì? 

 

 
 

Sản phẩm được tài trợ giúp khách hàng tìm ra 

sản phẩm của bạn bằng cách cho bạn cơ hội 

hiển thị danh sách sản phẩm trên trang 1 của 

kết quả tìm kiếm, nhờ đó tăng doanh số của 

bạn. Với Sản phẩm được tài trợ, bạn có thể 

cung cấp quảng cáo có mức độ phù hợp cao 

cho các tìm kiếm của khách hàng được nhắm 

mục tiêu. Ngoài ra, bạn còn có thể 

dễ dàng tính được lợi nhuận đầu tư vào 

quảng cáo và tối ưu hóa chi tiêu cho quảng 

cáo của bạn. 

 

 

Sản phẩm được tài trợ là giải pháp quảng cáo trả tiền 

theo số lần nhấp chuột dành cho các chủ thương hiệu để 

họ quảng cáo sản phẩm của mình qua quảng cáo được 

nhắm mục tiêu. 

Bắt đầu quảng cáo 

https://sellercentral.amazon.com/clicks/registration/sponsoredproducts?ref=pt_sp_bb_playbook2017


Vì sao 
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” 

tôi nên sử dụng Sản phẩm được tài trợ? 
 

 

Cải thiện khả năng được tìm thấy 
Có danh sách sản phẩm trên trang 1 của kết quả tìm 

kiếm Amazon để giới thiệu mặt hàng mới cho khách 

hàng. 

ROI rõ ràng 
Dễ dàng tính ROI để bạn có thể tối ưu hóa chi tiêu 

cho quảng cáo. 

Trả tiền theo số lần nhấp chuột 
Chỉ trả tiền khi khách hàng nhấp vào quảng cáo 

của bạn. 
 

Là chủ thương hiệu, bạn có thể sử dụng 

Sản phẩm được tài trợ để: 
 

Quảng cáo một thương hiệu hoặc dòng sản phẩm 

mới bạn vừa công bố. 
 

Quảng cáo các phiên bản sản phẩm mới 

(chẳng hạn như các kiểu, màu sắc hoặc cỡ bổ 

sung) hoặc các mặt hàng theo mùa. 
 

Quảng cáo các mặt hàng thanh lý hoặc tồn 

kho bị dư thừa hay đã cũ bằng dịch vụ Hoàn 

thiện đơn hàng bởi Amazon. 

Lưu ý: Để đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Sản phẩm được tài trợ, bạn cần có tài khoản bán 

hàng chuyên nghiệp và cung cấp các sản phẩm trong danh mục có sẵn đủ điều kiện cho Ô 

mua hàng. 

Sản phẩm được tài trợ của Amazon 

mang lại lợi nhuận tuyệt vời! Chúng 

tôi thu được lợi nhuận 4-1 trên mỗi đô 

la đầu tư vào quảng cáo. 

 Người bán: Belkin International, tháng 1 năm 2016, Máy tính & Phụ kiện 

Lợi ích chính của Sản phẩm được tài trợ là nó có thể 

tăng doanh số cho thương hiệu của bạn bằng cách 

cung cấp quảng cáo có mức độ phù hợp cao nhắm 

đến khách hàng dựa trên tìm kiếm của họ. 

“ 
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H  Ư  Ớ  N  G    D  Ẫ  N  
 

 

Làm cách nào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

để tôi tạo quảng cáo bằng Sản phẩm được tài trợ? 

Tạo chiến dịch rất 
đơn giản. 

1 Chọn Campaign Manager (Trình 

quản lý chiến dịch) từ menu 

Advertising (Quảng cáo). 

 

2 Nếu bạn chưa từng tạo chiến 

dịch Sản phẩm được tài trợ trước 

đây, hãy chọn “Create a 

campaign” (Tạo một chiến dịch) 

trên trang để kích hoạt tài khoản 

quảng cáo của bạn. Phí quảng 

cáo theo mặc định sẽ được khấu 

trừ từ tài khoản người bán của 

bạn. 

 

3 Tiếp theo, nhập thông tin chi tiết 

của chiến dịch gồm tên, ngân sách 

hàng ngày, thời gian diễn ra chiến 

dịch và loại mục tiêu. 
 

Mẹo 
Chúng tôi khuyên bạn nên 

đặt ngày kết thúc và bắt đầu 

bằng chức năng tự động nhắm 

mục tiêu. 

https://sellercentral.amazon.com/clicks/registration/sponsoredproducts?ref=pt_sp_bb_playbook2017
https://sellercentral.amazon.com/clicks/registration/sponsoredproducts?ref=pt_sp_bb_playbook2017
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H  Ư  Ớ  N  G    D  Ẫ  N  
 

 

Làm cách nào 

 

 

 

 

 

 

 

 

để tôi tạo quảng cáo bằng Sản phẩm được tài trợ? (tiếp theo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tạo Nhóm quảng cáo. Đặt giá thầu và chọn ASIN bạn muốn 

quảng cáo. Cân nhắc nhóm các sản phẩm giống nhau vào 

Nhóm sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Sau đó, quảng cáo của bạn đã sẵn dàng hiển thị trên Amazon. 

Điều quan trọng là bạn phải giám sát hiệu quả của quảng cáo. 

Kiểm tra Campaign Manager (Trình quản lý chiến dịch) ít 

nhất mỗi tuần một lần để tối ưu hóa các chiến dịch của bạn. 

Quảng cáo của bạn có thể 

xuất hiện trên các trang thông 

tin chi tiết sản phẩm và cả 

trong kết quả tìm kiếm 

Amazon. Bạn chỉ trả tiền khi 

khách hàng nhấp vào quảng 

cáo và được trực tiếp đưa đến 

trang thông tin chi tiết sản 

phẩm của bạn. Bạn có thể 

giám sát tần suất quảng cáo 

(số lần quảng cáo của bạn 

hiển thị), theo cõi số lần nhấp 

chuột, xem lại chi tiêu cho quảng 

cáo và phân tích giá vốn bán 

hàng trung bình (ACoS) bằng 

cách tải xuống các báo cáo bán 

hàng và dữ liệu chuyển đổi. 
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P H Ư Ơ N G   P H Á P   T Ố T   N H Ấ T 

 

 

 

 

 

Sản phẩm được tài trợ 
Ghi nhớ các chiến thuật và phương pháp tốt nhất sau đây khi bạn bắt đầu với Sản phẩm được 

tài trợ. 
 

 

Mẹo 1 

Ra quyết định dựa trên dữ liệu 
Sản phẩm được tài trợ cung cấp 6 báo cáo quảng 

cáo giúp bạn tối ưu hóa quảng cáo của mình. 

 
Mẹo 2 

Nhóm các sản phẩm tương tự nhau 
Ví dụ như nhóm có phần trăm đơn vị đặt 

hàng/số phiên cao, nhóm có giá bán trung 

bình, hoặc phần trăm Ô mua hàng là một chỉ 

báo tốt. 

 
Mẹo 3 

Thử dùng các gợi ý của chúng tôi 
Triển khai chiến dịch bằng tự động nhắm mục 

tiêu để giúp bạn dễ dàng xác định các sản phẩm 

nào phù hợp nhất cho quảng cáo. 
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P H Ư Ơ N G   P H Á P   T Ố T   N H Ấ T 

 

 

 

 

 

Tạo chiến dịch của bạn 
 

 

1 Quảng cáo tất cả sản phẩm 

của bạn  

Sử dụng cơ hội này để dễ dàng 

quảng cáo toàn bộ catalog của 

bạn. 

 

2 Thêm từ khóa phủ định  

Kéo Báo cáo về cụm từ tìm kiếm và 

loại bỏ các cụm từ tìm kiếm của 

khách hàng có hiệu quả thấp. Tinh 

chỉnh mục tiêu để loại bỏ các cụm từ 

ít phù hợp hơn nhằm giảm ACoS. 

 

3 Sử dụng nhắm mục tiêu tự 

động và thủ công 

Tận dụng Báo cáo về cụm từ tìm 

kiếm để tìm các cụm từ tìm kiếm 

của khách hàng giúp tăng doanh 

số cho các chiến dịch tự động. Sử 

dụng các cụm từ này như từ khóa 

trong các chiến dịch nhắm mục 

tiêu tự động theo trùng khớp 

nhóm, chính xác. 

 

4 Tận dụng các thao tác hàng loạt  

Nếu bạn có nhiều chiến dịch, từ khóa 

hoặc quảng cáo, hãy sử dụng thao 

tác hàng loạt để thực hiện thay đổi 

cho quảng cáo bằng cách tải lên 

bảng tính. Sử dụng Mẫu nhóm Sản 

phẩm được tài trợ để bắt đầu hoặc 

chỉnh sửa/thêm Tập tin nhóm vào 

thông tin chiến dịch hiện có bằng 

cách sử dụng sách hướng dẫn thao 

tác hàng loạt. 

5 Áp dụng Bid+ vào các chiến 

dịch thủ công 

Bật Bid+ có thể tăng cơ hội quảng 

cáo của bạn xuất hiện ở trên cùng 

của kết quả tìm kiếm. 

 

6 Sử dụng Báo cáo quảng cáo  

Sử dụng các Báo cáo quảng cáo 

trong Quản lý bán hàng để cải 

thiện kết quả của bạn. Sử dụng 

sách hướng dẫn Báo cáo về cụm 

từ tìm kiếm để hiểu tốt hơn kết 

quả chiến dịch của bạn. 

 

7 Dành đủ thời gian để phân tích 

kết quả 

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt ngày 

kết thúc cho chiến dịch. Xem lại chi 

tiêu cho quảng cáo và mức tăng 

doanh số sau ít nhất hai tuần để 

đánh giá kết quả. 

 

8 Tinh chỉnh các từ khóa theo 

thời gian  

Đừng kỳ vọng chiến dịch hoạt động 

hoàn hảo lần đầu tiên. Bạn cần liên 

tục giám sát các chiến dịch và sử 

dụng Báo cáo về cụm từ tìm kiếm 

điều chỉnh chiến lược quảng cáo 

của mình. 

Thông tin khác 

Seller University dành 

cho Sản phẩm được tài 

trợ Nắm tổng quan chi tiết 

về Sản phẩm được tài trợ. 

 

Sản phẩm được tài trợ  

Kênh YouTube Tìm hiểu 

cách thiết lập các chiến dịch 

Sản phẩm được tài trợ. 

 

 sp.amazon.com Giúp nhiều 

người mua sắm tìm ra và mua 

sản phẩm của bạn hơn. 

 

Advertising.amazon.com Tìm 

hiểu tất cả các cơ hội quảng cáo 

trên Amazon 

 

Sản phẩm được tài trợ Q4 

Hội thảo trực tuyến Tìm hiểu 

cách chuẩn bị sẵn sàng các 

chiến dịch cho mùa nghỉ lễ. 

https://m.media-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Search_Term_Report_Playbook._V283485791_.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Search_Term_Report_Playbook._V283485791_.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Search_Term_Report_Playbook._V283485791_.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Bulk_Operations_Playbook_webinar._V527795944_.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTTJOak1EWXlaRFk0T0daaCIsInQiOiI2V3Rra3dZekJ4VzRHRDJBbE9OblZZRVA3RkEzeWlFc1lIR2VQQXYzS3dtdHVuUU01S2NlS3BYRmxZbmd4T01FMWdnOWwrbSs0K0lHRFYyT0JTNzlwQT09In0=
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Bulk_Operations_Playbook_webinar._V527795944_.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTTJOak1EWXlaRFk0T0daaCIsInQiOiI2V3Rra3dZekJ4VzRHRDJBbE9OblZZRVA3RkEzeWlFc1lIR2VQQXYzS3dtdHVuUU01S2NlS3BYRmxZbmd4T01FMWdnOWwrbSs0K0lHRFYyT0JTNzlwQT09In0=
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Bulk_Operations_Playbook_webinar._V527795944_.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTTJOak1EWXlaRFk0T0daaCIsInQiOiI2V3Rra3dZekJ4VzRHRDJBbE9OblZZRVA3RkEzeWlFc1lIR2VQQXYzS3dtdHVuUU01S2NlS3BYRmxZbmd4T01FMWdnOWwrbSs0K0lHRFYyT0JTNzlwQT09In0=
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/SponsoredProducts/Search_Term_Report_Playbook_webinar._V527795916_.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTTJOak1EWXlaRFk0T0daaCIsInQiOiI2V3Rra3dZekJ4VzRHRDJBbE9OblZZRVA3RkEzeWlFc1lIR2VQQXYzS3dtdHVuUU01S2NlS3BYRmxZbmd4T01FMWdnOWwrbSs0K0lHRFYyT0JTNzlwQT09In0=
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c101_m302&amp;courseId=101&amp;moduleId=302&amp;modLanguage=English
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c101_m302&amp;courseId=101&amp;moduleId=302&amp;modLanguage=English
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c101_m302&amp;courseId=101&amp;moduleId=302&amp;modLanguage=English
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c101_m302&amp;courseId=101&amp;moduleId=302&amp;modLanguage=English
https://www.youtube.com/channel/UCkFQgLAMPLnB0_BEyGJmB2g/playlists?shelf_id=7&amp;sort=dd&amp;view=50
https://www.youtube.com/channel/UCkFQgLAMPLnB0_BEyGJmB2g/playlists?shelf_id=7&amp;sort=dd&amp;view=50
https://www.youtube.com/channel/UCkFQgLAMPLnB0_BEyGJmB2g/playlists?shelf_id=7&amp;sort=dd&amp;view=50
https://services.amazon.com/services/sponsored-products-overview.htm
https://advertising.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202099670?ie=UTF8&amp;*Version*=1&amp;*entries*=0
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202099670?ie=UTF8&amp;*Version*=1&amp;*entries*=0

