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Chất  lượng sản  phẩm  

All Amazon sellers are responsible for complying with the law and with Amazon’s policies. Customers 

trust that they can buy with confidence on Amazon and receive authentic products that arrive in the 

condition they expect. In order to ensure that both sellers and customers have the best experience, here 

are some tips that sellers might find helpful when listing products on Amazon.  



Bạn có đang mua sản phẩm từ nguồn đáng tin cậy không?

Bạn có tự tin về độ tin cậy và chất lượng hàng hóa của bạn không?

Bạn có lưu giữ giấy tờ cho tất cả giao dịch mua không?

Bạn đã xem xét những lo ngại về an toàn có thể có đối với sản phẩm của bạn chưa?

• Hiểu rõ nhà cung cấp của bạn. Giảm rủi ro khiếu nại bằng cách tìm hiểu kĩ các nhà sản xuất, nhà bán lại và nhà 

cung cấp mà bạn mua hàng hóa. 

• Xác minh độ tin cậy của các sản phẩm bạn lấy hàng từ các bên khác. Dành thời gian thực hiện kiểm tra chất 

lượng các sản phẩm bạn lấy hàng từ các bên khác. Nếu bạn bán các sản phẩm có thương hiệu trên Amazon, hãy 

đảm bảo bạn lấy (các) sản phẩm từ nhà cung cấp đáng tin cậy. 

• Giữ tất cả giấy tờ và hồ sơ giao dịch, chẳng hạn như PO (Đơn đặt hàng) và hóa đơn, cho thấy bạn lấy sản phẩm 

từ các nhà cung cấp đáng tin cậy. 

• Xác minh các sản phẩm bạn bán là an toàn. Dành thời gian nghiên cứu xem có bất kỳ yêu cầu tuân thủ hoặc 

kiểm tra an toàn nào đối với sản phẩm mà bạn bán không.  

Tìm hiểu thêm về chương trình Chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm và Chính sách chống hàng giả của Amazon. 

Để tìm hiểu thêm về Các chính sách an toàn của Amazon, vui lòng truy cập trang Tuân thủ và an toàn sản phẩm và 

xem lại trang Bán các sản phẩm có yêu cầu tuân thủ và an toàn trên Seller University. 

Thử thách kiến thức của bạn về độ tin cậy với Câu đố về chất lượng sản phẩm!
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G202010130
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201165970?language=en-US&ref=mpbc_201166010_cont_201165970
https://seller-central-master.amazon.com/gp/help/UH6FA4XSJ2LZFLY
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c109_m481&moduleId=481&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=selleru_redirect_v1?


Bạn có lập danh sách sản phẩm chính xác không? 

Bạn có mô tả sản phẩm chính xác không?

• Khi bạn cung cấp sản phẩm có thương hiệu đã được liệt kê, hãy đảm bảo bạn liệt kê sản phẩm theo 

ASIN tương ứng. Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm chung, thì không được liệt kê sản phẩm theo 

ASIN có thương hiệu. Việc cung cấp sản phẩm trên ASIN cho khách hàng biết rằng bạn đang cung cấp 

mặt hàng cụ thể với các đặc điểm cụ thể đó. Nếu bạn bán sản phẩm có các tiêu chuẩn bổ sung về 

danh sách sản phẩm, bạn sẽ cần nộp đơn xin bán các sản phẩm đó thông qua Seller Central (Quản lý 

bán hàng). 

• Khi bán các sản phẩm chung tương thích với một sản phẩm có thương hiệu, hãy đảm bảo bạn trình 

bày rõ ràng rằng mặt hàng chung không phải là sản phẩm của thương hiệu đó. 

• Trình bày rõ ràng các sản phẩm của bạn là sản phẩm mới hay đã qua sử dụng, và lập danh sách sản 

phẩm theo danh mục Amazon thích hợp nhất. Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về sản phẩm 

bạn đang bán. 

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thêm sản phẩm và quản lý kho hàng trong phần “Add your 

products and manage your inventory” (Thêm sản phẩm và quản lý kho hàng) trên Seller Central (Quản lý 

bán hàng).

Để biết thêm thông tin về cách lập danh sách sản phẩm, vui lòng xem lại  Phương pháp tốt nhất để Cải

thiện Chất lượng Danh sách Sản phẩm, Hướng dẫn lập Danh sách Sản phẩm, Hướng dẫn về Sản phẩm và 

Hướng dẫn về Tình trạng Sản phẩm.
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https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=selleru_redirect_v1?
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201140980?
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202073140
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202073140&language=en-US&ref=mpbc_200463270_cont_202073140
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200339950&language=en-US&ref=mpbc_1161242_cont_200339950


• Bảo quản các sản phẩm của bạn trong kho theo các đặc điểm độc nhất của chúng. Việc bảo quản thận trọng các 

sản phẩm của bạn trong kho sẽ giúp giữ tính toàn vẹn của sản phẩm và bao bì của chúng. Một số hàng hóa cần 

được bảo quản theo cách đặc biệt để duy trì độ tươi mới. Hãy nhớ kiểm tra ngày hết hạn của sản phẩm. Nếu 

bạn sử dụng các dịch vụ Fulfilled by Amazon (Hoàn thiện Đơn hàng bởi Amazon), chúng tôi có thể xem sản 

phẩm hết hạn của bạn là sản phẩm không thể bán. 

• Đóng gói sản phẩm cẩn thận và bao gồm tất cả các bộ phận của sản phẩm. Người mua kỳ vọng nhận sản phẩm 

trong bao gì gốc. Nếu bạn mua các sản phẩm trong kho hàng ở số lượng lớn và các mặt hàng được mở gói, hãy 

bảo đảm bạn thông báo điều đó cho khách hàng. Xem thêm trên Phương pháp Đóng gói Tốt nhất. 

• Nếu bạn tìm nguồn cung ứng từ các khu vực khác trên thế giới và/hoặc gửi hàng toàn cầu, hãy đảm bảo sản 

phẩm của bạn sẽ hoạt động đúng ở quốc gia nơi bạn bán chúng. Xem thêm trên Seller Fulfilled Shipping (Gửi 

hàng hoàn thiện bởi người bán) và Fulfilled by Amazon (Hoàn thiện Đơn Hàng bởi Amazon).

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Các chính sách và thỏa thuận của Amazon và tham vấn trang Chương trình

Độ tin cậy và Chất lượng của Sản phẩm trên Seller Central (Quản lý bán hàng).
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Bạn đã xem xét các đặc điểm độc nhất của sản phẩm chưa?

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=G202160400&
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201033090?
file:///C:/Users/lbudd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RELWXIXE/Seller Fulfilled Shipping
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=selleru_athena_c8_m490&courseId=8&moduleId=490&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=521&language=en-US&ref=mpbc_1161272_cont_521
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=G202010130&

