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XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN 

 
 
 
 

 

TRANG THÔNG TIN 

SẢN PHẨM CHI TIẾT 

DÀNH CHO CHỦ  

THƯƠNG HIỆU 
 
 
 
 
 
 

Nội dung 
Khi mua sắm trên Amazon, khách hàng sẽ khám phá và 

tìm hiểu sản phẩm trên trang thông tin chi tiết về sản phẩm 

của bạn. Nếu trang thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn 

không chính xác hoặc chưa hoàn thiện thì có thể khiến 

khách hàng khó tìm thấy sản phẩm và điều này có thể ảnh 

hưởng đến doanh số. Trong phần này, chúng ta sẽ xem 

chất lượng của trang thông tin chi tiết có thể giúp bạn xây 

dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu trên Amazon và 

khuyến khích khách hàng đưa ra quyết định mua sản phẩm 

của bạn như thế nào. 
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Định Nghĩa  
 
 
 
 
 
 

 

Trang thông tin sản phẩm 
 

 

 

Các thuôc tính của trang thông tin chi tiết trên Amazon 

 

 

 

 

 

 

Trang thông tin chi tiết về sản phẩm trên 

Amazon là nơi khách hàng xem sản phẩm để đưa 

ra quyết định mua. 
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Trang thông tin sản phẩm có chất lượng cung cấp cho khách hàng tất cả các thông tin liên quan đến 
sản phẩm và biến họ trở thành những người mua hài lòng. Trang thông tin sản phẩm gồm có các yếu tố 
sau: 

1 Tiêu đề sản phẩm 3 
Tiêu đề sản phẩm ngắn gọn xác định 
mặt hàng đang được rao bán. 

2 Hình ảnh sản phẩm 4 
Hình ảnh sản phẩm hiển thị khi 

khách hàng nhấp chuột để chuyển tới trang 

thông tin chi tiết. 

Các gạch đầu dòng về sản phẩm 
Đoạn mô tả ngắn một số khía cạnh 
cụ thể của sản phẩm. 

 

Mô tả sản phẩm 
Đoạn mô tả cung cấp thông tin chi tiết hơn 
về sản phẩm và các thông tin chi tiết khác. 
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Vì sao 
 
 
 
 
 
 

 

bạn nên đầu tư vào trang thông tin sản phẩm? 
 

 

 

Là chủ thương hiệu, bạn có thể sử  

dụng trang thông tin sản phẩm để: 

• Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu 
với thông tin và hình ảnh mà bạn cung cấp. 

 

• Thu hút khách hàng chú ý tới các đặc tính 
hấp dẫn và thú vị. 

 

• Đưa vào các hình ảnh chất lượng cao 
giúp khách hàng hiểu rõ về các tính 
năng của sản phẩm. 

 

• Tăng khả năng tìm ra sản phẩm khi tìm và 
duyệt web. 

Sau khi khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn, bạn 

cần cho họ thấy những hình ảnh chân thực và thông 

tin rõ ràng về sản phẩm để thuyết phục họ mua hàng. 

Mẹo 
Làm cho sản phẩm và thương hiệu của bạn nổi bật 
Trang thông tin sản phẩm độc đáo và có thiết kế riêng sẽ 

giúp tạo ra sự quan tâm dành cho thương hiệu. Một khi khách 

hàng hiểu các tính năng của sản phẩm làm nên sự độc đáo 

của thương hiệu, doanh số của bạn sẽ tăng rõ rệt. 

Mẹo 
Xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán 

Sử dụng các thuộc tính nhất quán của trang thông tin chi tiết để 

giúp khách hàng liên hệ sản phẩm và thương hiệu của bạn. Khi 

thương hiệu của bạn được thể hiện nhất quán qua các trải 

nghiệm mua sắm trên Amazon thì độ nhận thức và nhận diện 

thương hiệu cao và nhanh hơn. 
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Làm 
cách 
nào 

HƯỚNG DẪN 

Để tạo trang thông tin cho sản phẩm của 
mình? 

 

Để giúp bạn tạo ra trang thông tin hấp dẫn, chúng tôi đã tạo hướng dẫn về phong cách dành 

cho các danh mục, bao gồm hướng dẫn về hình ảnh, mô tả, v.v. Các tài liệu này có định 

dạng PDF để bạn có thể dễ dàng tải xuống và in: Mẫu và Hướng dẫn về phong cách cho các 

danh mục cụ thể. Sau khi bạn đã 

quen với các yêu cầu về danh sách sản phẩm cho danh mục mà bạn muốn bán hàng, video 

hướng dẫn trong liên kết bên dưới sẽ giúp bạn tạo ra danh sách sản phẩm trên Amazon: 
 

1  Video hướng dẫn tạo trang 

sản phẩm 2 
Hướng dẫn này đánh giá 

Công cụ Thêm sản phẩm là 

cách hay để tạo ra số danh 

sách sản phẩm ít hơn bằng 

cách sử dụng giao diện web 

đơn giản. 

Sản phẩm đã được bán 

trên Amazon  

Hướng dẫn này giải thích 

cách gắn với sản phẩm 

hiện có trên Amazon 

(người bán khác đã và 

đang bán sản phẩm này). 

3  Đăng tải sản phẩm hàng 

loạt bằng tập tin kho hàng  

Hướng dẫn này xem xét 

quy trình xây dựng và tải 

lên các tập tin dữ liệu định 

dạng Excel trong tài khoản 

Seller Central (Quản lý 

bán hàng) của bạn. 

 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201576440/ref%3Dag_201576440_cont_200270100
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201576440/ref%3Dag_201576440_cont_200270100
https://youtu.be/-NnM6x2fBiA
https://youtu.be/-NnM6x2fBiA
https://www.youtube.com/watch?v=qZdhO_FPYVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZdhO_FPYVo&feature=youtu.be
https://youtu.be/b6ZOfhhx81Y
https://youtu.be/b6ZOfhhx81Y
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 “Amazon đã đơn giản 

hóa trải nghiệm liên 
quan đến danh sách sản 
phẩm và làm cho 

 tính năng này thực sự rất 
dễ sử dụng. Tính năng 
này cho phép chúng tôi 
đưa tất cả các thông tin 
quan trọng về sản phẩm 

lên trang thông tin chi tiết.” 
  Người bán: Impellar, tháng 10 năm 2016, sản phẩm: phụ kiện ô tô 
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PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 
 
 

Trang thông tin chi tiết 
Khi bạn bắt đầu tạo trang thông tin sản phẩm, hãy làm theo những phương pháp sau để 

có được trang thông tin có chất lượng cao trên Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy 

xem thông tin tổng quan trong video này: Trang thông tin sản phẩm: Yếu tố nào tạo nên 

trang thông tin có nội dung chi tiết tốt? 
 

 
Mỗi yếu tố trong trang thông tin sản phẩm đều giúp trang trở nên nổi bật. Sau đây là một 

số mẹo để tạo tiêu đề, hình ảnh, gạch đầu dòng cùng mô tả sản phẩm chất lượng cao 

và ví dụ để bạn có thể bắt đầu: 

Mẹo 1 

Tiêu đề sản phẩm 
Tiêu đề sản phẩm là điều khách hàng nhìn 

thấy đầu tiên khi truy cập vào trang thông tin 

chi tiết. Từ ngữ dùng trong tiêu đề cũng 

quyết định vị trí xuất hiện của sản phẩm 

trong kết quả tìm kiếm. Tiêu đề ngắn gọn 

và phù hợp sẽ thúc đẩy lượng truy cập 

vào sản phẩm của bạn. Xem Biểu mẫu 

nhập hàng cho từng danh mục để hiểu tiêu đề 

như thế nào sẽ tạo ra ấn tượng ban đầu tốt 

đẹp. Từng danh mục đòi hỏi cấu trúc tiêu đề 

riêng nên bạn cần đảm bảo luôn tham khảo 

hướng dẫn về phong cách cho từng danh 

mục cụ thể. Sau đây là một vài ví dụ về tiêu 

đề đúng định dạng cho một số danh mục: 

Định dạng tiêu đề cho danh mục hàng quần 
áo: 

[Thương hiệu] + [Gian hàng] + [Tên sản 

phẩm] + [Kích thước & Màu sắc (cho sản 

phẩm có nhiều phiên bản)] 

 
Ví dụ về danh mục hàng quần áo: 

Áo thun nam Tri-Blend Crew Tee màu xanh 
dương cỡ lớn của Next Level 

 
Định dạng tiêu đề cho danh mục hàng điện tử 
tiêu dùng: 

[Thương hiệu] + [Tên Series] + [Tên mẫu 

máy] + [Hình dáng kích thước] 

 
Ví dụ cho danh mục hàng điện tử tiêu dùng: 

Tai nghe khử tiếng ồn Sennheiser PXC 250 

 
Định dạng tiêu đề cho danh mục hàng tạp 
hóa: 

[Thương hiệu] + [Loại sản phẩm] + [Kích 

thước/Kiểu dáng/Hương vị] + [Số lượng 

(nếu có)] 

 
Ví dụ cho danh mục thực phẩm: 

Sữa dừa hữu cơ cổ điển Native Forest, 

Lon 13,5-oz. (Số lượng 12) 

https://www.youtube.com/watch?v=9HdRJyyosJw
https://www.youtube.com/watch?v=9HdRJyyosJw
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201576440/ref%3Dag_201576440_cont_200390640
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201576440/ref%3Dag_201576440_cont_200390640
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PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 
 
 

Trang thông tin chi tiết 
 

Mẹo 2 

Hình ảnh sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm là một trong những công 

cụ tiếp thị có giá trị nhất. Khi duyệt trang 

Amazon, khách hàng thường chú ý tới hình 

ảnh. Khi có quá nhiều sản phẩm để lựa 

chọn, một hình ảnh chất lượng cao có thể 

khiến sản phẩm của bạn trở nên nổi bật. Để 

cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách 

hàng, hãy sử dụng chức năng thu phóng 

hình ảnh của Amazon cho những bức ảnh có 

tối thiểu 1.001 điểm ảnh ở chiều dài của ảnh. 

Sau đây là một số ví dụ về trang thông tin có 

hình ảnh sản phẩm chất lượng cao: 
 

Ví dụ về sản phẩm cho bé: Túi đựng tã Petunia Pickle Bottom 
Downtown 

 

 
 

Ví dụ về sản phẩm Nhà ở: Ghế Adirondack Lifetime 60064 
 
 

 

 
Ví dụ về Hành lý: Bộ hành lý xoay 2 phần Travelpro Inflight 

https://www.amazon.com/gp/product/B01BGLJ83Q
https://www.amazon.com/gp/product/B01BGLJ83Q
https://www.amazon.com/Lifetime-60064-Adirondack-Chair/dp/B0055FSKQ6
https://www.amazon.com/Travelpro-Inflight-Piece-Spinner-Luggage/dp/B01ATC2OCU
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PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 
 
 

Trang thông tin chi tiết 
 

Mẹo 3 

Gạch đầu dòng 
Tính năng sản phẩm chính mang đến cho 

khách hàng cái nhìn tổng quan về sản 

phẩm. Hãy sử dụng các gạch đầu dòng để 

nêu ra những thông tin quan trọng nhất về 

sản phẩm mà bạn muốn khách hàng đọc. 

Sau đây là một số ví dụ về các ý gạch đầu 

dòng cung cấp nhiều thông tin: 

 
Ví dụ về danh mục sản phẩm làm đẹp: 

Vitamin E nuôi dưỡng và chống lại các biểu 

hiện lão hóa bao gồm nếp nhăn. 

 
Ví dụ về danh mục hàng giày dép: 

Giày buộc dây với chất liệu giả da mượt 

mà có dây buộc tương phản và các 

đường khâu viền. 

 
Ví dụ về danh mục hàng thể thao: 

Ruột bóng làm bằng cao su butin giữ tối 

đa lượng khí để hình dạng bóng không 

thay đổi và giữ hơi lâu hơn. 

 

Mẹo 4 

Mô tả sản phẩm 
Mô tả sản phẩm tốt giúp khách hàng tưởng 

tượng ra trải nghiệm sử dụng hoặc sở hữu 

sản phẩm. Hãy đặt mình vào vị trí của khách 

hàng: họ muốn cảm nhận, chạm vào, hỏi 

hoặc nhìn thấy điều gì? Mô tả sản phẩm chỉ 

nên giới hạn trong 2.000 chữ cái để duy trì 

sự chú ý của khách hàng. 

Sau đây là một số ví dụ về cách mô tả sản phẩm 

hiệu quả: 

 
Ví dụ về danh mục hàng ô tô: 

Polyme cao su dày và khỏe với thiết kế gờ và 

chốt giữ cho bụi bẩn, bùn, nước và rác không 

rớt xuống sàn trải thảm. Những tấm thảm này 

giữ cho phần trước và toàn bộ sàn sau sạch 

sẽ, mang đến sự bảo vệ tối ưu. Có hình dạng 

phù hợp cho sàn của hầu hết các loại xe. 

Không mùi và không độc, những tấm thảm 

này đảm bảo an toàn cho những hành khách 

nhỏ tuổi nhất trên xe. 

 
Ví dụ về sản phẩm sức khỏe và chăm sóc cá 

nhân: Kem trị liệu Aquaphor có công thức độc 

đáo giúp phục hồi làn da mịn màng và khỏe 

mạnh. Loại kem đa năng này bảo vệ và dưỡng 

ẩm da khô nhiều, môi nứt nẻ, tay và chân có dấu 

rạn nứt, những vết cắt nhỏ và bỏng nhẹ, và 

nhiều  dạng kích ứng da khác, để mang đến cho 

bạn cảm giác dễ chịu mỗi ngày. 

 
Ví dụ về đồng hồ đeo tay: Chiếc đồng hồ đeo 

tay tự động với 2 tông màu nằm trong dòng 

sản phẩm Pro Diver có vỏ tròn lớn làm bằng 

thép không gỉ đặt trên một chiếc dây đeo bằng 

thép khỏe khoắn với mắt xích mạ vàng nằm 

giữa. Mặt đồng hồ màu xanh dương giúp 

người dùng đọc giờ nhanh và dễ dàng ngay cả 

trong điều kiện thiếu sáng. Mặt đồng hồ được 

bít pha lê đàn hồi và nằm trong gờ thép màu 

xanh dương xoay một hướng với vạch chỉ có 

tông màu vàng và chi tiết cạnh đồng xu. Sản 

phẩm này có khả năng chống nước ở độ sâu 

200 mét. 

 

Để biết thêm các mẹo tạo trang thông tin lôi 

cuốn, hãy xem video sau: Tổng quan về  

trang thông tin chi tiết trên Amazon 

https://www.youtube.com/watch?v=mzkG8D_J-zY
https://www.youtube.com/watch?v=mzkG8D_J-zY


 

PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 
 
 

Hướng dẫn bắt đầu nhanh để tạo danh 
sách sản phẩm 

 

Tiêu đề sản phẩm 

Viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ. 

Không được viết hoa từ nối (và, hoặc, để), 
mạo từ (cái, chiếc) hoặc giới từ có ít hơn năm 
chữ cái (vào, trên, qua, với). 

Sử dụng số (2 thay vì hai). 

Chỉ ra số lượng hàng có trong sản phẩm 
đóng gói (gói 10). 

Viết dưới 200 chữ cái nhưng phải đảm bảo 
đủ thông tin quan trọng. 

Chỉ sử dụng chữ cái tiêu chuẩn 
vì các ký tự đặc biệt hoặc biểu 
tượng như 
© sẽ không hiển thị trong tiêu đề. 

Không được đưa ra giá cả và số lượng.  

Không được VIẾT HOA TOÀN BỘ. 
Không được đưa thông tin về bản thân 
hoặc công ty. Nếu bạn sở hữu thương 
hiệu, hãy đưa thông tin về thương hiệu 
trong trường thương hiệu. 

Không được đưa các thông tin về khuyến 
mãi như "giảm giá" hoặc "miễn phí giao hàng". 
Hãy làm theo các hướng dẫn về cách thiết lập 
khuyến mãi (yêu cầu đăng nhập). 

Sử dụng tên người bán làm tên Thương 
hiệu hoặc Nhà sản xuất chỉ khi sản phẩm 
của bạn là Nhãn riêng. 

Không đưa vào các nhận xét mang tính chủ 
quan như "Mặt hàng hấp dẫn" hoặc "Hàng bán 
chạy nhất". 

 

Thương hiệu 
Biểu tượng, kết hợp, tên hoặc nhãn hiệu 
độc đáo và dễ nhận dạng giúp phân biệt 
với các dịch vụ và sản phẩm của đối thủ 
cạnh tranh. 

Tên dùng để phân biệt sản phẩm này 
với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh có 
thể áp dụng cho một sản phẩm, một 
dòng sản phẩm hoặc cả công ty. 

Tên hoặc biểu tượng dùng để xác định 
hàng hóa hoặc dịch vụ của người bán và 
phân biệt với đối thủ cạnh tranh. 
Ví dụ: Sonicare 

Đặc điểm chính 

Đánh dấu năm tính năng hàng đầu mà 
bạn muốn khách hàng cân nhắc. Ví dụ 
như: 

• Kích thước 
• Độ tuổi thích hợp 
• Quốc gia xuất xứ 

• Thông tin bảo hành 

Bắt đầu mỗi gạch đầu dòng bằng một chữ 
hoa. 

Viết thành các đoạn và không để dấu cuối 
câu. 

Viết con số. 

Ngăn cách các cụm sau mỗi gạch đầu dòng 
bằng dấu chấm phẩy. 

Không viết tắt các đơn vị đo như quart, inch 
hoặc feet. 

Không sử dụng dấu gạch ngang, biểu 
tượng, dấu chấm câu hoặc dấu chấm 
than. 

Không diễn đạt mập mờ; đưa thông tin cụ 
thể ở mức tối đa với các tính năng và thuộc 
tính của sản phẩm. 

Không nhập thông tin về công ty; phần 
này chỉ dành để nói về đặc điểm của sản 
phẩm. 

 
Không đưa thông tin về giá và 
khuyến mãi. 

Không đưa thông tin về công ty hoặc việc giao 
hàng. Chính sách của Amazon nghiêm cấm việc 
đưa thông tin về người bán, công ty hoặc thông 
tin giao hàng. 

 

Mô tả sản phẩm 
Mô tả các đặc điểm chính của sản phẩm 
như kích thước, kiểu và chức năng của 
sản phẩm. 

Đưa kích thước chính xác, hướng dẫn 
chăm sóc và thông tin bảo hành. 

Sử dụng đúng ngữ pháp, dấu câu và 
câu hoàn chỉnh. 

Không bao gồm bất kỳ loại thông 
tin nào sau đây: 
• Tên người bán 
• Địa chỉ e-mail 
• URL trang web 
• Thông tin cụ thể về công ty 
• Thông tin chi tiết về một sản phẩm 

khác mà bạn bán 
• Ngôn ngữ khuyến mãi như "GIẢM 
GIÁ" hoặc “miễn phí vận chuyển” 

 

Hình ảnh sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm có chất lượng tốt 
nhất sẽ: 

Có nền trắng thuần. 

Có tối thiểu 1.000 dpi để không bị 
nhòe khi khách hàng thu phóng ảnh. 

Hiển thị toàn bộ sản phẩm và hình ảnh 
sản phẩm chiếm ít nhất 80% khu vực 
ảnh. 

Chỉ bao gồm những gì khách hàng sẽ 
nhận được nếu mua. 

Nếu ảnh của bạn có chứa bất kỳ yếu 
tố nào sau đây thì bạn có thể nhận 
được cảnh báo về chất lượng trong 
danh sách sản phẩm: 

Đường bao, hình mờ, chữ hoặc các hình 
trang trí khác. 

Nền màu hoặc ảnh phong cách. Hình vẽ 

hoặc hình phác thảo sản phẩm. 

Phụ kiện hoặc các sản phẩm khác 
không nằm trong mặt hàng đề nghị. 

Văn bản giữ chỗ trong ảnh, ví dụ dòng 
chữ "không có hình ảnh". Amazon sẽ 
cung cấp trình giữ chỗ nếu bạn chưa 
có ảnh sản phẩm. 

Từ ngữ khuyến mãi như "GIẢM GIÁ" 
hoặc "miễn phí giao hàng". 

Một sản phẩm với nhiều màu sắc khác 
nhau



 

PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 

Hướng dẫn bắt đầu nhanh để tạo danh 
sách sản phẩm 

Ví dụ về trang thông tin có chất lượng cao 
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Bán hàng di động 

Ứng dụng bán hàng di động của Amazon, Amazon Seller, cho phép Người bán có thể 

thuận tiện theo dõi và kiểm soát tài khoản bán hàng từ bất kỳ địa điểm nào. Ứng dụng này 

cung cấp một bộ công cụ di động cho phép người bán tìm và quét mã vạch trên mặt 

hàng, kiểm tra giá, xem khuyến mãi, liệt kê mặt hàng và giao tiếp với khách hàng. Bạn có 

thể bắt đầu sử dụng ứng dụng Seller của Amazon ngay hôm nay bằng cách tải xuống 

ứng dụng trên điện thoại và dùng thông tin đăng nhập hiện tại để đăng nhập vào tài 

khoản Seller của mình. 


