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Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chung để bắt đầu với Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. 

Để biết thêm thông tin về các chính sách và yêu cầu của FBA, vui lòng truy cập phần Trợ giúp 

FBA trong tài khoản Quản lý bán hàng của bạn. 
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Xem lại các yêu cầu dán nhãn sản phẩm 
 

Hệ thống tiếp nhận và catalog của Amazon hoạt động dựa trên mã vạch. Mỗi đơn vị hàng bạn gửi 

đến Amazon để hoàn thiện cần có nhãn sản phẩm Amazon để chúng tôi có thể liên kết đơn vị hàng 

với tài khoản của bạn. Bạn có thể in những nhãn này từ Quản lý bán hàng khi bạn tạo lô hàng đến 

Amazon. 

 
Bạn có ba lựa chọn dán nhãn sản phẩm: 

 
1. In và dán nhãn sản phẩm Amazon lên từng đơn vị hàng. 

2. Nếu các mặt hàng của bạn đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký Kho hàng hỗn hợp, không nhãn dán 

để không phải dán nhãn sản phẩm riêng lẻ. Để biết thêm thông tin về kho hàng hỗn hợp, hãy đọc 

phần Bỏ qua bước dán nhãn sản phẩm với Kho hàng hỗn hợp, không nhãn dán ở trang tiếp 

theo. 

3. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ dán nhãn của FBA nếu bạn muốn chúng tôi dán nhãn các sản 

phẩm đủ điều kiện cho bạn (tính phí dãn nhãn mỗi đơn vị hàng). 

 
Nếu các mặt hàng của bạn đủ điều kiện và bạn chọn tùy chọn kho hàng hỗn hợp, hoặc nếu bạn chọn 

sử dụng Dịch vụ dán nhãn của FBA để Amazon dán nhãn hàng cho bạn, thì bạn có thể đi tiếp đến 

phần Đóng gói và chuẩn bị sản phẩm. 

 

Thiết lập tài khoản để thực hiện FBA 
 

Bạn có thể thêm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon vào tài khoản Bán hàng trên Amazon nhanh 

chóng và dễ dàng bằng những bước đơn giản sau đây: 

 

Đăng ký tài khoản của bạn cho FBA bằng cách truy cập www.amazon.com/fba và nhấp vào Get started (Bắt 
đầu). 

Chọn Add FBA to your account (Thêm FBA vào tài khoản) nếu bạn đã có tài khoản Bán hàng trên 

Amazon. Nếu bạn không có tài khoản Bán hàng trên Amazon, hãy chọn Register for FBA today (Đăng 

ký FBA ngay). 

 

Bắt đầu với FBA 
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Bỏ qua bước dán nhãn sản phẩm với Kho hàng hỗn hợp, không nhãn dán 
 

Lựa chọn hỗn hợp, không nhãn dán cho phép bạn niêm yết và gửi các sản phẩm không có 

nhãn dán Amazon đến kho FBA nếu chúng đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Sản phẩm của 

bạn sẽ được bán  cùng với những sản phẩm giống hệt của những người bán khác. Điều này có 

lợi vì sản phẩm sẽ đến tay khách hàng nhanh hơn. Chọn kết hợp sản phẩm của bạn vào kho 

hàng hỗn hợp cũng loại bỏ nhu cầu dán nhãn tất cả các đơn vị hàng bạn gửi đến các trung tâm 

hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi vì nhân viên của chúng tôi chỉ cần quét mã vạch của sản 

phẩm để tiếp nhận nó vào kho hàng. 

 
1. Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo có mã vạch (UPC, EAN, ISBN, JAN, GTIN, v.v.). 

 Nếu sản phẩm có mã vạch, hãy kiểm tra danh sách của bạn để xác nhận rằng số 

UPC/EAN/ISBN/JAN trùng khớp với ASIN bạn định gửi đến Amazon. Nếu mã vạch 

không trùng khớp với danh sách ASIN, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để 

được trợ giúp. 

2. Nếu không có mã vạch, bạn phải dán nhãn sản phẩm. Bạn có thể in nhãn sản phẩm 

Amazon từ bước Dán nhãn sản phẩm trong quy trình tạo lô hàng (xem trang 10). 

 
Xem trang trợ giúp Kho hàng hỗn hợp không nhãn dán để biết thêm các yêu cầu về tính hợp 

lệ đối với các mặt hàng hỗn hợp và cách thiết lập tài khoản của bạn cho kho hàng hỗn hợp 

nếu bạn chọn lựa chọn này. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
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Đóng gói và chuẩn bị sản phẩm 
 

Sản phẩm của bạn nên ở trạng thái “sẵn sàng cho thương mại điện tử” để chúng có thể được vận 

chuyển an toàn và bảo đảm trong suốt chu trình hoàn thiện đơn hàng. Nếu có bất kỳ sản phẩm 

nào cần chuẩn bị thêm sau khi được tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon, 

chúng có thể bị tiếp nhận trễ và có thể phải chịu phí cho dịch vụ ngoài ý muốn bất kỳ. 

 
Bạn có thể tìm thấy Cách chuẩn bị sản phẩm FBA ở cuối hướng dẫn này và sử dụng nó như là 

tham khảo nhanh trong khi đóng gói các đơn vị hàng của bạn cho FBA. 

 
Một số loại sản phẩm nhất định có thể có các yêu cầu chuẩn bị cụ thể. Để biết thêm thông tin về 

đóng gói và chuẩn bị sản phẩm, vui lòng tham khảo trang trợ giúp Các yêu cầu đóng gói và chuẩn 

bị. 

 
Bạn cũng có thể tận dụng Dịch vụ chuẩn bị của FBA nếu bạn muốn chúng tôi đảm nhận khâu 

chuẩn bị sản phẩm đủ điều kiện của bạn (tính phí cho mỗi đơn vị hàng). 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200243250
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200243250
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201131680
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Bắt đầu với FBA 

 

 

 

 

Chuẩn bị sẵn sàng cho lô hàng 
 

Sau khi bạn đã xem lại các yêu cầu về dán nhãn, đóng gói và chuẩn bị cho FBA, bạn đã sẵn sàng 

chọn hàng để gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon ở Hoa Kỳ và tạo lô hàng. 

Chúng tôi khuyên bạn nên có sẵn những thứ sau: 

 Bàn làm việc chuẩn bị sản phẩm và lô hàng 

 Máy in nhiệt hoặc máy in laser 

 Cân để cân các hộp 

 Thước dây để đo kích thước hộp 

 Bản sao được in của Cách chuẩn bị sản phẩm, Cách dán nhãn sản phẩm, Các yêu cầu 
về lô hàng: Gói hàng nhỏ, và Các yêu cầu về lô hàng: LTL & FTL (bạn có thể tìm thấy ở 

cuối hướng dẫn này) 

 Nhãn sản phẩm (in từ tài khoản của bạn, nếu có) 

 Băng keo 

 Vật lót chống ẩm và trầy xước cho hàng hóa (vật liệu đóng gói) 

 Hộp 

 Túi nhựa (dày ít nhất 1,5 mils) 

 Túi mờ (chỉ với sản phẩm dành cho người lớn) 

 Miếng xốp bong bóng 

 Nhãn “Sold as Set” (Bán theo bộ) hoặc “Ready to Ship” (Sẵn sàng chuyển hàng) (nếu có) 

Bạn cần vật liệu đóng gói và chuẩn bị? Hãy xem qua Cửa hàng cung ứng vật dụng chuẩn bị và 

chuyển hàng sản phẩm ưu tiên của Amazon để tìm hiểu thêm về cách Amazon có thể hỗ trợ các nhu 

cầu về vật dụng chuyển hàng của bạn. 

 
In nhãn dán chất lượng 

 
Khi in nhãn cho sản phẩm hoặc lô hàng, điều quan trọng cần đảm bảo là nhãn đủ chất lượng để 

tránh bị nhòe hoặc mờ. Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo những điều sau đây khi in nhãn: 

 Sử dụng máy in nhiệt hoặc máy in laser (tránh sử dụng máy in phun vì chúng dễ bị 

nhòe hoặc mờ hơn) 

 Xác nhận máy in của bạn có thể in ở độ phân giải 300 DPI hoặc cao hơn 

 Đảm bảo bạn sử dụng đúng giấy in nhãn cho máy in của bạn 

 Kiểm tra, vệ sinh và/hoặc thay các đầu máy in khi cần 

 Kiểm tra định kỳ khả năng quét của nhãn 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1001359701
http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1001359701
http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1001359701
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Chỉ định hàng để thực hiện FBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sau khi bạn chuyển đổi danh sách của mình, hãy làm theo hướng dẫn sau đây trong quy trình tạo 

lô hàng để tạo lô hàng đầu tiên đến FBA. 

 
Lưu ý: Nếu bạn chưa sẵn sàng tạo lô hàng đầu tiên sau khi chuyển đổi kho hàng thành FBA, hãy 

nhấp vào nút Convert (Chuyển đổi) để chuyển đổi danh sách mà không tạo lô hàng. Khi bạn đã sẵn 

sàng, bạn có thể bắt đầu lô hàng bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần Tạo lô hàng FBA từ kho 

hàng đã chuyển đổi. 

 
Đánh giá danh sách: Nếu chúng tôi nhận thấy có vấn đề tiềm ẩn với một hoặc nhiều danh sách của 

bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn trước khi bạn gửi hàng đến Amazon, đồng thời cung cấp 

hướng dẫn để bạn thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Các vấn đề tiềm ẩn có thể yêu cầu bạn nhập 

thông tin bổ sung, chẳng hạn như kích thước bao bì hoặc niêm yết lại sản phẩm với đúng mã ASIN. 

 
Sản phẩm bị cấm: Hãy dành thời gian để xem lại trang trợ giúp FBA về Vật liệu nguy hiểm, Hàng 

hóa nguy hiểm và Sản phẩm bị cấm của FBA cũng như các sản phẩm bị cấm bán trên 

Amazon.com. Có những sản phẩm bạn có thể bán trang web Amazon.com, nhưng không thể 

chuyển hàng hoặc bảo quản bằng dịch vụ FBA. 

Đểchỉ định hàng để thực hiện FBA, đăng nhập vào tài 

khoản Quản lý bán hàng và đi đến Inventory (Kho 

hàng) > Manage Inventory (Quản lý kho hàng). 

1. Chọn các sản phẩm bạn muốn bao gồm trong danh sách 

FBA bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh sản phẩm 

trong cột xa nhất bên trái. 

2. Từ mục “Actions” chọn “Change to fulfilled by Amazon” 

(chuyển qua FBA) 

3. Trên trang tiếp theo, nhấp vào nút  Convert & Send 

Inventory (Chuyển đổi & Gửi hàng). 

 

Từ menu kéo xuống Actions (Thao tác), hãy chọn 

Change to Fulfilled by Amazon (Đổi thành Hoàn thiện bởi 

Amazon). 

3 

2 

https://sellercentral.amazon.com/
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Tạo lô hàng FBA từ kho hàng đã chuyển đổi 
 

Nếu bạn đã chuyển đổi danh sách sang FBA nhưng vẫn chưa tạo lô hàng (hoặc nếu bạn đã sử 

dụng FBA và cần bổ sung kho hàng), bạn có thể sử dụng bước này để tạo lô hàng đến trung tâm 

hoàn thiện đơn hàng của Amazon ở Hoa Kỳ. 

1. Đi đến Inventory (Kho hàng) > Manage 

Inventory (Quản lý kho hàng). Các sản 

phẩm đã được chỉ đinh đến FBA sẽ có chữ 

“Amazontrong cột“Fulfilled By” (Hoàn thiện 

bởi). 

 

2. Chọn các ô bên cạnh sản phẩm bạn muốn 
gửi đến Amazon 

 

3. Từ menu kéo xuống Actions (Thao tác), hãy 
chọn 

4. Send/Replenish Inventory (Gửi/Bổ sung 

3 

2 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
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Bắt đầu với FBA 

 

 

 

 

Tạo lô hàng 
 

Quy trình tạo lô hàng cho phép bạn tạo lô hàng đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng Hoa Kỳ. Để bắt 

đầu, hãy cung cấp địa chỉ gửi hàng và cho biết bạn sẽ gửi các mặt hàng riêng lẻ hay các mặt hàng được 

đóng thành kiện. Sau đó, hãy nhập số lượng cho từng mặt hàng và quyết định bạn sẽ chuẩn bị đơn vị 

hàng hay bạn muốn Amazon chuẩn bị chúng thay cho bạn (tính phí cho mỗi đơn vị hàng). Vui lòng tham 

khảo phần Xem lại các yêu cầu đóng gói và chuẩn bị để biết thêm thông tin. 

 
 

In nhãn sản phẩm Amazon 
 

In nhãn sản phẩm Amazon từ quy trình tạo lô hàng. Nhãn sản phẩm Amazon được in có Đơn vị lưu 

kho mạng lưới hoàn thiện (FNSKU - Fulfillment Network Stock-Keeping Unit). Đối với Kho hàng được 

dán nhãn, FNSKU bắt đầu với “X00-” và là mã duy nhất cho cả tài khoản người bán và Amazon 

ASIN. 

 
1. Nhập số đơn vị hàng bạn định gửi cho từng sản phẩm và nhấp Print item labels (In nhãn 

hàng). Bạn sẽ nhận được nhãn hàng ở dạng PDF mà bạn có thể mở bằng Adobe Reader để 

in hoặc lưu dưới dạng tập tin để sử dụng sau này. 

2. Bạn nên in lên nhãn dán có nền trắng để nhân viên của Amazon có thể dễ dàng quét nhãn và 

khách hàng có thể tháo nhãn gọn gàng. 

3. Nếu sản phẩm của bạn cần chuẩn bị, hãy đảm bảo mã vạch trên nhãn sản phẩm Amazon có 

thể quét được mà không cần mở gói sản phẩm (hoặc dán nhãn ở bên ngoài sản phẩm được 

chuẩn bị). 

 
Nếu bạn đã chọn kết hợp sản phẩm hoặc sử dụng Dịch vụ dán nhãn của FBA, thì bạn không cần 

in nhãn sản phẩm Amazon. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=201171220&amp;amp;qid=1426788451&amp;amp;sr=1-1
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-3?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243250&amp;amp;qid=1428701965&amp;amp;sr=1-3&amp;amp;case
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-3?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243250&amp;amp;qid=1428701965&amp;amp;sr=1-3&amp;amp;case
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-3?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243250&amp;amp;qid=1428701965&amp;amp;sr=1-3&amp;amp;case
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Bắt đầu với FBA 

 

 

 

 

Dán nhãn sản phẩm 
 

Dán nhãn sản phẩm Amazon lên trên mã vạch gốc hoặc ở bên ngoài của bất kỳ bao bì chuẩn bị nào 

(túi hoặc miếng bọc xốp bong bóng, v.v.), nếu có. 
 
 

1. Nếu mã vạch gốc nằm ở chỗ cong hoặc góc của sản 

phẩm, hãy dán nhãn sản phẩm Amazon vuông góc lên 

mã vạch gốc, dọc mặt phẳng trơn láng của bao bì. 

2. Nếu có nhiều mã vạch trên sản phẩm, hãy đảm bảo bạn 

che tất cả mã vạch. Mã vạch duy nhất có thể quét được 

là nhãn sản phẩm Amazon. 

3. Nếu có thể, hãy đảm bảo nhãn có thể quét được 

bằng máy quét RF. 

4. Nếu các đơn vị hàng của bạn được nhà sản xuất đóng 

gói theo kiện, hãy đảm bảo từng đơn vị hàng có nhãn 

sản phẩm Amazon và tháo bất kỳ mã vạch nào khỏi 

hộp bìa cứng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người bán FBA này dán nhãn sản phẩm 

Amazon lên trên mã vạch gốc của sản 

phẩm. 

 

 

Xem trang trợ giúp Cách dán nhãn sản phẩm ở cuối hướng dẫn này hoặc Kho hàng được dán nhãn 

để biết thêm thông tin về các loại mã vạch, cỡ nhãn được hỗ trợ và các đề xuất in. Nếu bạn không 

muốn tự mình dán nhãn và bạn có sản phẩm đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký Dịch vụ dán nhãn của 

FBA. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243200
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243200
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200685690
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200685690
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Bắt đầu với FBA 

 

 

 

 

Chuẩn bị lô hàng 
 

Sắp đặt kho hàng được phân phối 

 
Khi bạn tạo lô hàng của mình, lô hàng có thể được phân tách một cách có tính toán và gửi 

đến nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng bằng cách sử dụng tính năng Sắp đặt kho hàng 

được phân phối. Tính năng này tăng tính sẵn có của sản phẩm theo 

tốc độ chuyển hàng ưu tiên của khách hàng. Bằng cách phân phối đến nhiều trung tâm hoàn 

thiện đơn hàng, hạn chót giao hàng cho Amazon Prime và vận chuyển nhanh có thể được kéo 

dài thêm ba giờ giữa các trung tâm hoàn thiện đơn hàng ở Bờ Tây và Bờ Đông. 

 
Nếu bạn muốn gửi tất cả các hộp trong lô hàng của bạn đến một trung tâm hoàn thiện 

đơn hàng, bạn có thể đăng ký Dịch vụ sắp đặt kho hàng (tính phí cho mỗi đơn vị hàng). 

Vui lòng lưu ý rằng các mặt hàng trong các danh mục nhất định có thể được chuyển đến 

các trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác nhau, kể cả khi bạn đã bật Sắp đặt kho hàng 

được phân phối. 

 
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang trợ giúp Lựa chọn sắp đặt kho hàng FBA. 

 
Các yêu cầu về tấm nâng hàng và hộp đựng hàng 

 
Ở giai đoạn Chuẩn bị lô hàng trong quy trình tạo lô hàng, bạn cần xác định xem bạn sẽ chuyển lô 

hàng dưới dạng gói hàng lẻ (Chuyển gói hàng nhỏ) hoặc có tấm nâng (Less than Truckload hoặc 

Full Truckload). 

 
Truy cập trang trợ giúp Chuyển gói hàng nhỏ đến Amazon để biết các yêu cầu cụ thể dành cho 

Chuyển phát bưu kiện nhỏ (SPD) hoặc trang trợ giúp Gửi hàng LTL hoặc Truckload đến 

Amazon để biết các yêu cầu cụ thể cho gửi hàng Less than Truckload (LTL) hoặc Full 

Truckload (FTL). 

 
Để truy cập nhanh các yêu cầu về tấm nâng hàng hoặc hộp đựng hàng trong khi bạn đang 

đóng gói lô hàng, hãy xem Các yêu cầu về lô hàng: Gói hàng nhỏ và Các yêu cầu về lô hàng: 

LTL & FTL ở cuối hướng dẫn này. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201233560&amp;amp;IPS
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201233560
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200280550
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200280560
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200280560
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Bắt đầu với FBA 

 

 

 

 

Dán nhãn lô hàng 
 

Mỗi hộp và tấm nâng bạn chuyển đến Amazon phải được xác định đúng cách bằng nhãn chuyển hàng FBA. 

 
1. In nhãn chuyển hàng FBA trong quy trình tạo lô hàng. 

2. Làm theo những hướng dẫn sau để dán nhãn hộp: 

 Đừng dán nhãn chuyển hàng FBA lên góc hoặc mép hay lên chỗ tiếp giáp của 

hộp vì nhãn có thể bị cắt bằng dao cắt hộp. 

 Từng hộp nằm trong lô hàng của bạn phải có nhãn riêng. 

 Nếu bạn gửi tấm nâng hàng, mỗi tấm nâng phải có bốn nhãn nằm ở giữa trên 

cùng của từng mặt tấm nâng. 

 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần trợ giúp Nhãn lô hàng FBA trong tài khoản Quản lý bán hàng của 
bạn. 

 

 

Gửi lô hàng đến Amazon  
 

1. Sau khi công ty vận chuyển đã lấy lô hàng của bạn hoặc sau khi bạn đã giao lô hàng đến trung tâm chuyển 

hàng, hãy đánh dấu lô hàng là Shipped (Đã chuyển) 

trong trang Tóm tắt lô hàng của quy trình tạo lô hàng. 

2. Theo dõi lô hàng của bạn trong Hàng đợi vận chuyển. Đối với các lô hàng có trạng thái là Shipped (Đã chuyển) hoặc In 
Transit (Đang chuyển): 

 Gói hàng nhỏ: Kiểm tra số theo dõi để cập nhật về lô hàng. 

 Less than Truckload (LTL) hoặc Full Truckload (FTL): Liên hệ với công ty vận chuyển của bạn. 

3. Đối với các lô hàng có trạng thái Delivered (Đã giao), hãy chờ 24 giờ để trạng thái được cập nhật trước 

khi liên hệ với công ty vận chuyển để xác nhận vị trí giao hàng và biên lai có chữ ký. 

4. Khi trạng thái của lô hàng đổi thành Checked-in (Đã đăng ký), điều này có nghĩa là ít nhất một phần của lô 

hàng đã đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng nhưng không có đơn vị hàng nào từ lô hàng được tiếp nhận. Khi 

trung tâm hoàn thiện đơn hàng bắt đầu quét mã vạch và tiếp nhận hàng, trạng thái sẽ đổi thành Receiving 

(Đang tiếp nhận). 

5. Hàng được đóng gói và chuẩn bị đúng cách sẽ được tiếp nhận trong vòng 3-6 ngày kể từ khi lô hàng được giao 

đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Sau khi hàng được tiếp nhận đầy đủ, hàng sẽ khả dụng để bán trên Amazon. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=201171220&amp;amp;qid=1428702085&amp;amp;sr=1-1
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243240
https://sellercentral.amazon.com/gp/fba/shipping-queue/index.html
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Bắt đầu với FBA 

 

 

 

 

Bảo quản và phân phối hàng 
 

Amazon lập catalog và bảo quản sản phẩm của bạn trong kho hàng sẵn sàng chuyển của chúng tôi. 

 Amazon tiếp nhận và quét hàng. 

 Chúng tôi ghi biên lại kích thước đơn vị hàng để bảo quản. 

Khi khách hàng đặt hàng các sản phẩm FBA của bạn, chúng tôi lấy sản phẩm từ kho 

hàng và đóng gói để giao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ người bán thông qua liên kết ở cuối 

mọi trang trong tài khoản Quản lý bán hàng. 

 

Chúng tôi mong được nhìn thấy bạn bán hàng với Hoàn thiện 

đơnhàng bởi Amazon!  

Trân trọng, 

Đội ngũ Hoàn thiện đơn hàng của Amazon 

Quản lý đơn hàng 
 

Bạn có thể xem lại trạng thái đơn hàng trên Amazon.com bằng cách sử dụng trang Manage Orders 

(Quản lý đơn hàng) trong tài khoản Quản lý bán hàng của bạn. Có hai chỉ báo trạng thái cho mỗi đơn 

hàng mà khách hàng đặt cho sản phẩm của bạn trên trang web Amazon.com. Một đơn hàng có thể ở 

trạng thái Pending (Chờ xử lý) hoặc Payment Complete (Hoàn tất thanh toán). 

Đơn hàng có thể ở trạng thái Pending (Chờ xử lý) vì nhiều lý do. Hãy xem trang trợ giúp 

Trạng thái đơn hàng FBA để biết thêm thông tin. 

Payment Complete (Hoàn tất thanh toán) cho biết sản phẩm đã được khách hàng thanh toán. 

 
Bạn có thể xác định xem bạn đã được thanh toán hay chưa bằng cách đi đến Reports (Báo 

cáo) > Payments (Thanh toán) và tìm giao dịch đơn hàng. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200245430
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Sản phẩm có bằng thủy tinh hay dễ vỡ không? 

    Ví dụ: Ly, gốm sứ trung quốc, khung ảnh, đồng hồ, gương, chất lỏng trong 
chai hoặc lọ thủy tinh 

Để chuẩn bị bạn cần: Miếng xốp bong bóng, hộp, nhãn quét được 

Bọc sản phẩm trong miếng xốp bong bóng hoặc đặt vào trong hộp. Mặt hàng được chuẩn bị 

không được nứt vỡ khi rơi lên bề mặt cứng. Mã vạch phải quét được mà không cần mở hoặc 

mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
Sản phẩm có phải là chất lỏng không? 

Ví dụ: Chất lỏng trong các chai nhựa hơn 16 oz. mà không có hai lớp 

bịt kín 

Để chuẩn bị bạn cần: Túi*, nhãn quét được 

Siết chặt nắp sau đó gắn lớp bịt kín thứ hai lên hoặc đặt sản phẩm vào vật chứa trong túi trong* có 

cảnh báo gây nghẹt thở và dán kín túi* để ngăn rò rỉ. Mã vạch phải quét được mà không cần mở 

hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
Sản phẩm có phải là quần áo, vải, vải lông hoặc hàng dệt may 
không? 

Ví dụ: Ví, khăn tắm, quần áo, thú nhồi bông 

Để chuẩn bị bạn cần: Túi*, nhãn quét được 

Cho mặt hàng vào túi trong* có cảnh báo gây ngạt thở và dán kín túi*. Mã vạch phải quét được mà 

không cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
Sản phẩm có phải là đồ chơi hoặc sản phẩm cho trẻ sơ sinh không? 

Ví dụ: Các mặt hàng dành cho trẻ từ 3 tuổi trở xuống (vòng cho con nít cắn 
trong thời kỳ mọc răng, yếm) hoặc đồ chơi trong bao vì trong (hộp có phần 

được cắt ra lớn hơn 1 inch vuông) 

Để chuẩn bị bạn cần: Túi*, nhãn quét được 

Cho mặt hàng vào túi trong* có cảnh báo gây ngạt thở và dán kín túi*. Mã vạch phải quét được mà 

không cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
Sản phẩm có được làm từ hoặc chứa bột,  
viên nhỏ hoặc các nguyên liệu dạng hạt không? 

       Ví dụ: Phấn thoa mặt, đường, chất tẩy rửa dạng bột 

Để chuẩn bị bạn cần: Túi*, nhãn quét được 
Cho mặt hàng vào túi trong* có cảnh báo gây ngạt thở và dán kín túi*. Mã vạch phải quét được mà 

không cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 
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Sản phẩm có được đóng gói theo bộ và bán như một sản phẩm duy 

nhất không? 
Ví dụ: Bộ bách khoa toàn thư, nhiều hộp thức ăn 

Để chuẩn bị bạn cần: Túi*, hộp, miếng bọc co rút, nhãn “Sold as Set” (Bán theo bộ) hoặc “Ready 

to Ship” (Sẵn sàng chuyển hàng), nhãn quét được.  

Bọc kín bộ sản phẩm bằng miếng bọc co rút, túi* hoặc hộp để ngăn các mặt hàng không bị tách 

ra và dán nhãn “Sold as Set” hoặc “Ready to Ship” lên bao bì. Mã vạch phải quét được mà không 

cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
Sản phẩm có sắc, có đầu nhọn hoặc nói cách khác là có lo ngại về 
an toàn không? 

Ví dụ: Kéo, dụng cụ, vật liệu thô bằng kim loại 

Để chuẩn bị bạn cần: Miếng xốp bong bóng, hộp, nhãn quét được 

Bọc sản phẩm trong miếng xốp bong bóng hoặc đặt vào trong hộp để tất cả các mép lộ ra 

được che phủ hoàn toàn. Mã vạch phải quét được mà không cần mở hoặc mở gói mặt hàng 

được đóng gói. 

 
Cạnh dài nhất của sản phẩm có ngắn hơn 2 1/8inch không? 

Ví dụ: Trang sức, móc chìa khóa, ổ USB 

Để chuẩn bị bạn cần: Túi*, nhãn quét được 

Cho sản phẩm vào túi trong* có cảnh báo gây ngạt thở và dán kín túi*. Mã vạch phải quét 

được mà không cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
Đây có phải là sản phẩm dành cho người lớn không? 

Ví dụ: Các mặt hàng có ảnh người mẫu khỏa thân, bao bì có hình ảnh thô tục hoặc thông 

điệp khiêu dâm. 

Để chuẩn bị bạn cần: Miếng bọc co rút màu đen hoặc mờ, nhãn quét được 

Đặt sản phẩm vào túi màu đen hoặc túi mờ* có cảnh báo gây ngạt ngở và dán kín túi*. Mã 

vạch phải quét được mà không cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 

 
*Yêu cầu về túi 

Túi phải dày ít nhất 1,5 mil. Đối với túi có phần hở lớn hơn 5 inch, 

phải có cảnh báo gây ngạt thở rõ ràng. Tất cả mã vạch phải quét được mà 

không cần mở hoặc mở gói mặt hàng được đóng gói. 
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A2 Cách dán nhãn sản phẩm 

 

 

 

 

Yêu cầu về dán nhãn 

Mỗi mặt hàng bạn gửi đến Amazon cần mã vạch quét được. Amazon sử dụng các mã vạch này để 

xử lý và theo dõi kho hàng của bạn trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi. Để biết 

thêm thông tin, hãy xem Các yêu cầu về in nhãn sản phẩm Amazon. Nếu sản phẩm của bạn đủ 

điều kiện, bạn có thể bỏ qua bước dán nhãn và sử dụng Dịch vụ dán nhãn của FBA. 

Kho hàng hỗn hợp, không nhãn dán 

Nếu sản phẩm của bạn đủ điều kiện để kết hợp hàng không dãn nhán, nhưng không có mã vạch, 
thì bạn phải dán mã. Bạn có thể in nhãn từ Quản lý kho hàng FBA. 

1. Ở cột bên trái, chọn các sản phẩm bạn cần dán nhãn. 

2. Trong menu thả xuống, hãy chọn Print Item Labels (In nhãn mặt 

hàng), sau đó nhấp Go (Tiếp tục). Một tờ nhãn ở định dạng PDF 

được tạo cho bạn. 

In nhãn 

Bạn có thể in nhãn sản phẩm khi tạo kế hoạch chuyển hàng trong Quản lý bán hàng. Để biết thêm 

thông tin, hãy xem Dán nhãn sản phẩm. Nếu bạn đã tạo kế hoạch chuyển hàng, hãy nhấp vào Hàng 

đợi vận chuyển trong Quản lý bán hàng, sau đó nhấp Label products (Dán nhãn sản phẩm). 

 Che phủ mọi mã vạch gốc bằng nhãn sản phẩm FBA. 

 Mỗi đơn vị hàng cần nhãn sản phẩm FBA riêng. 

 Dán nhãn sản phẩm phù hợp lên đơn vị hàng tương ứng. 

 Nhãn sản phẩm cần dễ đọc và quét được. 

 Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách dán nhãn sản phẩm cho FBA. 

Các đề xuất về  in ấn 

 Sử dụng máy in laser hoặc nhiệt trực tiếp. Không sử dụng máy in phun. 

 Định kỳ kiểm tra khả năng quét của mã vạch bằng máy quét được kết nối với máy tính. 

 Vệ sinh máy in của bạn. Chạy in thử và thay thế các đầu in thường xuyên. 

Những lỗi phổ biến nên tránh 

 Thiếu nhãn mã vạch 

 Mặt hàng bị dán nhãn sai 

 Không thể quét được mã vạch 

 Lỗi chuẩn bị sản phẩm hoặc lô hàng 
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A2 Cách dán nhãn sản phẩm 

 

 

 

 

Kích thước nhãn 

Các công cụ quản lý kho hàng trực tuyến hỗ trợ bảy cỡ nhãn. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng 

nhãn có miếng dính tháo được vì tiện lợi cho khách hàng. Quản lý bán hàng hỗ trợ các mẫu nhãn 

sau. Hãy chắc chắn bạn in nhãn không chia tỷ lệ. 

 21 nhãn một trang (63,5 mm x 38,1 mm trên khổ A4) 

 24 nhãn một trang (63,5 mm x 33,9 mm trên khổ A4, 63,5 mm x 38,1 mm trên khổ A4, 64,6 

mm x 33,8 mm trên khổ A4, 66 mm x 33,9 mm trên khổ A4, 70 mm x 36 mm trên khổ A4, 70 

mm x 37 mm trên khổ A4) 

 27 nhãn một trang (63,5 mm x 29,6 mm trên khổ A4) 
 

 30 nhãn một trang (1 inch x 2 5/8 inch trên 8 1/2 inch x 11 inch) 

 40 nhãn một trang (52,5 mm x 29,7 mm trên khổ A4) 

 44 nhãn một trang (48,5 mm x 25,4 mm trên khổ A4) 

Các thành phần của nhãn 

FNSKU: Ký hiệu nhận dạng được các trung tâm hoàn thiện đơn 

hàng của Amazon sử dụng để nhận diện các đơn vị hàng riêng lẻ 

thuộc ASIN cụ thể. 

 
 
 
 
 

 
Tên: Tiêu đề hoặc tên sản phẩm 

Tình trạng: Mô tả tình trạng của sản phẩm. 

Vị trí của nhãn 

Che phủ mọi mã vạch gốc. Khi dán nhãn, hãy che phủ toàn bộ mã vạch gốc của nhà sản xuất (UPC, 

EAN, ISBN) bằng nhãn của bạn. Không che phủ hoàn toàn mã vạch có thể gây lỗi. 
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A3 Danh sách kiểm 
tra lô hàng 

 

 

 

 

Sẵn sàng 

Đảm bảo bạn có các vật dụng cần thiết để chuẩn bị lô hàng, bao gồm: 

 Bàn làm việc chuẩn bị sản phẩm và lô hàng 

 Máy in (Amazon sử dụng máy in kiểu Zebra Gx430t với cài đặt nhiệt trực tiếp) 

 Cân để cân các hộp 

 Thước dây để đo kích thước hộp 

 Bản sao dạng in của Cách chuẩn bị sản phẩm và Ma trận chuyển hàng 

 Nhãn sản phẩm (in từ tài khoản của bạn, nếu có) 

 Giấy cho phiếu giao hàng 

 Băng keo 

 Vật lót chống ẩm và trầy xước cho hàng hóa (vật liệu đóng gói) 

 Hộp 

 Túi nhựa (dày ít nhất 1,5 mils) 

 Túi mờ (chỉ với sản phẩm dành cho người lớn) 

 Miếng xốp bong bóng 

 Nhãn Sold as Set” (Bán theo bộ) hoặc “Ready to Ship” (Sẵn sàng chuyển hàng) 

 
Quan trọng: Các mặt hàng cần chuẩn bị hoặc dán nhãn bổ sung sau khi đến trung tâm hoàn thiện 

đơn hàng có thể bị trễ và có thể phải chịu phí bổ sung cho dịch vụ ngoài ý muốn bất kỳ. 
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A3 Danh sách kiểm 
tra lô hàng 

 

 

 

 

Sau khi tạo lô hàng trực tuyến, hãy sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo bạn đã hoàn tất 

các yêu cầu về hàng dành cho lô hàng thực của mình. 

Bạn có chuẩn bị sản phẩm đúng cách không? 

 Sử dụng “Cách chuẩn bị sản phẩm” để xác định xem các mặt hàng của bạn có cần chuẩn bị bổ sung 
không. 

Bạn có dán nhãn sản phẩm đúng cách không? 

 Nếu bạn đã đăng ký Dịch vụ dán nhãn của FBA hoặc nếu kho hàng của bạn đủ điều kiện 

cho kho hàng hỗn hợp, không nhãn dán, thì các mặt hàng của bạn cần có mã vạch (ví dụ 

như UPC, EAN, ISBN, JAN hoặc GTIN). Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch, bạn 

phải in và dán nhãn FBA lên sản phẩm. 

 Đối với các sản phẩm bạn tự dán nhãn, bạn phải in và dán nhãn FBA lên sản phẩm. 

Hộp đựng hàng có được đóng gói đúng cách không? 

 Hộp chứa nhiều mặt hàng cỡ chuẩn không được vượt quá 25 inch ở bất kỳ mặt nào. 

 Hộp chứa nhiều mặt hàng có trọng lượng nhẹ hơn hoặc bằng 50 lbs. (hộp chứa một 

mặt hàng duy nhất có thể vượt 50 lbs.). 

 Hộp chứa một mặt hàng quá cỡ duy nhất có trọng lượng hơn 50 lbs. có nhãn an toàn 

“Team Lift” (Nhiều người cùng nâng) ở trên cùng và các mặt của hộp. 

 Hộp chứa một mặt hàng quá cỡ duy nhất có trọng lượng hơn 100 lbs. có nhãn an toàn 

“Mechanical Lift” (Nâng bằng máy) ở trên cùng và các mặt của hộp. 

Các mặt hàng có được lót bằng vật lót chống ẩm và trầy xước cho hàng hóa (vật liệu 
đóng gói) không? 

 Vật lót được phê duyệt bao gồm bọt xốp, gối khí, miếng xốp bong bóng hoặc cả một xấp giấy. 

Hộp đựng hàng có được dán nhãn đúng cách không? 

 Tất cả nhãn phải có: 

 Số nhận dạng lô hàng 

 Mã vạch quét được 

 Địa chỉ chuyển hàng 

 Địa chỉ giao hàng 

 Đối với gói hàng nhỏ, có hai nhãn mỗi hộp: một nhãn FBA và một nhãn chuyển hàng 

 Dán nhãn gói hàng nhỏ lên mặt bên cách mép hộp không dưới 1¼ inch 

 Không được dán nhãn gói hàng nhỏ lên chỗ tiếp giáp, mép hoặc góc 

 Đối với truckload, có bốn (4) nhãn chuyển hàng FBA 

 Dán nhãn truckload lên ở giữa trên cùng của bốn mặt tấm nâng 
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A4 Các yêu cầu về lô hàng: Gói cỡ nhỏ 
nhỏ 

 

 

 

 

Loại vật chứa 

 Hộp bìa cứng có khe thông thường (RSC) 

 Hộp có sóng giấy B 

 ECT 32 

 200 lbs. mỗi inch vuông chịu bục 

 Không được chồng hộp (không đóng bao, quấn bọc, có dây đai đàn hồi hoặc dây đai phụ) 

Kích thước hộp 

 Hộp chứa nhiều sản phẩm cỡ chuẩn không được vượt quá 25 inch ở bất kỳ mặt nào 

Sản phẩm trong hộp 

 Tất cả các hộp chứa hàng được nhận định với cùng một Số nhận dạng lô hàng 

 Thông tin chi tiết lô hàng và mặt hàng trong hộp giống nhau: 

 SKU của người bán 

 FNSKU 

 Tình trạng 

 Số lượng 

 Lựa chọn đóng gói (lẻ hoặc theo kiện) 

Trọng lượng hộp 

 Hộp chứa nhiều mặt hàng có trọng lượng nhẹ hơn hoặc bằng 50 lbs. (hộp chứa một 

mặt hàng duy nhất có thể vượt 50 lbs.). 

 Hộp chứa trang sức hoặc đồng hồ nhẹ hơn hoặc bằng 40 lbs. 

 Hộp chứa một mặt hàng quá cỡ duy nhất có trọng lượng hơn 50 lbs. có nhãn an toàn 

“Team Lift” (Nhiều người cùng nâng) ở trên cùng và các mặt của hộp. 

 Hộp chứa một mặt hàng quá cỡ duy nhất có trọng lượng hơn 100 lbs. có nhãn an toàn 

“Mechanical Lift” (Nâng bằng máy) ở trên cùng và các mặt của hộp. 

Vật lót chống ẩm và trầy xước cho hàng hóa 

 Miếng xốp bong bóng 

 Bọt xốp 

 Gối hơi 

 Cả xấp giấy 
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A4 Các yêu cầu về lô hàng: Gói cỡ nhỏ 
nhỏ 

 

 

 

 

Nhãn chuyển hàng 

 Hai (2) nhãn mỗi hộp: một nhãn FBA và một nhãn chuyển hàng 

 Dán nhãn: 

 Lên mặt bên và cách mép hộp không dưới 1¼ inch 

 Không được nhán nhãn lên chỗ tiếp giáp, mép hoặc góc 

 Nhãn phải có: 

 Số nhận dạng lô hàng 

 Mã vạch quét được 

 Địa chỉ chuyển hàng 

 Địa chỉ giao hàng 

Hộp đóng gói theo kiện 

 Kiện hàng được nhà sản xuất đóng gói trước đó 

 Tất cả các mặt hàng trong kiện phải có SKU của người bán (MSKU) trùng khớp và ở cùng một tình 
trạng 

 Tất cả các kiện có số lượng hàng bằng nhau 

 Mã vạch quét được trên kiện đã được tháo hoặc che phủ 

 Các hộp carton chính được phân chia theo cấp độ kiện hàng thích hợp 

 
Quan trọng: Danh sách kiểm tra này là bản tóm tắt và không bao gồm tất cả các yêu cầu về lô 

hàng. Để biết danh sách yêu cầu đầy đủ, hãy xem Các yêu cầu chuyển hàng và định tuyến trên 

Quản lý bán hàng. Việc không tuân theo các yêu cầu chuẩn bị sản phẩm FBA, các yêu cầu về an 

toàn và giới hạn sản phẩm có thể dẫn đến việc kho hàng bị từ chối ngay lập tức tại trung tâm 

hoàn thiện đơn hàng của Amazon, kho hàng bị thải bỏ hoặc trả lại, lô hàng trong tương lai gửi đến 

trung tâm hoàn thiện đơn hàng bị chặn hoặc phí cho các dịch vụ ngoài ý muốn bất kỳ. 

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&amp;amp;nodeId=200243260&amp;amp;qid=1426789438&amp;amp;sr=1-1


© Copyright 2015, Amazon Services LLC. Bảo lưu mọi quyền. Một công ty trực 

thuộc Amazon Hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Vui lòng truy cập Trợ giúp người bán 

để biết phiên bản mới nhất của tài liệu này. 

24 

A5 êu cầu về lô hàng: LTL & FTL 

 

 

 

 

Loại vật chứa 

 Hộp bìa cứng có khe thông thường (RSC) 

 Hộp có sóng giấy B 

 ECT 32 

 200 lbs. mỗi inch vuông chịu bục 

 Không được chồng hộp (không đóng bao, quấn bọc, có dây đai đàn hồi hoặc dây đai phụ) 

Kích thước hộp 

 Hộp chứa nhiều sản phẩm cỡ chuẩn không được vượt quá 25 inch ở bất kỳ mặt nào 

Sản phẩm trong hộp 

 Tất cả các hộp chứa hàng được nhận định với cùng một Số nhận dạng lô hàng 

 Danh sách đóng gói lô hàng và các mặt hàng trong hộp tương tự nhau: 

 SKU của người bán 

 FNSKU 

 Tình trạng 

 Số lượng 

 Lựa chọn đóng gói (lẻ hoặc theo kiện) 

Trọng lượng hộp 

 Hộp chứa nhiều mặt hàng có trọng lượng nhẹ hơn hoặc bằng 50 lbs. Hộp chứa một 

mặt hàng duy nhất có thể vượt 50 lbs. 

 Hộp chứa trang sức hoặc đồng hồ nhẹ hơn hoặc bằng 40 lbs. 

 Hộp chứa một mặt hàng quá cỡ duy nhất có trọng lượng hơn 50 lbs. có nhãn an toàn 

“Team Lift” (Nhiều người cùng nâng) ở trên cùng và các mặt của hộp. 

 Hộp chứa một mặt hàng quá cỡ duy nhất có trọng lượng hơn 100 lbs. có nhãn an toàn 

“Mechanical Lift” (Nâng bằng máy) ở trên cùng và các mặt của hộp. 

Vật lót chống ẩm và trầy xước cho hàng hóa 

 Miếng xốp bong bóng 

 Bọt xốp 

 Gối hơi 

 Cả xấp giấy 
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Nhãn chuyển hàng 

 Bốn (4) nhãn chuyển hàng FBA được dán lên ở giữa góc trên cùng của cả bốn mặt 

 Nhãn phải có: 

 Số nhận dạng lô hàng 

 Mã vạch quét được 

 Địa chỉ chuyển hàng 

 Địa chỉ giao hàng 

Tấm nâng hàng 

 40 inch x 48 inch, làm bằng gỗ bốn đường 

 Tiêu chuẩn GMA Cấp B hoặc cao hơn 

 Một Số nhận dạng lô hàng cho mỗi tấm nâng 

 Không treo tấm nâng lên cao quá 1 inch 

 Xếp chồng bằng miếng bọc co giãn trong suốt 

Trọng lượng tấm nâng 

 Nhẹ hơn hoặc bằng 1500 lbs. 

Chiều cao tấm nâng 

 Thấp hơn hoặc bằng 72 inch 

Hộp đóng gói theo kiện 

 Kiện hàng được nhà sản xuất đóng gói trước đó 

 Tất cả các mặt hàng trong kiện phải có SKU của người bán (MSKU) trùng khớp và ở cùng một tình 
trạng 

 Tất cả các kiện có số lượng hàng bằng nhau 

 Mã vạch quét được trên kiện đã được tháo hoặc che phủ 

 Các hộp carton chính được phân chia theo cấp độ kiện hàng thích hợp 

 
Quan trọng: Danh sách kiểm tra này là bản tóm tắt và không bao gồm tất cả các yêu cầu về lô 

hàng. Để biết danh sách yêu cầu đầy đủ, hãy xem Các yêu cầu chuyển hàng và định tuyến trên 

Quản lý bán hàng. Việc không tuân theo các yêu cầu chuẩn bị sản phẩm FBA, các yêu cầu về an 

toàn và giới hạn sản phẩm có thể dẫn đến việc kho hàng bị từ chối ngay lập tức tại trung tâm 

hoàn thiện đơn hàng của Amazon, kho hàng bị thải bỏ hoặc trả lại, lô hàng trong tương lai gửi đến 

trung tâm hoàn thiện đơn hàng bị chặn hoặc phí cho các dịch vụ ngoài ý muốn bất kỳ. 
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