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Chúng tôi đã cập nhật các sản phẩm và dịch vụ trong danh mục đối tác Amazon Ads và mở
rộng lên 12 sản phẩm và 38 mặt hàng dịch vụ. Dưới đây là những thông tin chính bạn cần 
biết: 
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Hiện chúng tôi hỗ trợ tất cả
các sản phẩm Amazon Ads 
hiện tại

Dịch vụ hiện được chia 
thành 5 danh mục chính 

Bao gồm: mua và lập kế hoạch 
truyền thông, bán lẻ, quảng cáo và 
trải nghiệm thương hiệu, đo lường 
và các mục khác. 

Thêm các tùy chọn khác 
cho các dịch vụ quảng cáo 
và đo lường
Các trang thông tin “quảng cáo và 
trải nghiệm thương hiệu” và “đo 
lường và phân bổ” trước đây đã 
mở rộng thành các danh mục.

Hướng dẫn về các dịch vụ và sản 
phẩm được mở rộng trong danh 
mục đối tác

Từ Sản phẩm quảng cáo của 
Amazon, Trải nghiệm mua sắm 
thương hiệu đến Ad Tech.
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Tinh chỉnh các mục hiện có 

Ví dụ: “quản lý chiến dịch” bây giờ
là “quản lý và tối ưu hóa chiến 
dịch”. 

5

Thêm dịch vụ mới trong 
danh mục gốc 

Ví dụ: “theo dõi chiến dịch” sẽ được 
thêm vào danh mục “mua và lập kế
hoạch truyền thông”. 

Danh mục đối tác Amazon Ads là gì?

Danh mục đối tác Amazon Ads bao gồm danh sách 
các đối tác có các công cụ và giải pháp có thể giúp 
nhà quảng cáo như bạn đạt được mục tiêu kinh 
doanh và kết nối với các đối tượng Amazon một 
cách có ý nghĩa. 

Các bản cập nhật này có thể giúp bạn dễ dàng tìm 
thấy đối tác phù hợp với mình. 
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Định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ trong 
danh mục đối tác (Tháng 9 năm 2022)
Thông tin về định nghĩa sản phẩm có tại đây. Dưới đây là định nghĩa của các dịch vụ theo từng danh mục. 

Mua và lập kế hoạch truyền thông

Nghiên cứu sản phẩm
Sàng lọc các sản phẩm tiềm năng bằng cách sử dụng các tiêu chí như
nhu cầu của khách hàng để đưa ra các quyết định tìm nguồn tốt hơn 
dựa trên dữ liệu.

Quản lý đơn hàng và hàng tồn kho Tự động hóa công việc quản lý đơn hàng Amazon và đồng bộ hóa mức 
hàng tồn kho trên toàn bộ hệ thống.

Thiết lập và tối ưu hóa trang chi tiết sản phẩm

Quản lý trang thông tin sản phẩm Amazon bằng các công cụ và dịch vụ
giúp đăng tải sản phẩm hoặc ưu đãi mới, tối ưu hóa danh mục và giảm 
thiểu sai sót do con người gây ra. Bao gồm các tính năng như: Nội dung 
A+, hình ảnh và dịch trang thông tin để mở rộng quy mô doanh nghiệp 
ra toàn cầu.

Nội dung A+
Thêm mô tả và tính năng sản phẩm chi tiết vào trang chi tiết để giúp 
tăng tỷ lệ chuyển đổi. Chỉ những thương hiệu đã đăng ký Amazon 
Brand Registry mới có thể thêm nội dung A+.

Thiết lập và tối ưu hóa gian hàng
Tạo, phân tích và tối ưu hóa Gian hàng Amazon để giới thiệu thương 
hiệu cũng như sản phẩm của mình thông qua trải nghiệm mua sắm 
phong phú, với nhiều trang.

Chiến lược bán hàng và định giá Duy trì mức giá cạnh tranh với các công cụ tự động định giá sản phẩm 
dựa trên các quy tắc kinh doanh của bạn.

Chương trình khuyến mãi Tăng khả năng khám phá sản phẩm của bạn bằng cách tạo chương 
trình khuyến mãi hấp dẫn và có liên quan.

Thiết lập chiến dịch
Các tính năng và dịch vụ tạo chiến dịch bao gồm: các nội dung đề
xuất từ khóa, sản phẩm và ngân sách, các công cụ dự báo chiến dịch 
và tạo chiến dịch.

Quản lý và tối ưu hóa chiến dịch
Các tính năng và dịch vụ quản lý và tối ưu hóa chiến dịch của bạn bao 
gồm: tối ưu hóa giá thầu, quản lý ngân sách, từ khóa và cập nhật mục 
tiêu sản phẩm.

Theo dõi chiến dịch Theo dõi chiến dịch với cảnh báo hết hàng tồn kho hoặc hết ngân 
sách. Theo dõi trang thông tin và trạng thái ưu đãi nổi bật.

Phân tích và báo cáo chiến dịch Báo cáo và tạo trang tổng quan để tìm hiểu về hiệu suất chiến dịch 
Amazon Ads của bạn.

Quản lý đối tượng và mức độ tương tác
Các dịch vụ và giải pháp giúp bạn sử dụng thông tin chi tiết và tín 
hiệu mua sắm độc quyền để kết nối với các đối tượng có liên quan 
nhất cả trong và ngoài Amazon.

Bán lẻ
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Quảng cáo và trải nghiệm thương hiệu

Ảnh chụp sản phẩm
Là ảnh chụp chuyên nghiệp từ các nhiếp ảnh gia có kỹ năng chụp ảnh 
để nâng tầm sản phẩm bằng cách bổ sung thêm bối cảnh và cảm xúc 
vào bức ảnh.

Video hướng dẫn Giải thích chi tiết về các tính năng của sản phẩm, cách sử dụng sản 
phẩm và lợi ích dành cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

Video lối sống Nội dung về bối cảnh thực tế của sản phẩm và thường truyền tải một 
câu chuyện cảm xúc đầy cảm hứng.

https://advertising.amazon.com/explore-products?ref_=a20m_us_hnav_exp


Định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ trong 
danh mục đối tác (Tháng 9 năm 2022)

Quảng cáo và trải nghiệm thương hiệu 
Video hoạt họa Thường là video hoạt hình chứa một số hình minh họa.

Quảng cáo truyền hình (15 và 30 giây)
Các kịch bản câu chuyện được sản xuất chuyên nghiệp với diễn viên, 
thường được quay trong các bối cảnh trực tiếp và có các bản âm 
thanh và các yếu tố hình ảnh được cấp phép.

Quảng cáo âm thanh Đoạn tường thuật do diễn viên ghi âm lại và được sử dụng trong 
quảng cáo cho các dịch vụ phát trực tuyến và đài phát thanh.

Thiết kế web

Trải nghiệm số tổng thể của một thương hiệu hoặc sản phẩm trên máy 
tính để bàn và ứng dụng, thường giống với trải nghiệm trên các trang 
bên ngoài chẳng hạn như trang Gian hàng của thương hiệu trên 
Amazon.

Đo lường

Phân tích vùng bảo mật

Sử dụng các tín hiệu tổng hợp và giả danh được lưu trữ trong Amazon 
Marketing Cloud với các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư nghiêm 
ngặt để đo lường và tạo thông tin chi tiết được đảm bảo an toàn quyền 
riêng tư.

Nhà phát triển vùng bảo mật
Cung cấp các dịch vụ phát triển tùy chỉnh trên API Amazon Marketing 
Cloud để tự động tạo thông tin chi tiết, tối ưu hóa đối tượng của chiến 
dịch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo.

Tích hợp vùng bảo mật
Cung cấp phần mềm để tích hợp các tín hiệu đối tượng tổng hợp và giả
danh trong Amazon Marketing Cloud để lập kế hoạch chiến dịch, quản 
lý đối tượng, báo cáo và tạo thông tin chi tiết.

Nền tảng dữ liệu khách hàng của nhà quảng cáo

Thay mặt nhà quảng cáo tổng hợp và hợp nhất tín hiệu đối tượng của 
bên thứ nhất từ nhiều nguồn để tạo một thông tin chung, mạch lạc và 
hoàn chỉnh về phạm vi tiếp cận của chiến dịch và các trường hợp sử
dụng đo lường.

Phân bổ nhiều điểm chạm
Một kỹ thuật đo lường độ hiệu quả tiếp thị bằng cách chấm điểm cho 
từng điểm chạm trên hành trình của khách hàng, cho phép nhà tiếp thị
đo lường tác động của từng kênh đối với một lượt bán hàng.

Phân bổ trên thiết bị di động và ứng dụng
Lưu, tổ chức và hiển thị dữ liệu di động và dữ liệu hiệu suất ứng dụng 
để mang lại cho các nhà tiếp thị một thông tin hợp nhất về hiệu suất 
chiến dịch trên các kênh và đối tác.

Đo lường âm thanh
Hỗ trợ các chỉ số đo phạm vi tiếp cận và độ hiệu quả của quảng cáo âm 
thanh (ví dụ: lượt hiển thị/lượt nghe, xem một phần tư quảng cáo, xem 
toàn bộ quảng cáo).

Đo lường video
Cung cấp số liệu đo lường về: Phạm vi tiếp cận và tần suất, Tiếp cận mở
rộng, Kết quả và Đối tượng cho các chiến dịch truyền hình, STV và 
Video

Đo lường đối tượng Đo lường mức độ hiển thị và phạm vi tiếp cận của những đối tượng đã 
xem và nghe về thương hiệu sau khi xem quảng cáo.

Xác minh đối tượng
Cho phép nhà quảng cáo xem các thông tin bổ sung ở mức tổng hợp 
về nhân khẩu học (ví dụ: tuổi tác, trình độ học vấn, khoảng HHI, v.v.) 
của đối tượng xem quảng cáo.

Đo lường thương hiệu

Cung cấp phân tích thương hiệu và thông tin chi tiết để giúp các 
thương hiệu đưa ra quyết định sáng suốt, mang tính chiến lược về
danh mục đầu tư sản phẩm và các hoạt động tiếp thị/quảng cáo của 
mình.

An toàn thương hiệu Cung cấp một bộ biện pháp để ngăn thương hiệu xuất hiện bên cạnh 
nội dung rủi ro hoặc trong môi trường không phù hợp.

Hiệu quả quảng cáo

Đo lường độ hiệu quả và tác động của quảng cáo kỹ thuật số tới mức 
độ nhận thức về thương hiệu và doanh số ngoài Amazon. Bao gồm 
nâng cao thương hiệu, thúc đẩy lượt ghé thăm địa điểm và trang web, 
và thúc đẩy doanh số tại cửa hàng vật lý.

Trang 3/4Bảo mật của Amazon.
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Định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ trong 
danh mục đối tác (Tháng 9 năm 2022)

Đo lường
Báo cáo và phân tích Biến các chỉ số thành thông tin chi tiết dễ hiểu và dễ thực hiện.

Các công cụ thông tin tiếp thị và kinh doanh Thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu không có cấu trúc từ các hệ
thống nội bộ và bên ngoài.

Trình kết nối dữ liệu
Kết nối dữ liệu hiệu suất từ nhiều nguồn và biến dữ liệu thành một định 
dạng hoặc cấu trúc để truy vấn và phân tích, và hiển thị dữ liệu trên 
giao diện hoặc di chuyển dữ liệu tới một đích đến khác.

Đo lường hiệu suất bán lẻ Cho biết về hiệu suất bán lẻ cạnh tranh thông qua các chỉ số và thông 
tin chi tiết về kệ hàng kỹ thuật số.

Nghiên cứu thị trường
Các dịch vụ tạo ra thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu được quản lý 
và cho phép các nhà tiếp thị đưa ra quyết định về sản phẩm và chạy 
quảng cáo.

Mô hình kết hợp tiếp thị
Một phương pháp thống kê để xác định độ hiệu quả và tác động của 
chiến thuật tiếp thị đối với doanh số, đồng thời dự báo các bộ chiến 
thuật trong tương lai.

Tại sao tôi nên sử dụng đối tác?
Làm việc với đối tác Amazon Ads có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp trên gian hàng Amazon và thông qua 
Amazon Ads. 

Tôi có thể tìm một đối tác sử dụng danh mục đối tác bằng cách nào?
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bộ lọc trên phần điều hướng bên trên trang danh mục đối tác. Hiện tại, bạn có 
thể lọc theo các tiêu chí “sản phẩm”, “dịch vụ”, “chi tiêu tối thiểu hàng tháng”, “thị trường” và “địa điểm văn phòng”.

Làm thế nào để sử dụng một đối tác nếu tôi thích đối tác đó?
Sau khi bạn xác định một đối tác trên danh mục đối tác, hãy nhấp vào danh sách để xem hồ sơ của đối tác đó. Ở đó bạn 
sẽ tìm thấy thông tin mô tả chi tiết về công ty, dịch vụ, mức giá chung, nút liên hệ và liên kết đến trang web của đối tác. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đối tác để biết thêm thông tin. 

Đối tác nâng cao hoặc đối tác đã được xác minh là gì?
Đối tác có huy hiệu đối tác đã được xác minh hoặc đối tác nâng cao trên danh sách danh mục đối tác là những đối tác 
đáp ứng các yêu cầu cần thiết để đạt được trạng thái đó. Chúng tôi xác định tình trạng đối tác dựa trên trình độ chuyên 
môn đã được chứng minh, mức độ tương tác với Amazon Ads và sự tăng trưởng mang lại cho các nhà quảng cáo. 

Để xem thêm các thông tin khác không có trên đây, vui lòng truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.
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Các câu hỏi thường gặp 

Khác

Tích hợp dữ liệu
Cung cấp các giải pháp để tích hợp tín hiệu khách hàng mà nhà 
quảng cáo quản lý với Amazon AdTech nhằm tăng thêm thông tin chi 
tiết về đối tượng và báo cáo.

Đào tạo
Cung cấp các chương trình đào tạo/khóa học trực tuyến và ngoại 
tuyến về Amazon Ads bao gồm nhưng không giới hạn ở Quảng cáo 
được tài trợ, Amazon DSP, Amazon Attribution, Gian hàng, Bài đăng.

https://advertising.amazon.com/resources/faq

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

