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Làm thế nào xây dựng thương hiệu từ con số 0            

Làm thế nào xây dựng 

thương hiệu từ con số 0            

Chương 2

Sau khi hiểu đầy đủ tầm quan trọng của thương hiệu trong bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới, nếu

quyết định bắt đầu xây dựng thương hiệu, chắc hẳn bạn sẽ có một câu hỏi: làm thế nào để xây dựng thương

hiệu từ con số 0? Trong nội dung chương này, chúng ta sẽ bắt đầu với những nội dung xuyên suốt quá trình

chuẩn bị như xây dựng ý tưởng tổng thể, xác định vị trí và tầm nhìn thương hiệu, giúp người bán hàng làm rõ

các bước quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu thời kỳ đầu.
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Sau khi xác định được ý tưởng tổng quan về xây dựng thương hiệu, người bán cũng cần sử dụng tên và hình ảnh 

trực quan thương hiệu tốt để chạm vào trí nhớ của người tiêu dùng nước ngoài, bước quan trọng nhất là đăng ký 

nhãn hiệu. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn: làm thế nào để tìm định vị chuẩn xác cho nhãn hiệu, 

thiết lập hình ảnh, cách đăng ký nhãn hiệu, quy trình và lưu ý cụ thể khi thực hiện công tác này, v.v.

2. Chuẩn bị cần thiết

trong thời kỳ đầu khi xây 

dựng thương hiệu

2

2.1      Định vị thương hiệu và sản phẩm

2.2      Đăng ký nhãn hiệu

…..…….………….……….………..………………………..…………

…..…………….……….…......…......…..…………..…………………………..……...
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Tài liệu này bao gồm 2 chương, nếu cần học các chương khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn trên Trang 

đọc liên quan, tìm tài liệu mà bạn muốn học.
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Sản phẩm là cốt lõi của thương hiệu, định vị thương hiệu cần triển khai quanh các sản phẩm được bày bán.

Bởi vì các sản phẩm khác nhau nhắm đến các nhóm người tiêu dùng khác nhau, ví dụ dao cạo râu chủ yếu nhắm

vào nam giới, ô tô đồ chơi chủ yếu nhắm vào trẻ em và quần áo công sở chủ yếu nhắm vào người lớn. Do đó, khi

định vị thương hiệu và sản phẩm của mình, trước tiên bạn cần xác định các thuộc tính ngành của sản phẩm, sau

đó tham khảo các thương hiệu hiện có khác trong ngành để xác định vị trí thương hiệu của mình.

Điều này có thể giúp đối tượng mục tiêu của bạn nhanh chóng chấp nhận thương hiệu, từ đó dần dần nuôi

dưỡng nhóm khách hàng trung thành.

2.1 Định vị thương hiệu và sản phẩm

• Làm thế nào để đi bước đầu tiên trong việc định vị thương

hiệu?

Muốn làm tốt việc định vị thương hiệu, trước tiên bạn cần nghiên

cứu thị trường kĩ càng và đầy đủ.

Nghiên cứu thị trường bao gồm nhiều phương diện: phân tích

ngành, phân tích thương hiệu đối thủ, phân tích định vị nhóm khách

hàng, xem xét và sàng lọc các giá trị cốt lõi của bản thân, v.v. Sau

khi hiểu biết đầy đủ về tình hình hiện tại của ngành, tình hình cạnh

tranh, nhóm khách hàng mục tiêu và sức mạnh nòng cốt của bản

thân để có thể sắp xếp hệ thống thương hiệu dựa trên thông tin đã

thu thập được.

Dựa trên tiền đề đã làm rõ định vị thương hiệu, bạn có thể tập trung 

thiết lập hình ảnh phù hợp, có chủ đích cho thương hiệu.

Ví dụ,

Nếu sản phẩm của bạn có chất lượng tốt hơn, nhiều tính năng hơn và

giá cả cao hơn so với các sản phẩm cạnh tranh khác, thì định vị sản

phẩm của bạn sẽ tương đối cao cấp, nhóm khách hàng mục tiêu cũng

cao cấp hơn.

• Thiết kế hình ảnh thương hiệu là gì? Có tác dụng gì?

Khi người tiêu dùng mua hàng, họ thường bị thu hút bởi hình ảnh

thương hiệu bên ngoài của sản phẩm. Vì vậy, người bán hàng cần

làm tốt việc thiết kế hình ảnh thương hiệu nhằm thu hút người tiêu

dùng và tạo cho họ những gợi ý đánh mạnh vào tâm lý để hình thành

bộ nhớ thương hiệu. Thiết kế hình ảnh thương hiệu chủ yếu bao gồm

thiết kế tên thương hiệu, biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan),

đây là những dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt thương hiệu này

với các thương hiệu khác.
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Chú ý

Tầm nhìn thương hiệu phải kết hợp với nhu cầu tâm lý của người tiêu

dùng, duy trì sự thống nhất và ổn định, không thể thay đổi theo ý muốn,

đây là một trong những điều kiện quan trọng để thương hiệu thu hút

người tiêu dùng.

Điều này chủ yếu thể hiện ở sự thống nhất giữa văn bản, hình ảnh và

màu sắc. Sự kết hợp hiệu quả giữa văn bản, hình ảnh và màu sắc có thể

mang lại hiệu ứng hình ảnh ba chiều và rực rỡ hơn cho thương hiệu.

Đồng thời, đặc điểm ngắn gọn, dễ nhớ và hiệu ứng liên tưởng chi tiết tốt

cũng là yếu tố cơ bản của tầm nhìn thương hiệu.

← Tên thương hiệu
← Khẩu hiệu thương hiệu

(Lấy logo cửa hàng toàn cầu của Amazon làm ví dụ)

Tên thương hiệu: Thường dùng chữ viết, kí hiệu, hình vẽ hoặc sự kết hợp của ba yếu 

tố, bao hàm tất cả đặc trưng của thương hiệu, có tác dụng quảng bá, giao lưu, tuyên 

truyền tốt.
1

Biểu tượng thương hiệu (Logo): Thường là hình vẽ thiết kế giúp mọi người nhận 

diện và liên tưởng, khiến người tiêu dùng có cảm nhận tích cực, yêu thích và ưa 

chuộng.
2

Khẩu hiệu thương hiệu (Slogan): Trong thiết kế hình ảnh thương hiệu, không bắt 

buộc có slogan, nhưng sử dụng slogan có thể giúp bạn: 1. Mang lại sự liên tưởng về 

sản phẩm; 2. Nhấn mạnh tên gọi và Logo.
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Nếu không có nhãn hiệu ở quốc gia bán hàng mục tiêu như Mỹ,

Châu Âu nhưng có nhãn hiệu đăng ký trong nước, tôi có thể bán

hàng trên Amazon trước, rồi đăng ký nhãn hiệu sau được không?

Chúng tôi vẫn gợi ý bạn nên đăng ký nhãn hiệu địa phương của

quốc gia muốn bán hàng trước khi sử dụng, như vậy người khác

không thể đăng ký trước nhãn hiệu của bạn và bạn có thể đăng ký

nhanh chóng trên Amazon, tận hưởng các công cụ và tiện ích khác

nhau do Amazon đã đưa ra để bảo vệ thương hiệu toàn diện và thúc

đẩy doanh số.

Sau khi xác định định vị thương hiệu và xây dụng hệ thống hình ảnh cơ, người bán cần bắt đầu "đóng gói" 

thương hiệu, bước quan trọng nhất là đăng ký nhãn hiệu. Khi đăng ký nhãn hiệu, người bán cần chuẩn bị tên gọi 

thương hiệu mà người khác chưa đăng ký.

Về nguyên tắc, bạn có thể bắt đầu bán hàng, nhưng sẽ có ba rủi ro 

lớn:

1) Trong quá trình bán hàng thông thường, có thể xảy ra trường 

hợp nhãn hiệu của bạn bị người khác đăng ký trước, do đó họ 

sẽ kiện bạn vi phạm bản quyền;

2) Các nhãn hiệu đã đăng ký trong nước không thể sử dụng để 

đăng ký thương hiệu trên Amazon (chúng tôi sẽ trình bày chi 

tiết tầm quan trọng của việc đăng ký thương hiệu trên Amazon 

trong chương tiếp theo);

3) Nhãn hiệu tạm thời (TM trademarks) không thể đăng ký thương 

hiệu trên Amazon (chỉ nhãn hiệu đã đăng ký thành công, tức là 

nhãn hiệu R, mới có thể đăng ký thương hiệu trên Amazon), 

cũng như không được hưởng các ưu thế khi đăng ký thương 

hiệu trên Amazon.

2.2 Đăng ký nhãn hiệu

Khi tiến hành kinh doanh thương mại điện tử xuyên quốc gia, trước tiên 

người bán cần đăng ký nhãn hiệu tại nơi bán hàng mục tiêu.

Ví dụ,

Nếu bạn đang bán hàng trên Amazon Marketplace của Mỹ, bạn cần đăng ký

nhãn hiệu tại đây và tuân theo các yêu cầu đăng ký nhãn hiệu của Mỹ.
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Chú ý

Thời gian công bố dài hay ngắn thay đổi tùy theo khu vực đăng ký nhãn 

hiệu, nói chung thường từ 4 đến 8 tháng. Do đó, Amazon khuyến nghị 

người bán có ý định xây dựng nhãn hiệu trên Amazon nên đặt đăng ký 

nhãn hiệu lên hàng đầu, chuẩn bị càng sớm càng tốt!

Nói chung, đăng ký nhãn hiệu chia thành 4 bước:

Ngoài ra, hiện tại, đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài cũng có thể dễ dàng xử lý 

thông qua các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Người bán có thể trực tiếp tìm 

kiếm các nhà cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trong thanh menu "Ứng 

dụng và Dịch vụ" trên Seller Central, sau đó nhấp vào "Tìm hiểu dịch vụ".

Quy trình đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

2 Chuẩn bị các tài liệu xin đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu của từng 

quốc gia mục tiêu;

3
Nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu đến Cục nhãn hiệu theo yêu cầu 

của từng quốc gia mục tiêu, lấy nhãn hiệu TM sau khi nhận được 

thông báo chấp nhận;

1
Thực hiện tìm kiếm trong nhãn hiệu để kiểm tra xem nhãn hiệu bạn 

muốn xin đăng ký đã được đăng ký chưa và có các nhãn hiệu giống 

hệt hoặc tương tự hay không;

4 Bước vào giai đoạn thông báo, sau khi kết thúc là có thể lấy được 

nhãn hiệu R.
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Sau khi đọc nội dung trên, nếu bạn đã hiểu đầy đủ về xây dựng thương hiệu và đăng ký nhãn hiệu, có thể chuyển 

sang chương tiếp theo để tìm hiểu kỹ hơn về việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết và các quy trình làm việc cụ thể 

đối với đăng ký thương hiệu Amazon.

TM thể hiện nhãn hiệu đang chờ xem xét tại Cục nhãn hiệu và chưa đăng ký

thành công;

R lại thể hiện nhãn hiệu đã đăng ký thành công và được phép sử dụng độc

quyền.

Sự khác biệt của chúng thể hiện cụ thể như sau:

Sự khác biệt giữa nhãn hiệu TM và nhãn hiệu R là gì?

Chú ý

Hiện tại, chỉ nhãn hiệu được đánh dấu R mới đủ điều kiện đăng ký

thương hiệu trên Amazon.

Nhãn hiệu TM không có hiệu lực pháp lý mà chỉ thể hiện rằng

nhãn hiệu này đã nộp đơn xin đăng ký;

Nhãn hiệu R thể hiện nhãn hiệu này đã được đăng ký, được cấp 

chứng nhận tương ứng và được pháp luật quốc gia bảo vệ;

Các quy trình đại diện của cả hai khác nhau, nói chung, quy trình 

TM đứng trước quy trình R. Người bán cần phải nộp đơn xin 

đăng ký trước, sau khi sản phẩm được bộ phận quản lý phê 

duyệt mới được cấp chứng nhận nhãn hiệu. Điều đó có nghĩa là 

nhãn hiệu mà người bán đăng ký phải trải qua trạng thái TM 

trước sau đó mới có được nhãn hiệu R.
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• Tổng quan về xây dựng thương hiệu ở nước ngoài

• Chuẩn bị cần thiết trong thời kỳ đầu khi xây dựng thương hiệu

Tài liệu liên quan
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Học các bài học liên quan đến thương hiệu Amazon:

• Muốn tìm hiểu tại sao phải tiến hành đăng ký thương hiệu trên Amazon? Tìm kiếm “Kiến thức cơ bản về 

thương hiệu”

• Muốn tìm hiểu các thao tác cụ thể xây dựng thương hiệu trên Amazon? Tìm kiếm “Thương hiệu kinh 

doanh”

Cách thức tìm kiếm bài học: Amazon Seller Central > Hiệu suất > Học viện nhà bán hàng > Tìm kiếm tên bài học 

Link dẫn: Học viện nhà bán hàng Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản 

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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Phản hồi sau khi học
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Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “          " ở góc dưới bên phải của trang để 

cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!


