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Qua tìm hiểu nội dung bài viết trước, chắc bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng thương
hiệu. Amazon cung cấp cho người bán đầy đủ các công cụ xây dựng và bảo vệ thương hiệu trong bốn giai
đoạn gồm đăng ký, tiếp thị, phân tích và bảo vệ thương hiệu. Tiếp theo, Amazon sẽ trình bày chi tiết cách
sử dụng các công cụ này để xây dựng “hàng rào bảo vệ” cũng như tạo sự khác biệt thương hiệu, từ đó
khiến người tiêu dùng có ấn tượng sâu sắc hơn, củng cố nhóm khách hàng, đạt được doanh số bán hàng
tốt và danh tiếng trên toàn cầu.
Tại sao cần đăng ký thương hiệu Amazon?
Làm thế nào để đăng ký thương hiệu Amazon?
Làm thế nào để ủy quyền cho các Marketplace khác và thêm nhiều nhãn hiệu hơn?
Các câu hỏi thường gặp về Đăng ký nhãn hiệu và Đăng ký thương hiệu Amazon
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1.1 Tại sao cần đăng ký thương hiệu Amazon?
Đối với nhiều người bán, "thương hiệu" dùng để chỉ các logo nhận biết như tên gọi và biểu tượng in trên
hàng hóa hoặc bao bì của nó. Người tiêu dùng có thể thông qua logo này để phân biệt hàng hóa cùng loại,
dần dần hình thành nhóm khách hàng cố định của thương hiệu, từ đó duy trì doanh số, tăng trưởng ổn định.
Và khi bạn bán hàng trên Amazon, việc đăng ký thương hiệu Amazon cũng có thể giúp bạn mở rộng hơn lợi
thế thương hiệu của mình.

Công ty X: dùng sản phẩm có nhiệt độ để tạo danh tiếng thương hiệu
Có lẽ đối với nhiều người, thương hiệu chỉ là một nhãn mác nhưng đừng đánh giá thấp
nó. Nó không chỉ là một cái tên, mà ý nghĩa của nó còn nằm ở việc mang lại nhiều giá trị
gia tăng cho sản phẩm thông qua thương hiệu hóa. Chúng tôi xuất thân từ một nhà sản
xuất thiết bị gốc và quyết tâm thành lập Xianghe. Sau nửa năm ra mắt thương hiệu,
chúng tôi đã đứng trong top 3 về doanh số tiêu thụ sản phẩm làm sạch bằng hơi nước,
đạt 30% thị phần.

Đăng ký thương hiệu Amazon, hay thường gọi là "lập hồ sơ thương hiệu", có thể giúp bạn có thương hiệu và
tăng cơ hội tiếp xúc hàng hóa mà những người bán khác không có, đồng thời tận hưởng đầy đủ các công cụ
xây dựng và bảo hộ thương hiệu do Amazon cung cấp.

Nhìn chung, khi đăng ký thương hiệu trên Amazon, bạn nhận được những lợi thế chính sau:
Hiển thị thương hiệu chính xác
Trên Amazon, thương hiệu của bạn sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn thông qua việc hiển
thị và bạn sẽ có quyền kiểm soát tốt hơn đối với việc sử dụng tên thương hiệu, quản lý
thông tin sản phẩm và hơn thế nữa.
Tích cực tiến hành bảo hộ thương hiệu
Thông qua các cơ chế bảo hộ khác nhau trước và sau sự việc, Amazon sẽ tự động

phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ nội dung bị nghi ngờ vi phạm hoặc không chính xác đối
với thương hiệu của bạn. Các thương hiệu có thể tìm kiếm và báo cáo các hành vi xâm
phạm tiềm ẩn thông qua hình ảnh, từ khóa, v.v.
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu trong toàn bộ chu kỳ
Hơn 30 công cụ tiếp thị và bảo hộ thương hiệu, 5 hướng hoạt động kinh doanh cốt lõi
để đẩy nhanh tốc độ phát triển thương hiệu một cách toàn diện, hỗ trợ đa chiều giúp
tăng nhanh lượng sản phẩm mới và các cửa hàng mới để thu hút đơn đặt hàng.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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Cụ thể hơn, sau khi hoàn thành việc đăng ký thương hiệu Amazon, bạn còn có thể tận hưởng nhiều “vũ khí”
độc quyền, giúp bạn trở nên nổi bật trong lĩnh vực Marketing:
Có thương hiệu

Không có thương hiệu

Hình thức trưng bày hàng hóa phong phú, đa dạng
Với các công cụ tiếp thị thương hiệu như trang A+, gian
hàng chính hàng của thương hiệu, video sản phẩm,
quảng bá thương hiệu, quảng bá hiển thị, phát trực tiếp
trên Amazon dành riêng cho người bán sở hữu thương
hiệu, giúp hiển thị và quảng bá sản phẩm đến người tiêu
dùng tốt hơn, đồng thời đẩy mạnh lưu lượng và
chuyển đổi.

Hình thức hiển thị hàng hóa đơn lẻ
Chỉ sử dụng văn bản thuần túy để hiển thị sản phẩm,
có ít công cụ tiếp thị và quảng cáo được sử dụng để
hướng dẫn chủ sở hữu thương hiệu hơn.

Công cụ phân tích dữ liệu thương hiệu toàn diện
Có được các chức năng phân tích dữ liệu thương hiệu
nội bộ bao gồm báo cáo phân tích thương hiệu Amazon,
trang tổng quan thương hiệu, v.v., hiểu rõ người tiêu
dùng và đối thủ cạnh tranh của thương hiệu trên
Amazon, đồng thời điều chỉnh kế hoạch tiếp thị giúp
thương hiệu phát triển lành mạnh.

Chỉ sử dụng được các chức năng cơ bản của
Seller Center
Có thể sử dụng nhiều công cụ vận hành cơ bản do Seller
Center cung cấp, nhưng không có cách nào để sử dụng
các công cụ phân tích dữ liệu thương hiệu do Amazon
cung cấp.

Được bảo hộ thương hiệu chặt chẽ
Nhận được tính năng bảo hộ thương hiệu chặt chẽ hơn,
ví dụ Chương trình Transparency (Minh bạch hóa) và
công cụ chống hàng giả Project Zero, giúp bạn ngăn
chặn, phòng tránh hàng giả xâm phạm vào thương hiệu
từ đầu và tạo hàng rào bảo vệ toàn diện.

Biện pháp bảo hộ tương đối ít
Vì không có thương hiệu hay nhãn hiệu đăng ký tại địa
phương, người bán hàng không sở hữu thương hiệu khó
nhận được sự bảo hộ của luật nhãn hiệu địa phương nếu
xuất hiện hành vi như làm hàng giả. Trong tình hình cạnh
tranh quốc tế ngày càng khốc liệt, người bán lại chỉ có
thể nhận được rất ít biện pháp bảo vệ.

Tăng tiếp xúc thương hiệu, hình thành
điểm ghi nhớ mua hàng
Khi người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm, tên thương hiệu
có thể được hiển thị ngay trên trang kết quả tìm kiếm.
Giúp người tiêu dùng ghi nhớ thương hiệu sâu sắc hơn
và hiển thị đặc tính của thương hiệu và sản phẩm.

Sản phẩm khó hình thành điểm ghi nhớ
Người bán không có thương hiệu, theo yêu cầu chính
sách của Amazon, không được phép tự ý thêm tên
thương hiệu vào tên sản phẩm, do đó, không thể làm nổi
bật tính độc đáo ngay lần đầu tiên hiển thị, cũng như
khiến khách hàng ghi nhớ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc và quảng bá các
sản phẩm khác của thương hiệu
Người tiêu dùng có thể nhấp trực tiếp vào tên thương
hiệu từ trang chi tiết sản phẩm để tìm hiểu về chứng chỉ
thương hiệu và loạt sản phẩm trực thuộc. Sử dụng một
sản phẩm để kéo lưu lượng truy cập và chuyển đổi của
các sản phẩm khác thuộc thương hiệu, nhằm thúc đẩy
doanh số bán hàng của toàn bộ dòng sản phẩm
thương hiệu.

Khó thúc đẩy việc hiển thị và doanh số bán
hàng của hàng hóa khác
Đối với người bán không có thương hiệu, do không có
cách tổng hợp các sản phẩm khác dưới cùng tên thương
hiệu nên rất khó liên kết các sản phẩm khác nhau, các
kênh hiển thị sản phẩm bị hạn chế, điều này vô hình
trung làm mất đi nhiều cơ hội bán hàng.

Chính vì đăng ký thương hiệu đem lại nhiều lợi thế nên kể từ khi Amazon ra mắt vào năm 2017, tới nay đã có
hơn 200.000 thương hiệu trên thế giới đã đăng ký thương hiệu Amazon, được các chủ sở hữu thương hiệu
ưa chuộng.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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Phúc lợi cho người bán mới trong năm 2022:
Hoàn thành Đăng ký thương hiệu Amazon càng sớm càng tốt để mở
khóa các lợi ích dành cho chủ sở hữu thương hiệu trong gói Người bán
mới!
Gói phúc lợi Người bán mới là hỗ trợ ban đầu của Amazon, khấu trừ các phí tương ứng dành cho người
bán mới dựa trên kinh nghiệm của những người bán thành công trước đó. Có nhiều phúc lợi dành cho
người bán mới để giúp bạn giảm các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Nhấp vào đây để biết chi tiết gói
phúc lợi.
Áp dụng cho các trang web khu vực và người bán cụ thể như sau:
• Các trang web được áp dụng: Trang web khu vực Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Ý và
Tây Ban Nha.
• Người bán được áp dụng: Người bán chuyên nghiệp (Professional Sellers) đăng tải ASIN đầu
tiên có sẵn và cho phép đặt mua kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Nếu bạn muốn nhận được gói phúc lợi, trước tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên - Đăng ký thương hiệu!
[Nhiệm vụ 1] Phúc lợi dành riêng cho chủ sở hữu thương hiệu: Hoàn thành Đăng ký thương hiệu
Amazon trong vòng 6 tháng kể từ khi đăng lên ASIN đầu tiên có sẵn và cho phép đặt mua.
【Phúc lợi】

• 5% doanh thu của năm đầu tiên hoặc 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên của doanh thu bán hàng
thương hiệu sẽ được hoàn lại và khấu trừ vào tiền hoa hồng bán hàng của tháng tiếp theo;
• Khoản tiền hoàn lại tối đa là 150.000 đô la Mỹ và thương hiệu đủ điều kiện có thể được
hưởng khoản tiền hoàn lại lên tới 50.000 đô la Mỹ trên mỗi trang web ở Hoa Kỳ, Châu Âu
và Nhật Bản;
• Giảm 200 đô la Mỹ cho công cụ quản lý nhận xét đánh giá của Amazon (Chương trình
Amazon Vine);
• Giảm 100 đô la Mỹ cho công cụ bảo hộ thương hiệu của Amazon (Chương trình Minh
*
bạch Transparency) . Để biết thêm thông tin về Chương trình Minh bạch Transparency,
hãy nhấp vào đây để truy cập "Bảo hộ thương hiệu Amazon 1.3 - Chương trình Minh bạch
Transparency: Chủ động ngăn chặn hàng giả, hàng nhái".
[Nhiệm vụ 2] Gửi hàng lưu kho đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon trong vòng 12 tháng.
**
[Phúc lợi] Giảm tới 200 đô la Mỹ phí vận chuyển nhập kho ; tự động tham gia chương trình ưu đãi nhập
kho sản phẩm mới của Amazon.
[Nhiệm vụ nâng cao] Sử dụng sản phẩm được Amazon tài trợ, tạo chiến dịch quảng cáo vô thời hạn cho
các ASIN thuộc dịch vụ FBA.
***
[Phúc lợi] Giảm 200 đô la Mỹ cho sản phẩm được Amazon tài trợ quảng cáo .
[Nhiệm vụ 3] Sử dụng phiếu giảm giá Amazon trong vòng 12 tháng.
**
[Phúc lợi] Giảm tới 200 đô la Mỹ phí vận chuyển nhập kho ; tự động tham gia chương trình ưu đãi nhập
kho sản phẩm mới của Amazon.
* Bao gồm ưu đãi 200 đô la Mỹ cho chương trình Vine và ưu đãi 100 đô la Mỹ cho chương trình Minh bạch Transparency.
** Bao gồm ưu đãi 100 đô la Mỹ phí dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon hoặc ưu đãi 200 đô la Mỹ phí dịch vụ thực hiện đơn
hàng xuyên quốc gia của Amazon; người bán có thể chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon hoặc dịch vụ thực hiện
đơn hàng xuyên quốc gia của Amazon để vận chuyển hàng lưu kho đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon để nhận được
mức chiết khấu tương ứng.
*** Người bán thêm các sản phẩm FBA trên Seller Central và vận chuyển hàng vào kho; trong vòng 30 ngày sau khi nhận và niêm
yết thành công, bạn có thể thiết lập thủ công chiến dịch quảng cáo vô thời hạn cho ASIN mới được đăng lên để nhận được 100 đô
la Mỹ ưu đãi phí quảng cáo đầu tiên; chạy chiến dịch trong ít nhất 30 ngày để được giảm giá 100 đô la Mỹ lần thứ hai.
Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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Sau khi hiểu rõ lợi thế của việc đăng ký thương hiệu trên Amazon, việc bảo vệ thương hiệu ảnh hưởng đến
doanh số bán hàng như thế nào? Người bán hàng trên Amazon nhìn nhận thế nào về ảnh hưởng của bảo vệ
thương hiệu đối với doanh số bán hàng?

Dựa trên các công cụ đăng ký và bảo hộ thương hiệu, các thương
hiệu và sản phẩm mới có thể quảng bá mạnh mẽ. Từ năm 2018 đến
năm 2020, doanh thu hàng năm sẽ tăng từ bốn đến năm lần, bảo hộ
thương hiệu là một khâu rất quan trọng trong đó.

-- Tổng giám đốc Ngô

Gia nhập Amazon vào đầu năm 2020, tới tháng 9 nhanh chóng
thành công tham gia đăng ký thương hiệu Amazon thông qua nhãn
hiệu chờ xử lý (Pending Trademark). Sau khi khôi phục sản xuất tại
Mỹ, doanh số hàng tháng đã tăng 23% và tỷ lệ người mua mua lại
rất cao, mức độ gắn bó với thương hiệu cũng rất tốt. Cả người bán
và người mua của chúng tôi đều cần sự hỗ trợ của đăng ký
thương hiệu.
-- Người bán Jesse

Sản phẩm là cốt lõi của một thương hiệu, định vị thương hiệu cũng cần triển khai xung quanh sản phẩm
được bày bán. Ngoài ra, thiết kế hình ảnh thương hiệu cũng là một trong những bước quan trọng để đăng ký
thương hiệu. Thiết kế hình ảnh thương hiệu chủ yếu xoay quanh tên thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu
(Logo) và khẩu hiệu thương hiệu (brand slogan); việc triển khai định vị thương hiệu có thể được thực hiện
thông qua quy trình sau:

Nhận biết rõ các thuộc tính
ngành của sản phẩm

Nghiên cứu thị trường đầy đủ

Để người mua mục tiêu
nhanh chóng nhận diện
thương hiệu

Bao gồm nhiều phương diện như phân tích
ngành, phân tích thương hiệu đối thủ cạnh
tranh, phân tích định vị nhóm khách hàng,
xem xét và tinh lọc các giá trị cốt lõi của
riêng mình, v.v.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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1.2 Làm thế nào để tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon?
1.2.1 Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài
Sau khi xác định định vị thương hiệu và thiết lập hệ thống hình ảnh cơ bản của thương hiệu, bước
đầu tiên là đăng ký nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu
Khi tiến hành kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới, trước tiên cần đăng ký nhãn hiệu tại
nơi bán hàng mục tiêu. Vậy tại sao bước đầu tiên khi xuất hàng ra nước ngoài là phải đăng ký
nhãn hiệu? Tại sao đăng ký nhãn hiệu lại quan trọng như vậy? Hãy cùng xem:
Toàn cầu hóa
• Đăng ký nhãn hiệu ở bất kỳ nơi nào bạn mở cửa hàng; khuyến nghị trên trang web tại tất
cả các khu vực dự định kinh doanh trực tuyến đều nên có kế hoạch đăng ký nhãn hiệu để

khi việc mở rộng nhiều trang web được thực hiện trong tương lai có thể tránh được
trường hợp nhãn hiệu bị người khác trong khu vực địa phương cướp quyền đăng ký.

Tránh rủi ro
• Để đảm bảo hoạt động kinh doanh các cửa hàng và nhãn hiệu được an toàn, việc đăng
ký nhãn hiệu có thể bảo vệ hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ khỏi bị xâm phạm.

Lợi ích sớm
• Chỉ khi sở hữu nhãn hiệu, bạn mới có thể đăng ký thương hiệu Amazon. Vì mất nhiều
thời gian để đăng ký nhãn hiệu, nếu bạn đăng ký nhãn hiệu càng sớm thì bạn càng có
thể đăng ký thương hiệu Amazon sớm hơn, đồng thời thu được những đặc quyền và lợi
ích của thương hiệu đó sớm hơn so với những người trong ngành.

Nói chung, đăng ký nhãn hiệu được chia thành 4 bước:
Bước 1
Thực hiện tìm kiếm để kiểm tra
xem nhãn hiệu bạn muốn xin đăng
ký đã được đăng ký chưa và có
nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự
hay không

Bước 3
Gửi đơn xin đăng ký nhãn hiệu đến Văn phòng nhãn
hiệu theo yêu cầu của từng quốc gia mục tiêu, sau khi
nhận được thông báo chấp nhận tức là bạn có được
nhãn hiệu đang chờ xử lý (Pending Trademark)
Bước 2
Xác định quốc gia hoặc khu vực
đăng ký và chuẩn bị các tài liệu xin
đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu
của mỗi quốc gia mục tiêu

Bước 4
Khi bước vào giai đoạn
thông báo, sau khi kết thúc là
có thể lấy được nhãn hiệu R

Lưu ý! Vì sau khi đăng ký nhãn hiệu cần đăng ký thương hiệu Amazon, người bán phải hiểu rõ ràng trước:
Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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1

Đăng ký nhãn hiệu của quốc gia hoặc khu vực nào:
• Hiện tại chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon chấp nhận nhãn hiệu từ các quốc gia
hoặc khu vực sau, bao gồm:

Hoa Kỳ

Anh

Pháp

Ý

Tây Ban
Nha

Đức

Ấn Độ

Mexico

Canada

Úc

Ai Cập

Brazil

Thổ Nhĩ
Kỳ

Singapore

Ba Lan

Ả Rập Saudi

Thụy
Điển

Hà Lan

Nhật
Bản

Các Tiểu Vương
Quốc Ả Rập
Thống Nhất

Liên minh
Châu Âu

• Quốc gia và khu vực nơi nhãn hiệu được đăng ký phải tương ứng với nơi nó được bán
để đảm bảo sau khi đăng ký thương hiệu Amazon, bạn có quyền sử dụng nhiều hơn và
toàn diện hơn các tính năng của thương hiệu. Ví dụ: Nếu bạn bán hàng trên trang
Amazon Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhãn hiệu của Văn phòng Sáng chế
và Nhãn hiệu Hoa Kỳ để đăng ký.

2

Đăng ký loại nhãn hiệu nào:

Hiện tại, chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon chỉ chấp nhận "nhãn hiệu dựa trên văn bản"
hoặc "nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: bao gồm kết hợp của các từ, chữ cái hoặc số" và người bán
cần đặc biệt chú ý đến loại nhãn hiệu mà họ đăng ký khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu. Nhấn vào
đây để xem những điểm cần chú ý khi đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau.

Amazon

Nhãn hiệu dựa
trên văn bản

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới

Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh bao
gồm kết hợp của các từ, chữ cái
hoặc số
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3

Tình trạng nhãn hiệu:

Nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending Trademark)
hoặc nhãn hiệu R đều có thể đăng ký thương
hiệu Amazon; trạng thái nhãn hiệu được chấp
nhận sẽ thay đổi theo từng quốc gia/khu vực khác
nhau, vui lòng tham khảo thông tin bên dưới.

Quốc
gia/khu vực

Hoa Kỳ

Văn phòng
Nhãn hiệu

USPTO

Bước 1

Nộp đơn đăng ký tại Cơ
quan đăng ký nhãn hiệu
của quốc gia mục tiêu

Tiến hành đăng ký
thương hiệu Amazon

• LIVE
• REGISTRATION
• Issued and Active

• LIVE / APPLICATION / Awaiting
Examination
• LIVE / APPLICATION / Under
Examination
• LIVE / APPLICATION / Appeal of
Refusal Pending
• LIVE / APPLICATION / Published for
Opposition
• LIVE / APPLICATION / Opposition
Pending
• LIVE / REGISTRATION / Published
for Opposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pending

Canada

CIPO

Mexico

IMPI

Registered

EUIPO

Có được Nhãn hiệu
Trademark sau khi nhận
thông báo chấp nhận

Bước 3

Nhãn hiệu đang chờ xử lý
(Pending Trademark)

Nhãn hiệu R

“REGISTERED”
(or “ADVERTISED”
but only if the Category
field in the TM
Descriptive Reference
section reads
“Prohibited Mark；
Official Mark”)

Châu Âu

Bước 2

• Registered
• Registration
cancellation pending
• IR accepted

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới

Formalized
Searched
Default-searched
Approved
Advertised
Proposed opposition
Opposed
Allowed
Default-allowed
Refused-appeal in progress
Registration pending
Default registration pending

•
•
•
•

Application filed
Application awaiting examination
Application under examination
Application Appeal of Refusal
Pending
• Application published
• Application opposed
• Registration Pending
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Quốc
gia/khu vực

Văn phòng
Nhãn hiệu

Nhãn hiệu Đang chờ xử lý
(Pending Trademark)

Nhãn hiệu R

UK IPO

• Registered
• Protected（For WIPO
Trademarks）

•
•
•
•
•

DPMA

• Trade mark registered
• Trade mark registered，
opposition period running
• Protection allotted

Application received

INPI

• Marque enregistrée
(Registered trademark)
• Marque renouvelée
• Marque renouveléerevendiquée comme
ancientneté par EUTM
(Renewed trademark,
claimed as seniority by
EUTM)
• Renouvellement demandé
(Renewal of trademark
Requested)

• Enregistrement demandée
• Demande publiée
• Demande d’enregistrement
publiée
• Demande d’enregistrement non
publiée
• Demande d’enregistrement
irrecevable

Ý

UIBM

• Field Data deposito reads
a date (with dd/mm/yyyy
format) within the last
10 years
• Field Data registrazione
reads a date

• Field Data deposito reads a
date (with dd/mm/yyyy format)
within the last 10 years
• Field Data registrazione
is blank

Tây Ban Nha

OEPM

En Vigor

En tramitación

• LIVE-REGISTRATIONIssued and Active
• LIVE-REGISTRATIONPublished for Opposition
• LIVE-REGISTRATIONOpposition Pending
• LIVE-REGISTRATIONCancellation/Invalidation
• Pending

• LIVE-APPLICATION-Awaiting
Examination
• LIVE-APPLICATION-Under
Examination
• LIVE-APPLICATION-Appeal of
Refusal Pending
• LIVE-APPLICATION-Published
for Opposition
• LIVE-APPLICATIONOpposition Pending
• LIVE-APPLICATION-Awaiting
Examination（Formality
Examination Unfinished）

Anh

Đức

Pháp

Nhật Bản

JPO

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới

Examination
Pre-publication
Application Published
Application Received
Opposed
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4

Nơi đăng ký:

Bạn có thể dễ dàng xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ nhãn hiệu có liên quan. Nhấp vào
đây để xem các nhà cung cấp trong Amazon IP Accelerator ngay bây giờ.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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1.2.2 Tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon

Tiếp theo, chúng ta phải thực hiện một bước quan trọng để xây dựng thương hiệu Amazon và thúc
đẩy doanh số bán hàng — Đăng ký thương hiệu Amazon, hay còn được gọi là “Lập hồ sơ
thương hiệu”.
• Đăng ký thương hiệu Amazon hỗ trợ việc kinh doanh như thế nào?
Sau khi đăng ký thương hiệu Amazon, bạn sẽ nhận được:
• Hơn 30 công cụ tiếp thị và bảo hộ thương hiệu;
• Đẩy nhanh tốc độ phát triển thương hiệu một cách toàn diện từ 5 hướng hoạt
động kinh doanh cốt lõi;
• Hỗ trợ đa chiều giúp các sản phẩm mới khởi động nhanh chóng và các cửa hàng
mới thu hút lưu lượng đặt hàng

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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• Quy trình cụ thể để đăng ký thương hiệu Amazon
Nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending Trademark, hay Nhãn hiệu TM) hiện cũng có thể tiến
hành đăng ký thương hiệu Amazon.

Chỉ mất 5 bước để hoàn thành việc đăng ký thương hiệu Amazon!

1
Truy cập trang web chính
thức của chương trình Đăng
ký thương hiệu Amazon và
nhấn vào "Đăng nhập" ở
góc trên bên phải

2

3

Đăng nhập bằng email và
mật khẩu tài khoản người

Gửi thông tin
thương hiệu

bán của bạn để truy cập
vào trình quản trị Đăng ký
thương hiệu Amazon

4

5

Hoàn thành
Gửi thông tin

Cung cấp thông tin tài
khoản bán hàng

GO

Cung cấp thông tin phân phối

Chờ kiểm duyệt

Truy cập trang web chính thức ngay bây giờ và bắt
đầu đăng ký thương hiệu!

Mẹo:
Nhãn hiệu R và nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending Trademark, hay Nhãn
hiệu TM) đều có thể đăng ký thương hiệu Amazon.
• Nếu sử dụng nhãn hiệu TM để đăng ký thương hiệu Amazon, sau khi trạng thái nhãn hiệu
được chuyển sang nhãn hiệu R, nhãn hiệu đó không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác
nào, và không cần đăng ký lại;
• Nhãn hiệu R và nhãn hiệu TM có quy trình đăng ký nhãn hiệu và quyền sử dụng công cụ
thương hiệu hơi khác nhau, sẽ được tiếp tục nêu rõ ở phần dưới đây.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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• Điểm giống và khác nhau của nhãn hiệu R với nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending
Trademark) khi đăng ký thương hiệu Amazon là gì?
• Giống nhau: Nơi cấp nhãn hiệu được chấp nhận!
Hiện tại, Amazon chỉ chấp nhận các nhãn hiệu được cấp bởi các quốc gia/khu vực
và cơ quan Đăng ký nhãn hiệu của chính phủ Liên minh Châu Âu dưới đây. Các
nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp không nằm trong phạm vi đăng ký
nhãn hiệu. Những nơi này đều có thể sử dụng nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending
Trademark) để đăng ký.

Hoa Kỳ

Anh

Pháp

Ý

Tây Ban
Nha

Đức

Ấn Độ

Mexico

Canada

Úc

Ai Cập

Brazil

Thổ Nhĩ
Kỳ

Singapore

Ba Lan

Ả Rập Saudi

Thụy
Điển

Hà Lan

Nhật
Bản

Các Tiểu Vương
Quốc Ả Rập
Thống Nhất

Liên minh
Châu Âu

• Giống nhau: Loại nhãn hiệu được chấp nhận!
Hiện tại, chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon chỉ chấp nhận "nhãn hiệu
dựa trên văn bản" hoặc "nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: bao gồm kết hợp của
các từ, chữ cái hoặc số" và người bán cần đặc biệt chú ý đến loại nhãn hiệu mà
họ đăng ký khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu.
Nhãn hiệu dựa trên văn bản

Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh
bao gồm kết hợp của các từ,
chữ cái hoặc số

AMAZON
• Giống nhau: Tài liệu chuẩn bị để đăng ký thương hiệu Amazon!
• Thể hiện rõ ràng hình ảnh của thương hiệu trên sản phẩm
và/hoặc bao bì;
• Mã số đăng ký nhãn hiệu; nếu sử dụng nhãn hiệu Đang chờ
xử lý, hãy chuẩn bị mã số đăng ký nhãn hiệu;
• Hiển thị danh sách mẫu ASIN các sản phẩm mang thương
hiệu của bạn trên Amazon;
• Quốc gia/khu vực sản xuất và phân phối hàng hóa của
thương hiệu;
• Danh mục sản phẩm thuộc về thương hiệu (ví dụ: quần áo, đồ
thể thao, đồ điện tử, v.v.).
Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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Mẹo:
Người nộp đơn đăng ký thương hiệu cần phải là chủ sở hữu hoặc công ty sở hữu
thương hiệu. Các bên không phải là chủ sở hữu thương hiệu như đại lý hoặc nhà
phân phối không đủ tư cách để nộp đăng ký thương hiệu cho thương hiệu.
• Khác nhau: Quyền lợi của chủ sở hữu thương hiệu!
Việc sử dụng nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending TM) để đăng ký có thể giúp bạn nhanh
chóng sử dụng các công cụ độc quyền của chủ sở hữu thương hiệu, nhưng chủ yếu chỉ
giới hạn ở các công cụ xây dựng và phân tích thương hiệu để giúp bạn tích lũy doanh số bán
hàng sớm; trong khi những người bán sử dụng nhãn hiệu R để đăng ký, có thể tận hưởng
các tính năng bảo hộ thương hiệu toàn diện hơn.
• Bảng so sánh quyền lợi thương hiệu
Quyền lợi của
chủ sở hữu
thương hiệu
Chiến lược
thương hiệu

Hình tượng
thương hiệu

Tăng trưởng
thương hiệu

Người dùng
thương hiệu

Bảo hộ thương
hiệu

Công cụ thương hiệu

Nhãn hiệu Đang chờ xử lý

Nhãn hiệu R

Phân tích thương hiệu (Brand Analytics)

√

√

Trang tổng quan thương hiệu (Brand Dashboards)

√

√

Nội dung A+ ( A+ Content)

√

√

Cửa hàng hàng đầu của thương hiệu (Brand Stores)

√

√

Quản lý các thử nghiệm
(Manage Your Experiments)

√

√

Gói sản phẩm ảo (Virtual Bundle)

√

√

Chương trình Vine (Amazon Vine)

√

√

Phát sóng trực tiếp (Amazon Live)

√

√

Bài đăng (Bản thử nghiệm) (Post (Beta))

√

√

Bảo hộ thương hiệu tự động

√

√

Báo cáo vi phạm

Chỉ có thể báo cáo vi phạm
bản quyền và
vi phạm bằng sáng chế,
Tạm thời không thể báo cáo
vi phạm nhãn hiệu

√

Chương trình Minh bạch Transparency

×

√

Project Zero

×

√

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới
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•Khác: Các bước đăng ký thương hiệu Amazon có chút khác biệt
Đầu tiên, hãy truy cập trang web đăng ký thương hiệu Amazon và làm theo các bước dưới đây
để đăng ký thương hiệu:

Bước 1: Truy cập trang web đăng ký thương hiệu Amazon

Nhấp vào "Đăng nhập" ở góc trên bên phải và chọn Marketplace tương ứng của quốc gia / khu vực bạn
muốn đăng ký. Ví dụ: nếu bạn muốn đăng ký một thương hiệu trên Marketplace của Hoa Kỳ, hãy chọn "Hoa
Kỳ" tại đây. Nhấp vào đây để bắt đầu đăng ký.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản người bán của bạn
Để giúp bạn có được tính năng liên quan về xây dựng và bảo hộ thương hiệu nhanh chóng hơn sau khi đăng
ký thương hiệu Amazon, vui lòng đăng nhập bằng email và mật khẩu tài khoản người bán của bạn trên
Amazon Marketplace tương ứng. Nếu bạn chưa mở gian hàng thì nên nộp đơn đăng ký sau khi mở. Lưu ý:
Nếu bạn muốn đăng ký thương hiệu Amazon trên các Marketplace tại các quốc gia khác nhau, bạn cần đăng
nhập bằng tài khoản người bán trên Marketplace tương ứng.
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Bước 3: Đăng ký thương hiệu mới sau khi nhấp vào đăng ký nhãn hiệu Amazon
Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ vào backstage đăng ký thương hiệu Amazon. Nhấp vào "Đăng ký một thương
hiệu" ở bên trái, bạn sẽ thấy danh sách các tài liệu cần chuẩn bị trong quá trình đăng ký, nếu bạn đã chuẩn bị
đầy đủ, hãy nhấp vào "Đăng ký thương hiệu của bạn".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
Amazon Business giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua hàng mới

17

Hướng dẫn thao tác bắt đầu xây dựng thương hiệu Amazon Chương 1

Bước 4: Cung cấp thông tin thương hiệu và tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon
Trong biểu mẫu bên dưới, hãy điền và gửi các thông tin như tên thương hiệu, cơ quan đăng ký nhãn hiệu,
mã số nhãn hiệu, sản phẩm:

⚫ Tên thương hiệu nộp ở đây phải giống hoàn toàn với tên thương
hiệu Mark Name đã đăng ký tại văn phòng nhãn hiệu địa phương;
⚫ Tên thương hiệu sẽ được sử dụng để tạo thông tin sản phẩm của
Amazon;
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• Tình trạng nhãn hiệu
Đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý ở các cơ quan đăng ký nhãn hiệu khác nhau,
các bước thực hiện sẽ hơi khác, vì vậy hãy đảm bảo rằng trong câu hỏi "chọn cơ quan đăng ký
nhãn hiệu", hãy chọn chính xác theo tình trạng nhãn hiệu của bạn.
• Sử dụng nhãn hiệu Hoa Kỳ để đăng ký thương hiệu

• Nếu sử dụng nhãn R: Vui lòng điền chính xác mã số nhãn hiệu của bạn
(Trademark Registration#) tại đây. Lưu ý phải hoàn toàn đồng nhất với thông
tin đăng ký tại văn phòng nhãn hiệu địa phương;
• Nếu bạn sử dụng nhãn hiệu đang chờ xử lý (Pending Trademark): Điền vào
mã số đơn đăng ký nhãn hiệu, không cần thông báo trạng thái đơn đăng ký
nhãn hiệu của bạn khi đăng ký thương hiệu Amazon trong bước này.
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• Sử dụng các nhãn hiệu Nhật Bản / Anh / Châu Âu để đăng ký thương hiệu

• Nếu sử dụng nhãn R: Vui lòng điền chính xác mã
số nhãn hiệu của bạn (Trademark Registration#) tại
đây. Lưu ý phải hoàn toàn đồng nhất với thông tin
đăng ký tại văn phòng nhãn hiệu địa phương;
• Nếu bạn sử dụng nhãn hiệu đang chờ xử lý
(Pending Trademark): Điền vào mã số đơn đăng ký
nhãn hiệu, không cần thông báo trạng thái đơn
đăng ký nhãn hiệu của bạn khi đăng ký thương
hiệu Amazon trong bước này.

• Nếu sử dụng nhãn R: chọn "đã đăng ký";
• Nếu sử dụng nhãn đang chờ xử lý(Pending Trademark):
chọn "Đang chờ xử lý".
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• Loại nhãn hiệu
Nếu nhãn hiệu của bạn là nhãn hiệu thiết kế, bạn cũng cần tải lên hình ảnh của nhãn hiệu.

Nhãn hiệu hình ảnh đăng tải phải đồng nhất với hình
ảnh bạn đã cung cấp khi nộp đơn đăng ký tại Văn
phòng nhãn hiệu.
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• Hình ảnh nhãn hiệu
Hình ảnh sản phẩm đăng tải phải hiển thị thông tin thương hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì và logo
thương hiệu phải là logo vĩnh viễn.

Hình ảnh sản phẩm được đăng tải phải hiển thị thông
tin thương hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì và logo
thương hiệu phải là logo vĩnh viễn.
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Bước 5: Cung cấp thông tin tài khoản bán hàng
Nhấp để chọn "Người bán" và chọn "Tất cả tài khoản người bán kinh doanh thương hiệu bạn đăng ký“
(Which selling accounts represent your brand):

Nhấp để chọn "Người bán" và chọn tất
cả tài khoản người bán kinh doanh
thương hiệu bạn đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công thương hiệu
Amazon, tài khoản người bán đã chọn sẽ được
cấp quyền các công cụ xây dựng thương hiệu.
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• Chọn danh mục thương hiệu
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Bước 6: Cung cấp thông tin phân phối
Vui lòng lựa chọn tùy theo tình hình cụ thể thương hiệu của bạn:
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Bước 7: Gửi thông tin và chờ kết quả
Sau khi hoàn thành các bước quan trọng trên, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên Trang, gửi thông tin và mã
xác minh, bạn có thể dễ dàng gửi hồ sơ và chờ xét duyệt đăng ký thương hiệu Amazon. Ngoài ra,
xin lưu ý:
• Vui lòng đảm bảo gửi lại mã xác minh trong vòng 14 ngày sau khi nhận được email gửi mã xác
minh;
• Sau khi gửi, vui lòng tiếp tục theo dõi thông báo từ email brand-registry-support@amazon.com.

Lưu ý khi đăng ký thương hiệu Amazon
Khi đăng ký thương hiệu Amazon và điền thông tin, vui lòng kiểm tra kỹ những mục sau để giúp tăng tỷ lệ
thành công:

• Thương hiệu đã có nhãn hiệu R hoặc nhãn hiệu đang chờ xử lý (Pending Trademark) tại quốc gia
đăng ký chưa?
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản hoặc hình ảnh đã hợp lệ chưa?
• Bạn có thể tham khảo trang web chính thức của cơ quan đăng ký nhãn hiệu địa phương để kiểm
tra tính hợp lệ của nhãn hiệu
• Tên thương hiệu được gửi để đăng ký thương hiệu Amazon phải hoàn toàn giống với Mark Name
đã đăng ký tại văn phòng nhãn hiệu địa phương
• Mã số nhãn hiệu được gửi để đăng ký thương hiệu Amazon phải đồng nhất với thông tin đăng ký
tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu địa phương
• Loại nhãn hiệu đã điền có bị sai hay không
• Đảm bảo rằng hình ảnh nhãn hiệu bạn đăng tải hoàn toàn giống với lưu trữ trên trang web chính
thức của cơ quan đăng ký nhãn hiệu địa phương
• Đảm bảo rằng thông tin về người liên hệ của nhãn hiệu mới nhất và hợp lệ trong tất cả các nguồn
dữ liệu công khai
• Hãy đảm bảo rằng bạn gửi lại mã xác minh trong vòng 30 ngày sau khi nhận được email gửi mã
xác minh
• Sau khi gửi, vui lòng tiếp tục theo dõi thông báo từ email brand-registry-support@amazon.com
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1.3 Làm thế nào để ủy quyền cho các Marketplace khác và
thêm nhiều nhãn hiệu hơn?
Thời gian đăng ký nhãn hiệu và nhận được nhãn hiệu R ở các quốc gia là khác nhau. Nếu bạn muốn chỉ với
một nhãn hiệu quốc gia có thể đăng ký thương hiệu Amazon ở nhiều quốc gia / vùng lãnh thổ, bạn có thể ủy
quyền hồ sơ thương hiệu đã hoàn thành tại một Marketplace cho các trang chủ gian hàng kinh doanh tại
Marketplace khác, sau khi hoàn thành ủy quyền đăng ký thương hiệu Amazon, bạn cũng có thể hưởng các
công cụ xây dựng thương hiệu bao gồm các trang A +, gian hàng chính hãng của thương hiệu, v.v. trên các
Marketplace này.

Người bán Việt Nam B đang điều hành cả Marketplace tại Hoa Kỳ và Châu
Âu, anh ta đã có nhãn hiệu đăng ký của Hoa Kỳ (nhãn R) và đã đăng ký
thương hiệu Amazon trên Marketplace tại Hoa Kỳ, trở thành người bán hàng
có thương hiệu trên Marketplace tại đây. Tuy nhiên, nhãn hiệu đã đăng ký tại
Châu Âu của anh ấy vẫn đang trong quá trình đăng ký, anh ta có phải đợi đến
khi có nhãn hiệu châu Âu, mới được hưởng đãi ngộ lợi ích kinh doanh của
người bán có thương hiệu Amazon trên marketplace tại châu Âu không?
Trả lời: Không nhất thiết. Anh ấy có thể ủy quyền đăng ký thương
hiệu đã hoàn tất trên Marketplace tại Hoa Kỳ cho gian hàng trên
Marketplace tại Châu Âu của mình. Sau khi hoàn thành ủy quyền
đăng ký thương hiệu Amazon, anh ấy cũng có thể sử dụng các
công cụ xây dựng thương hiệu độc quyền cho người bán có
thương hiệu như gian hàng chính hãng của thương hiệu,
trang A + trên Marketplace tại Châu Âu.
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• Sau khi đăng ký thành công thương hiệu Amazon, làm thế nào để ủy quyền cho các
Marketplace khác?
Người bán phải là người đầu tiên đăng ký thương hiệu hoặc được giao vai trò người quản lý nhãn
hiệu mới có thể ủy quyền thương hiệu cho các Marketplace khác (nghĩa là thêm người dùng mới
vào thương hiệu đã đăng ký). Các bước thực hiện như sau:
1. Đăng nhập: https://brandregistry.amazon.com, nhấp vào "Hỗ trợ đăng ký thương hiệu";

2. Lựa chọn "Cập nhật hồ sơ thương hiệu của bạn (Fix issues related to user roles)> Cập
nhật vai trò hoặc thêm người dùng mới vào tài khoản (Administrator) và điền các thông tin
cần thiết theo yêu cầu;

Ghi chú:
Nếu bạn không thấy thông tin cụ thể sau khi nhấp
vào "Cập nhật vai trò hoặc thêm người dùng mới
vào tài khoản (Fix issues related to user roles)", vui
lòng chuyển ngôn ngữ trong danh sách thả xuống
ở phía bên phải của trang sang tiếng Anh.
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3. Chọn một hoặc nhiều vai trò bạn muốn gán cho tài khoản người dùng mới được thêm vào.
Ghi chú:
Nếu bạn muốn cập nhật hoặc loại bỏ vai trò, vui lòng thực hiện các bước tương tự như
trên, ở bước thứ ba, chọn "Cập nhật" hoặc "Xóa" vai trò và hoàn tất điền các nội dung
khác. Ngoài ra, hòm thư của vai trò mới mà bạn muốn thêm bắt buộc chỉ tồn tại trong một
tài khoản người bán. Nếu vai trò này tồn tại trong nhiều tài khoản người bán cùng một lúc,
việc thêm có thể không thành công.

Chú ý
Việc ủy quyền thương hiệu nhãn hiệu địa phương để kịp thời thêm
nhãn hiệu cho các Marketplace khác không được hưởng bảo vệ
thương hiệu của Marketplace này, chỉ khi bạn sở hữu nhãn hiệu
địa phương của quốc gia mình kinh doanh mới có thể khiếu nại về
các hành vi vi phạm và bảo vệ doanh số thương hiệu tốt hơn. Do
đó, Amazon thực sự khuyến nghị rằng khi ủy quyền, đồng thời
cũng nên bắt đầu đăng ký
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• Làm thế nào để thêm nhiều nhãn hiệu hơn sau khi đăng ký thương hiệu Amazon
thành công?

Do nhu cầu mở rộng nghiệp vụ của thương hiệu nên trong quá trình kinh doanh người
bán thường phải bổ sung thêm các nhãn hiệu mới đăng ký; đối với người bán đã hoàn
thành đăng ký thương hiệu Amazon thì không cần làm lại quy trình đăng ký thương hiệu
nữa mà có thể trực tiếp bổ sung thêm nhãn hiệu cho thương hiệu đó.
Các bước: Đăng nhập vào trình quản trị Đăng ký thương hiệu Amazon > Quản lý > Quản
lý nhãn hiệu > Nhãn hiệu liên quan

Người bán B ở Việt Nam đã hoàn tất việc đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ (nhãn
hiệu R), và đã đăng ký thương hiệu Amazon trên Marketplace tại đây. Để mở ra
một dòng sản phẩm mới, người bán B đã đăng ký lại một nhãn hiệu tại cơ quan
đăng ký nhãn hiệu Hoa Kỳ, anh ta có cần phải làm lại quy trình đăng ký thương
hiệu Amazon không?
Trả lời: Không cần, anh ấy có thể điền thông tin theo hướng dẫn trên trang đăng
ký thương hiệu Amazon để thêm nhiều nhãn hiệu thương hiệu cho mình.
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Tôi sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ và đã hoàn tất việc đăng
ký thương hiệu trên Amazon, nhưng tôi không có nhãn
hiệu Nhật Bản. Xin hỏi, tôi có thể sử dụng công cụ báo
cáo vi phạm để báo cáo ASIN của Nhật Bản không?

Không được, người bán phải có nhãn hiệu địa phương hợp lệ.
Nói cách khác, bạn phải có nhãn hiệu đã đăng ký tại Nhật
Bản, báo cáo vi phạm mới được chấp nhận.
• Anh rời khỏi EU có ảnh hưởng thế nào đến việc đăng ký thương hiệu?

Do luật nhãn hiệu có sự thay đổi, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các nhãn hiệu của Liên minh
Châu Âu sẽ không còn hợp lệ ở Anh và chủ sở hữu thương hiệu phải có nhãn hiệu riêng biệt tại
Cục sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu và Anh. Do đó, nếu bạn hoạt động trên Marketplace tại
Anh và muốn hưởng đầy đủ các chức năng bảo hộ và xây dựng thương hiệu, bạn cần phải sở
hữu nhãn hiệu của Anh. Để biết thêm chi tiết về những thay đổi đối với các quy tắc quyền sở hữu
trí tuệ của Cục sở hữu trí tuệ Anh, bạn có thể nhấp vào đây và truy cập trang web chính phủ Anh
để tìm hiểu thêm.

Tình huống một
Tôi nên làm gì nếu tôi có nhãn hiệu ở Anh và đã
dùng nhãn hiệu ở một quốc gia / khu vực khác
để đăng ký thương hiệu Amazon?

Tình huống 2

Bạn có thể tự mình thêm nhãn hiệu tại Anh vào tài
khoản đăng ký thương hiệu Amazon:
Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại
https://brandregistry.amazon.co.uk;

Nếu có sẵn nhãn hiệu EU, nhưng chưa đăng ký nhãn
hiệu Amazon bao giờ, bây giờ có thể dùng nhãn hiệu
EU đăng ký thương hiệu không?
Có, nhưng quyền lợi của chủ sở hữu thương hiệu sẽ
khác nhau. Ví dụ: người bán A kinh doanh đồng thời cả
Marketplace tại Đức và Anh, sau khi sử dụng nhãn hiệu
của EU để đăng ký thương hiệu Amazon:

•

•

•
•
•

Nhấp vào "Hỗ trợ" trên trang tổng quan "Đăng ký
thương hiệu";
Nhấp vào "Liên hệ hỗ trợ thương hiệu" và chọn
"Cập nhật hồ sơ thương hiệu của bạn";
Nhấp vào "Thêm nhãn hiệu khác";
Điền vào biểu mẫu được cung cấp.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
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1.4 Các câu hỏi thường gặp về Đăng ký nhãn hiệu và Đăng
ký thương hiệu Amazon
Nếu muốn vào Amazon, nên mở cửa hàng trước hay đăng ký

Q1

nhãn hiệu trước?

Trước hết, bạn có thể mở một cửa hàng trên
nhãn hiệu! Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu
Amazon nên được đưa vào kế hoạch trong giai
đồng thời tiến hành và lấy được nhãn hiệu TM
càng sớm càng tốt. Các lý do như sau:

Amazon mà không cần
và đăng ký thương hiệu
đoạn đầu mở cửa hàng,
để đăng ký thương hiệu

• Tăng tốc các đơn đặt hàng tại cửa hàng mới
Chỉ sau khi đăng ký thương hiệu, bạn mới có thể sử dụng tên
thương hiệu trong Listing, cũng như các công cụ xây dựng thương
hiệu như đồ họa, video và cửa hàng hàng đầu của thương hiệu,
v.v., đồng thời các cửa hàng mới cũng có thể nhanh chóng xuất
đơn hàng.
• Tăng cường kiểm soát Listing
Sở hữu thương hiệu cũng bảo vệ chống lại việc lạm dụng thương
hiệu và nhãn hiệu, đồng thời báo cáo bất kỳ hành vi xâm phạm nào
cho Amazon.

• Tránh cho nhãn hiệu bị đăng ký mất
Nhiều người bán hàng đã bị cướp mất thương hiệu. Với y tưởng
"bán trước, xây dựng thương hiệu sau" có thể dẫn đến việc khi nộp
đơn đăng ký nhãn hiệu và phát hiện ra nhãn hiệu đã bị người khác
đăng ký trước.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
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Tôi có thể tạo Listing mà không có thương hiệu không?

Q2

Chắc chắn rồi! Khi người bán tạo Listing sẽ thấy mình cần điền
tên thương hiệu, lúc này người bán lựa chọn phương thức
thao tác phù hợp với mình theo hai tình huống thực tế sau:
• Tình huống 1: Tất cả sản phẩm đang bán đều không có thương hiệu, trực tiếp chọn “Sản phẩm
này không có thương hiệu”;

• Tình huống 2: Nếu tất cả sản phẩm đang bán đều có thương hiệu, người bán có thể xin phép sử
dụng thương hiệu theo hai cách:
• Phương thức 1: Đăng ký kinh doanh sản phẩm thuộc thương hiệu

• Ưu điểm: Thời gian nhanh hơn;
• Nhược điểm: Tên thương hiệu không được hưởng sự bảo hộ liên quan, nếu
người khác lạm dụng tên thương hiệu đó, người bán không thể báo cáo với
Amazon, và cũng đối mặt với nguy cơ bị cướp mất thương hiệu.
• Lưu ý: Khi đăng ký kinh doanh sản phẩm thuộc thương hiệu, chúng tôi khuyến
nghị rằng tên thương hiệu được áp dụng phải phù hợp với tên thương hiệu sẽ
đăng ký trong chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon sau này, nếu không,
quá trình thay đổi Listing của tên thương hiệu sẽ tương đối phức tạp.
• Phương pháp 2: Sử dụng thương hiệu tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon
• Ưu điểm: Sau khi hoàn tất việc đăng ký thương hiệu, bạn có thể tận hưởng các
công cụ xây dựng thương hiệu và bảo hộ thương hiệu toàn diện, đồng thời cũng
có thể kiểm soát tốt hơn việc Listing không bị lạm dụng;
• Nhược điểm: Nếu hiện tại chưa có nhãn hiệu thì việc đăng ký nhãn hiệu sẽ mất
nhiều thời gian.
Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
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Đơn đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?
Q3
Tôi nghe nói rằng phải mất 10 tháng đến 1 năm mới
có thể tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon?
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, thường chỉ mất 1-2 tháng để nhận
được nhãn hiệu Đang chờ xử lý (Pending Trademark, hay Nhãn hiệu
TM) và việc đăng ký thương hiệu Amazon có thể được bắt đầu ngay
lập tức. Các quốc gia và khu vực khác nhau có thời gian đăng ký nhãn
hiệu khác nhau, người bán nên chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Tôi cần đăng ký nhãn hiệu ở đâu?
Q4
Nhãn hiệu Việt Nam của tôi có thể được sử dụng trực
tiếp không?
Tôi có phải có nhãn hiệu Việt Nam trước không?

Chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon hiện chấp nhận các
nhãn hiệu được cấp ở các quốc gia/khu vực sau :
Hoa Kỳ, Brazil, Canada, Mexico, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Ý,
Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ả Rập Saudi, Anh, Ai
Cập, Thụy Điển, Ba Lan, Liên minh Châu Âu và các Tiểu Vương Quốc
Ả Rập Thống Nhất.
Các nhãn hiệu Việt Nam tạm thời chưa thể đăng ký thương hiệu
Amazon; khi đăng ký nhãn hiệu nước ngoài, không nhất thiết phải có
nhãn hiệu Việt Nam từ trước.

Đăng ký nhãn hiệu ở đâu?
Amazon có thể giúp tôi đăng ký không? Thu phí như
thế nào?

Q5

Nhấn vào đây để xem các nhà cung cấp dịch vụ trong Amazon IP
Accelerator ngay bây giờ.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
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Tôi mở trên nhiều trang cùng một lúc, liệu tôi có cần
đăng ký nhãn hiệu địa phương cho mỗi trang không?

Q6

Trước tiên, bạn có thể đăng ký nhãn hiệu trên trang web mà bạn kinh
doanh chủ yếu và tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon, sau đó
thông qua phương thức ủy quyền, bạn có thể ủy quyền cho tài khoản
của bạn sử dụng thương hiệu trên các trang web khác.
Ưu điểm:
• Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn là có thể cho phép nhiều trang
web khu vực truy cập vào các công cụ xây dựng thương hiệu (Nội
dung A+ , công cụ nhận xét đánh giá Vine, quảng cáo thương hiệu,
cửa hàng hàng đầu của thương hiệu). Sau khi ủy quyền đăng ký
thương hiệu Amazon, hãy đăng ký quyền đối với công cụ xây dựng
thương hiệu.
Nhược điểm:
• Các trang web tại khu vực không có nhãn hiệu sẽ không thể được
bảo hộ thương hiệu, đồng thời cũng phải đối mặt với nguy cơ

thương hiệu bị cướp tại quốc gia/khu vực đó.

Ai có thể tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon?

Q7

Cả chủ sở hữu thương hiệu và người nội bộ của thương hiệu đều có
thể tiến hành đăng ký thương hiệu Amazon:
• Chủ sở hữu thương hiệu, tức là chủ sở hữu của thương hiệu/sản
phẩm này;
• Nói chung, nếu một thương hiệu thuộc về một công ty và bạn là
nhân viên của công ty đó, thì bạn là người trong nội bộ của
thương hiệu.

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
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Bây giờ bạn đã biết làm thế nào để bắt đầu đăng ký thương hiệu Amazon, vui lòng tham khảo
bảng bên dưới để kiểm tra cẩn thận xem nhãn hiệu của bạn có đáp ứng các yêu cầu của chương
trình Đăng ký thương hiệu Amazon cho trang web ở quốc gia mà bạn kinh doanh hay không và
hãy bắt đầu đăng ký thương hiệu Amazon ngay bây giờ!
Quốc
gia/khu
vực

Yêu cầu có đủ điều kiện cụ thể

Hoa Kỳ

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)
• Tình trạng: Đăng ký trong thời gian thực hợp lệ được ký và cấp trong sổ đăng ký chính,
hoặc áp dụng thời gian thực trong sổ đăng ký chính để tiến hành đăng ký. Brand
Registry cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: 1 - Từ ngữ/chữ cái/chữ số; 4 - Nhãn hiệu ký tự tiêu chuẩn
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: 3 - Đồ họa có chứa từ ngữ/chữ cái/chữ số; 5 - Từ ngữ,
chữ cái hoặc chữ số cách điệu

Canada

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada (CIPO)
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu được thiết kế

Mexico

• Tổ chức nhãn hiệu: Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico (IMPI)
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nominativa
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Mixta; Nominativa + Innominada o Diseño; Innominada o
Diseño

Brazil

• Tổ chức nhãn hiệu: Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia Brazil (INPI)
• Trạng thái : Nhãn hiệu phải được đăng ký hoặc đang chờ đăng ký. Các trạng thái được
chấp nhận bao gồm: đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, đã đăng ký - đang chờ xử lý hành chính,
đã điền, đang chờ xử lý, đang chờ kết thúc tạm ngừng, đang chờ xem xét khen thưởng
và yêu cầu xem xét kháng nghị. Brand Registry cũng chấp nhận các thương hiệu có
nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nominativa
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Mista Contendo elementos nominativos

Giới thiệu dự án Bán hàng toàn cầu Amazon –
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Quốc
gia/khu
vực

Yêu cầu có đủ điều kiện cụ thể
• Tổ chức nhãn hiệu : Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (IPO tại Vương quốc
Anh)
• Trạng thái: Đã đăng ký, Được bảo hộ, Đang được xem xét, Trước khi công bố, Có ý
kiến phản đối, Đã nhận đơn hoặc Đăng ký đã được công bố. Brand Registry cũng chấp
nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa

Anh

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái: Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn,
Đang chờ xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối,
Đang chờ đăng ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản
• Tổ chức nhãn hiệu : Văn phòng Sáng chế Đức (DPMA)
• Tình trạng: Đã đăng ký nhãn hiệu hoặc đã nhận được đơn đăng ký. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Wortmarke
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Wort-Bildmarke

Đức

Pháp

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái : Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn,
Đang chờ xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối,
Đang chờ đăng ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản
• Tổ chức nhãn hiệu: Viện Sở hữu Công nghiệp Pháp (INPI)
• Trạng thái: Đã đăng ký, Đã cập nhật, Đăng ký đã được công bố, Đã cập nhật, Đủ tiêu
chuẩn là nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu, Đã yêu cầu cập nhật nhãn hiệu, Đã yêu cầu
đăng ký, Yêu cầu đăng ký đã được công bố, Yêu cầu đăng ký chưa được công bố hoặc
Yêu cầu đăng ký không được chấp nhận. Brand Registry cũng chấp nhận các thương
hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Marque verbale
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Marque figurative
• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái : Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn,
Đang chờ xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối,
Đang chờ đăng ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản
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Quốc
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vực

Yêu cầu có đủ điều kiện cụ thể

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Italy (UIBM)
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Marchio verbali
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Marchio figurativi; Marchio figurativi a colori

Ý
• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái : Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn,
Đang chờ xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối,
Đang chờ đăng ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản : Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Tây Ban Nha (OEPM)
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang xử lý. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Marcaminative
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Mixta - Denominativo con gráfico
Tây Ban
Nha
• Tổ chức nhãn hiệu : Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái : Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn,
Đang chờ xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối,
Đang chờ đăng ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản
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Các Tiểu
Vương
Quốc Ả
Rập Thống
Nhất

Yêu cầu có đủ điều kiện cụ thể
• Tổ chức nhãn hiệu: Phòng Nhãn hiệu Bộ Kinh tế các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đơn đăng ký đang chờ xử lý. Brand
Registry cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu được thiết kế; Nhãn hiệu thiết kế chứa yếu tố
dạng văn bản; Nhãn hiệu dạng văn bản cách điệu
Lưu ý: Amazon hiện chỉ chấp nhận các nhãn hiệu UAE có dạng văn bản bằng các ký tự tiếng
Anh chuẩn

Nhật Bản

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sáng chế Nhật Bản
• Trạng thái: Đã phát hành và hợp lệ, Đang chờ xem xét, Đang xem xét, Kháng nghị hoặc từ
chối đang chờ xử lý, Ý kiến phản đối đã được công bố, Ý kiến phản đối đang chờ xử lý, Xem
xét thủ tục chưa hoàn thành, Đang chờ bãi bỏ. Brand Registry cũng chấp nhận các thương
hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản; ký tự cách điệu/kết hợp
(Nhãn hiệu kết hợp)

Ấn Độ

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Bằng sáng chế, Kiểu dáng và Nhãn hiệu Ấn Độ
• Trạng thái: Đã đăng ký, Đã gửi các thay đổi, Đã cấp bảo hộ, Đã gửi đến Vienna để mã hóa,
Đơn đăng ký mới, Đã thông qua thủ tục kiểm tra, Đã đánh dấu để xem xét, Có ý kiến phản
đối, Đã phát hành báo cáo đánh giá, Quảng bá trước khi được chấp nhận, Quảng bá sau khi
được chấp nhận, Có ý kiến phản đối, Bị từ chối, Khiếu nại, Đang xem xét, Bị đình chỉ, Đã
khởi tố, Đã được quyết định, Đã thẩm định, Đăng ký bị tạm dừng, Cấp để quảng bá lại, Ý
kiến phản đối bị từ chối, Đã rút lại phản đối, Đã hết hạn phản đối, Đã từ bỏ phản đối. Brand
Registry cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Đồ họa/Kết hợp

Thổ Nhĩ Kỳ

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sáng chế Thổ Nhĩ Kỳ
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Đồ họa/Kết hợp

Singapore

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Singapore
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry
cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu được thiết kế

Úc

•
•
•
•

Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu trí tuệ Úc
Quy tắc: Nhãn hiệu phải được đăng ký
Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Đồ họa; văn bản; trang trí đồ họa
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Hà Lan

Yêu cầu có đủ điều kiện cụ thể
• Tổ chức nhãn hiệu: BOIP - Tổ chức Benelux về Sở hữu trí tuệ
• Trạng thái: Ở một trong các trạng thái sau: Đã đăng ký, Đã nhận đơn đăng ký, Đang xem xét,
Đang chờ phản hồi từ Người đại diện được ủy quyền, Đơn đăng ký đã được công bố, Đơn
đăng ký được tái công bố, Đơn đăng ký không được chấp nhận, Đăng ký từ bỏ xem xét hoặc
đăng ký công bố cấp tốc. Brand Registry cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở
trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu được thiết kế
• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái : Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn, Đang chờ
xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối, Đang chờ đăng
ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng chấp nhận các thương
hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản
• Tổ chức Nhãn hiệu: Văn phòng Đăng ký và Sáng chế Thụy Điển - PRV
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa

Thụy Điển

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO)
• Trạng thái : Đã đăng ký, Đang chờ đăng ký, Đăng ký đã được công bố, Đã nộp đơn, Đang chờ
xem xét, Kháng nghị từ chối đang chờ xử lý, Đã công bố, Có ý kiến phản đối, Đang chờ đăng
ký hoặc Đăng ký đang được xem xét chấp thuận. Brand Registry cũng chấp nhận các thương
hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa; Nhãn hiệu đồ họa có chứa văn bản

Ba Lan

• Tổ chức nhãn hiệu: PL PTO - Cơ quan cấp bằng sáng chế của Cộng hòa Ba Lan - UPRP /
PL PTO - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - UPRP (tiếng Ba Lan)
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Đánh dấu dựa trên văn bản: Nhãn hiệu dạng văn bản/ Slowny (tiếng Ba Lan)
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Nhãn hiệu đồ họa/ Slowny - Graficzny (bằng tiếng Ba Lan)

Ả Rập
Saudi
Ả Rập

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Sở hữu trí tuệ Ả Rập Saudi (SAIP)
• Trạng thái: Nhãn hiệu phải ở trạng thái đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý. Brand Registry cũng
chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Chỉ văn bản
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Văn bản và Thiết kế

Ai Cập

• Tổ chức nhãn hiệu: Văn phòng Nhãn hiệu và Thiết kế Công nghiệp
• Tình trạng: Nhãn hiệu phải có giấy chứng nhận đăng ký hợp lệ và được đăng ký vào Sổ đăng
ký nhãn hiệu. Brand Registry cũng chấp nhận các thương hiệu có nhãn hiệu ở trạng thái đang
chờ đăng ký.
• Nhãn hiệu dựa trên văn bản: Gồm văn bản/chữ cái/chữ số được đánh máy
• Nhãn hiệu dựa trên hình ảnh: Hình ảnh minh họa hoặc biểu tượng, có thể bao gồm từ
ngữ/chữ cái/ chữ số hoặc từ ngữ/chữ cái/ chữ số cách điệu
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