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Chắc hẳn bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu thông qua bài học ở chương

trước. Amazon cung cấp cho hầu hết người bán đầy đủ các công cụ hỗ trợ về đăng ký thương hiệu, chiến

lược và hình ảnh thương hiệu, tăng trưởng thương hiệu, người sử dụng và bảo vệ thương hiệu. Từ đó

giúp người bán tập trung nguồn lực, chuyên tâm vào thế mạnh của mình và tự tạo ra giá trị. Tiếp theo,

Amazon xin giới thiệu tới bạn công cụ và phương pháp tăng trưởng thương hiệu và tiếp cận người sử

dụng thương hiệu.

3.1 Tăng trưởng thương hiệu
Có thể tăng lưu lượng truy cập cho thương hiệu thông qua bốn khía cạnh dưới đây:

Tiếp đến, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn các công cụ tăng trưởng thương hiệu:

3.1.1 Quảng cáo thương hiệu trên Amazon: Sponsored Brands

(Thương hiệu được tài trợ)) thu hút lưu lượng truy cập chính xác

Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) có thể giúp thương hiệu của bạn được tiếp cận nhiều hơn giúp khách

hàng có cơ hội nhìn thấy và quen thuộc với thương hiệu. Tìm hiểu về Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ)

giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập thương hiệu chính xác hơn, đồng thời nâng cao độ nhận diện và tỷ lệ chuyển đổi.

• Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) là gì?

Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) cho phép thương hiệu của bạn xuất hiện

trên vị trí quảng cáo bắt mắt của trang kết quả tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng nhìn

thấy và tương tác với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn trong quá trình tìm kiếm. Khi

nhấp vào liên kết quảng cáo thương hiệu, người tiêu dùng sẽ được dẫn tới Brand Store

(cửa hàng thương hiệu) hoặc Landing page (trang đích) được chỉ định của bạn, từ đó giúp

nâng cao độ nhận diện thương hiệu và sự trung thành của khách hàng.

Tối ưu cách thức vận hành

• Tối ưu hóa Listing và quản lý người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi nhằm thu hút lưu lượng

truy cập lớn;

Nhanh chóng gia tăng lưu lượng truy cập

• Kết hợp khéo léo các phương thức quảng cáo để thu hút lưu lượng truy cập cho sản phẩm

mới; tiếp cận chuẩn xác nhằm củng cố nhóm khách hàng hiện có, gia tăng lượt tiếp cận

Tăng doanh số mùa cao điểm

• Sắp xếp tần suất và lập chiến lược chương trình khuyến mãi sản phẩm hợp lý, giúp số đơn

hàng và tầm ảnh hưởng của thương hiệu cùng tăng vọt trong mùa cao điểm;

Thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác

• Chạy quảng cáo trên các mạng xã hội và công cụ tìm kiếm để thu hút lưu lượng truy cập

vào Amazon và nhận hoa hồng.
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• Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) hoạt động thế nào?

Bạn có thể hiển thị logo thương hiệu, tiêu đề tùy chỉnh và tối đa ba sản phẩm trong một

quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ). Những quảng cáo này có thể xuất

hiện ở nhiều vị trí trên phiên bản máy tính và phiên bản di động của Amazon, bao gồm cả phía

trên kết quả tìm kiếm.

Nếu người tiêu dùng nhấp vào logo thương hiệu, họ sẽ được đưa đến Brand Store (cửa hàng

thương hiệu) hoặc Landing Page (trang đích) đơn giản; nếu người tiêu dùng nhấp thẳng vào một

sản phẩm trong quảng cáo, họ sẽ được đưa đến trang chi tiết của sản phẩm tương ứng.

• Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) có ưu điểm gì?

Tiếp cận chính xác

Đặt quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm thông qua từ khóa.

Nhiều cơ hội hiển thị hơn

Mỗi quảng cáo có ba vị trí hiển thị sản phẩm

Tùy chỉnh nhiều mô-đun hơn

Có thể tùy chỉnh hình ảnh, tiêu đề và Landing Page (trang đích) của chiến dịch quảng

cáo.

• Chi phí của Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) là bao nhiêu?

Những quảng cáo này thu phí dựa trên số lần nhấp chuột, vì vậy bạn chỉ phải trả tiền khi người

tiêu dùng nhấp vào quảng cáo. Bạn có thể kiểm soát chi tiêu của mình bằng cách đặt ngân sách và

giá thầu cho mỗi lần nhấp. Đồng thời, bạn cũng có thể theo dõi sát sao hiệu quả quảng cáo, từ đó

điều chỉnh các tiêu chí chạy quảng cáo như giá thầu, từ khóa và sản phẩm nhằm liên tục tối ưu hóa

tỷ lệ chi phí quảng cáo, giúp phân bổ quảng cáo một cách hiệu quả hơn.
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• Ví dụ về vị trí quảng cáo của Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ)

Vị trí hiển thị:

• Đầu/cuối trang tìm kiếm (phiên bản máy tính/điện thoại di động/máy tính bảng)

• Bên trái trang tìm kiếm (phiên bản máy tính)

Vị trí hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm:

Vị trí hiển thị ở đầu kết quả tìm

kiếm - phiên bản di động:

Vị trí hiển thị ở cuối kết quả tìm

kiếm - phiên bản di động:
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Vị trí hiển thị ở cuối kết quả tìm kiếm:

Vị trí hiển thị ở bên trái kết quả tìm kiếm:
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• Cần thỏa mãn điều kiện gì để tạo chiến dịch Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ)?

Bạn cần đảm bảo tuân thủ các điều kiện dưới đây để tạo chiến dịch Sponsored Brands

(Thương hiệu được tài trợ):

1. Là tài khoản bán hàng chuyên nghiệp

2. Đã đăng ký thương hiệu trên Amazon và trở thành chủ sở hữu thương hiệu được

đăng ký.

Lưu ý: Nếu trạng thái đăng ký của người bán trên Amazon là “Đã được chấp nhận”, vui

lòng liên hệ với Amazon để được hỗ trợ khi phát hiện lỗi trong quá trình tạo chiến dịch

Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ).

3. Có tài khoản hợp lệ và đang ở trạng thái hoạt động tốt trên Amazon

4. Có khả năng hoàn thiện đơn hàng đến các quốc gia/khu vực nơi quảng cáo của bạn

được hiển thị

5. Phương thức thanh toán hợp lệ

6. Sản phẩm thuộc một hoặc nhiều nhóm sản phẩm được Amazon hỗ trợ (xem bảng

bên dưới)

Yêu cầu về tài khoản

Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) áp dụng cho nhóm sản phẩm được tìm

kiếm dưới đây của Amazon. Xin lưu ý: Amazon không hỗ trợ phân phối quảng cáo các

mặt hàng dành cho người lớn, hàng đã qua sử dụng hoặc đã được tân trang lại:

Yêu cầu về nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm được tìm kiếm trên Amazon có thể áp dụng Sponsored Brands 

(Thương hiệu được tài trợ)

Trang phục Trang phục & Phụ kiện
Nhà cửa & Đồ

dùng nhà bếp
Giày dép

Điện gia dụng Tiền xu sưu tập
Công nghiệp & 

Khoa học
Phần mềm

Mỹ thuật, Hàng thủ công 

mỹ nghệ

& Dụng cụ may vá

Máy tính Túi & Vali Thể thao

Linh kiện & Phụ tùng ô tô Sản phẩm điện tử
Điện ảnh & 

Truyền hình

Bộ sưu tập đồ 

dùng thể thao

Mẹ và bé Giải trí Âm nhạc

Công cụ &

Sửa chữa nhà 

cửa

Pin Đồ sưu tầm Nhạc cụ
Đồ chơi & Trò 

chơi

Làm đẹp Tác phẩm nghệ thuật Văn phòng phẩm Trò chơi video

Rượu & Đồ uống Nội thất Ngoài trời Đồng hồ

Máy quay Bách hóa tổng hợp
Sân vườn, Bãi cỏ 

& Vườn hoa
-

Điện thoại di động & 

Phụ kiện
Sức khỏe cá nhân

Sản phẩm cho 

thú cưng
-
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• Bắt đầu chiến dịch Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) thế nào?

Bạn có thể bắt đầu chiến dịch Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) của mình trong Seller

Central. Bạn có thể chọn logo thương hiệu, tiêu đề tùy chỉnh và tối đa ba sản phẩm để hiển thị,

đồng thời có thể lựa chọn hiển thị quảng cáo trên nhiều vị trí của Amazon phiên bản máy tính và di

động thông qua đấu thầu. Thao tác cụ thể vui lòng tham khảo Tài liệu giảng dạy quảng cáo trên

Amazon 2.2 - Hướng dẫn thao tác xây dựng chiến dịch quảng cáo - 2.2.

• Xét duyệt Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ)

Sau khi tạo quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ), quảng cáo cần thông qua

quy trình xét duyệt của Amazon trước khi chính thức được chạy. Kết quả xét duyệt sẽ được gửi

đến email của bạn để thông báo liệu quảng cáo của bạn có được chấp nhận không hay cần phải

điều chỉnh. Quy trình xét duyệt thường kéo dài trong 24 giờ, nhưng thời gian tối đa có thể lên đến

3 ngày làm việc.

Là người tạo chiến dịch Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ), bạn cần chú ý những

điểm cơ bản sau:

Amazon cũng có các yêu cầu đối với tài liệu quảng cáo. Chi tiết vui lòng tham khảo Chính sách

chấp nhận tài liệu quảng cáo tìm kiếm.

Ngoài ra, bản dịch quảng cáo của Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) cũng cần

được xét duyệt. Do Amazon hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên trang web dành cho người tiêu dùng,

quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) của bạn cũng cần dịch sang ngôn ngữ

mà trang web người dùng sử dụng nhằm cung cấp trải nghiệm duyệt web tốt hơn.

Bạn có thể sử dụng bản dịch tài liệu quảng cáo của riêng mình. Nếu không, Amazon cũng sẽ

dịch thuật quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) của bạn sang ngôn ngữ

được trang web hỗ trợ. Hầu hết các quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài

trợ) sẽ được dịch trong vòng 24 giờ.

Bạn chỉ có thể quảng bá sản phẩm mình sở hữu 

hoặc đã được cấp phép để bán lại hay phân phối;1

Quảng cáo của bạn phải trung thực và chính xác;2

Khi tạo quảng cáo, hãy đảm bảo mô tả chính xác sản 

phẩm bạn đang quảng bá.3

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?moduleId=101327ee-ab77-4009-a276-a2f71e62a72e&courseId=125af037-be05-48f6-acbd-574c515c7bbc&modLanguage=Vietnamese&ref_=xx_swlang_Header_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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3.1.2 Quảng cáo thương hiệu trên Amazon: Video quảng bá thương hiệu

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả của quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ), Amazon mới ra

mắt chức năng Video quảng bá thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu hiển thị đa dạng hơn của người bán,

đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng mua sắm trên Amazon có những hiểu biết toàn diện hơn về đặc

trưng sản phẩm.

• Video quảng bá thương hiệu là gì?

Với video quảng bá thương hiệu, bạn có thể kể câu chuyện về thương hiệu và sản phẩm của

mình chi tiết hơn ngay trong kết quả tìm kiếm bằng một video dài 6-45 giây, giúp quảng cáo của

bạn hiển thị nổi bật ngay trong kết quả tìm kiếm và thu hút sự được chú ý của người tiêu dùng.

Các quảng cáo video này phù hợp để hiển thị trên phiên bản di động và máy tính, đồng thời có

thể liên kết trực tiếp đến trang chi tiết sản phẩm .

3

2

1

4

① Chi tiết về sản phẩm

Hình ảnh của sản phẩm chính và thông 

tin đăng tải (tiêu đề sản phẩm, xếp hạng

đánh giá, số lượt đánh giá, giá sản phẩm 

và huy hiệu chương trình Prime) trên 

trang chi tiết sản phẩm sẽ tự động 

hiển thị.

② Video

Video sẽ tự động phát khi có 50% khung

hình video xuất hiện trên màn hình.

③ Nhãn quảng cáo

Nhãn quảng cáo xuất hiện ở góc trên cùng bên

phải trong 3 giây phát đầu tiên của video và sau

đó sẽ mờ dần (văn bản hoặc logo thương hiệu

trên màn hình không được che khuất nhãn này) .

④ Nút tắt mở loa

Nút tắt mở loa xuất hiện ở góc dưới cùng bên

phải của video, dùng để điều khiển tắt mở âm

thanh. Video được mặc định sẽ không phát âm

thanh, khách hàng có thể nhấp vào nút này để

bật âm thanh.
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1. Khảo sát của Amazon được thực hiện bằng Google Consumer Survey, tháng 7 năm 2018: “Trong 6 tháng qua,

bạn có quyết định mua hàng nhờ xem video về sản phẩm hoặc thương hiệu không? ”

2. Wyzowl - Tình hình Marketing qua video năm 2019

• Tại sao nên sử dụng Video quảng bá thương hiệu?

Kết quả khảo sát cho thấy:

Qua đó có thể thấy, đối với người tiêu dùng, video là một hình thức quảng cáo dễ tiếp

nhận và có ích hơn cho việc chuyển đổi.

Cứ 5 người truy cập vào Amazon thì có một người sẽ 

mua sản phẩm liên quan
1

sau khi xem video về thương 

hiệu hoặc sản phẩm

Wyzowl 
2

đã tiến hành khảo sát để biết người tiêu dùng thích tìm hiểu về sản phẩm hoặc 

dịch vụ mới theo hình thức nào nhất. Cuối cùng, lượt bình chọn cho video đã dẫn đầu 

bảng, vượt xa các câu trả lời khác. Hơn 2/3 (68%) người tiêu dùng thích tìm hiểu qua 

video ngắn, bỏ xa các lựa chọn khác như bài viết dạng văn bản (15%), đồ họa thông tin 

(4%), thuyết trình và âm thanh (4%), sách điện tử và cẩm nang (3%).

1/5

Hình thức tìm hiểu về hàng

hóa hoặc dịch vụ mới của

người tiêu dùng
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• Video quảng bá thương hiệu có ưu điểm gì?

Sức hấp dẫn lớn

Thu hút người tiêu dùng bằng cách giới thiệu câu chuyện về thương hiệu và video sản

phẩm, giúp thương hiệu của bạn trở nên nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Tương quan chặt chẽ

Sử dụng tiếp cận khách hàng mục tiêu theo từ khóa để thu hút những người tiêu dùng

đang tích cực mua sắm sản phẩm tương tự với sản phẩm của bạn trên Amazon.

Trải nghiệm tích hợp

Video được tích hợp trực tiếp vào công cụ tạo Sponsored Brands (Thương hiệu được

tài trợ). Nhờ vậy, nếu bạn đang có sẵn một video, bạn có thể tạo ngay chiến dịch

quảng cáo thật nhanh chóng và thành thạo.

• Chi phí của Video quảng bá thương hiệu là bao nhiêu?

Những quảng cáo này thu phí dựa trên số lần nhấp chuột, vì vậy bạn chỉ phải trả tiền khi người tiêu

dùng nhấp vào quảng cáo. Bạn có thể liên tục tối ưu hóa chiến lược phân phối và việc phân bổ chi

phí bằng cách điều chỉnh các tiêu chí phân phối như giá thầu, từ khóa và sản phẩm, nhằm cố gắng

đạt được hiệu quả phân phối tốt hơn.

• Ví dụ về vị trí hiển thị Video quảng bá thương hiệu

Vị trí hiển thị:

• Nửa dưới trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm (phiên bản di động)

• Cuối trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm (phiên bản máy tính)

Nửa dưới trang đầu tiên của 

kết quả tìm kiếm:

Cuối trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm:
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• Cách sử dụng Video quảng bá thương hiệu

Bạn có thể tạo và quản lý video quảng bá thương hiệu theo ba bước dưới đấy:

1. Tạo chiến dịch Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ) mới

Nhập tên chiến dịch quảng cáo, ngày bắt đầu và 

ngân sách hằng ngày của bạn;1

Trong các tùy chọn định dạng tệp quảng cáo, 

chọn “Video”;2
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Chọn sản phẩm liên kết với video.3

Chọn video bạn muốn tải lên1

2. Tải video của bạn lên
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Hãy xem trước quảng cáo để đảm bảo rằng 

quảng cáo thật thu hút.2

Chọn các từ khóa có thể kích hoạt hiển thị quảng 

cáo video mà bạn mong muốn và yêu cầu xét duyệt.3

3. Xem báo cáo

Trừ chỉ số khách hàng mới của thương hiệu, các chỉ số báo cáo khác của Video

quảng bá thương hiệu đều giống với Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ).

Bạn nên tập trung vào hai chỉ số quan trọng là tỷ lệ nhấp (CTR) và lượt xem trang

chi tiết sản phẩm .
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• Yêu cầu về xét duyệt Video quảng bá thương hiệu bao gồm những gì?

Sau khi tạo quảng cáo Sponsored Brands (Thương hiệu được tài trợ), bạn hãy tuân theo những khuyến nghị

sau để được xét duyệt video thành công:

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết của trang web đối với nội dung tài liệu quảng cáo, vui lòng truy cập

Chính sách chấp nhận tài liệu quảng cáo.

• Cách xây dựng Video quảng bá thương hiệu tốt nhất có thể?

Chúng tôi khuyên bạn nên tối ưu hóa Video quảng bá thương hiệu thông qua các chiến lược sau để đạt hiệu

quả quảng bá quảng cáo tốt nhất:

• Hiểu khán giả của mình: Nội dung của bạn phải mang tính giáo dục, tính minh họa và tập

trung vào sản phẩm

• Giới thiệu sản phẩm của bạn: Thông thường, video sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi chức

năng của sản phẩm được giới thiệu thật nổi bật trong vòng 1-2 giây đầu tiên.

• Giữ mọi thứ đơn giản, nhấn mạnh điểm cốt lõi: Đưa từ 1-3 thông tin then chốt về sản

phẩm của bạn càng sớm càng tốt.Thời lượng video được đề xuất là 15 đến 30 giây.

• Tối ưu hóa định dạng: Video cần được hỗ trợ phát ở chế độ im lặng, văn bản trên màn

hình phải dễ đọc trên thiết bị di động.

• Cân nhắc lặp lại video: Bạn có thể thêm thẻ thông tin ở đoạn kết của video để tạo

khoảng nghỉ hoặc sử dụng các yếu tố sáng tạo để vòng lặp video liền mạch.

KHÔNG NÊN

• Thời lượng video giới hạn trong 6-45 giây

(đề xuất 30 giây hoặc ngắn hơn);

• Kích thước video 1920 x 1080px, 1280 x 720px

hoặc 3840 x 2160px;

• Định dạng MP4 hoặc MOV;

• Tỷ lệ khung hình 16:9;

• Bắt buộc phải có âm thanh. Bộ giải mã âm thanh: 

PCM, AAC hoặc MP3; định dạng bắt buộc là âm 

thanh nổi hoặc âm thanh đơn kênh; tốc độ bit tối 

thiểu 96 kbps; tần số lấy mẫu tối thiểu 44,1 kHz;

• Mọi văn bản trên màn hình phải có cỡ chữ tối 

thiểu là 30 pt và phải đảm bảo rõ ràng dễ đọc;

• Ngôn ngữ của video phải là ngôn ngữ được sử 

dụng tại khu vực nơi quảng cáo video được phân 

phối, với ngôn ngữ dễ hiểu và mô tả rõ ràng 

thương hiệu hoặc sản phẩm bạn đang quảng cáo.

• Đừng để viền đen xuất hiện ở bất cứ

cạnh nào của video;

• Đừng sử dụng khung hình trống hay

khung hình đen ở phần mở đầu hoặc

kết thúc video;

• Đảm bảo video của bạn không chứa

bất kỳ yếu tố kêu gọi hành động nào

để hấp dẫn người xem nhấp chuột (Ví

dụ: Tìm hiểu thêm);

• Cấm sử dụng nhãn hiệu và sản phẩm

của Amazon hay đề cập tới các sản

phẩm hoặc dịch vụ của Amazon;

• Không thêm vào video đánh giá của

khách hàng (bao gồm xếp hạng theo

sao) và kể cả bình luận trên Amazon.

NÊN

https://advertising.amazon.com/vi-vn/resources/ad-policy/creative-acceptance#animationandvideo


Copyright © 2022 Amazon. All rights Reserved.︱Bản quyền © 2022 Amazon. Đã được đăng ký bản quyền. 15

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên Amazon - Phương pháp tiếp thị thương hiệu nâng cao

15

3.1.3 Quảng cáo thương hiệu trên Amazon: Sponsored Display

(Quảng cáo hiển thị) giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu

Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) mở rộng phạm vi tiếp xúc của sản phẩm bạn cung cấp, giúp bạn thu hút người

tiêu dùng mục tiêu trong và ngoài trang web của Amazon, khai thác nhiều cơ hội bán hàng tiềm năng hơn cho thương

hiệu và sản phẩm.Trong phần này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về khái niệm cơ bản, phương pháp phân bổ và thông tin

về công cụ an toàn của Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị). Đây sẽ là nền tảng hỗ trợ cho việc chọn cũng như sử

dụng chiến dịch Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) của bạn.

• Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) là gì?

Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) là một giải pháp quảng cáo hoàn toàn mới, cho phép bạn tạo chiến

dịch Sponsored Display trong vài phút với ngân sách không giới hạn.

Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) giúp thu hút người tiêu dùng trong hoặc ngoài Amazon quan

tâm đến sản phẩm của bạn, từ đó mở rộng các kênh tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu của thương

hiệu, cho phép sản phẩm và thương hiệu được tiếp xúc với người tiêu dùng một cách toàn diện hơn, liên

tục kích thích mong muốn mua hàng của người tiêu dùng, nâng tầm độ nhận diện thương hiệu và tăng cơ

hội bán hàng.

• Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) hoạt động ra sao?

Dựa trên đặc điểm sản phẩm và nhu cầu phân bổ, bạn có thể phân bổ quảng cáo theo sản phẩm, chủng

loại và phạm vi sở thích.

Dựa theo lựa chọn phân phối của bạn, Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) sẽ xuất hiện trên phiên bản

máy tính và phiên bản di động của Amazon. Quảng cáo có thể hiển thị trên cả trang chi tiết sản phẩm và

các trang khác của Amazon.

(Tìm người tiêu dùng đã xem sản phẩm của bạn thông qua quảng cáo ngoài trang web và nhắm quảng 

cáo tới họ. Người tiêu dùng có thể nhấp vào quảng cáo để quay lại trang chi tiết sản phẩm)
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Bạn cũng có thể thiết lập cấu hình quảng cáo, lựa chọn kênh quảng cáo bên ngoài Amazon theo nhu cầu

để sản phẩm có thể tiếp cận nhiều nền tảng và người tiêu dùng tiềm năng hơn. Amazon sử dụng công cụ

an toàn thương hiệu để giúp bạn phân phối quảng cáo tới các vị trí quảng cáo thích hợp bên cạnh nội dung

liên quan đến sản phẩm.

Tệp quảng cáo sẽ được tạo tự động, tệp gồm hình ảnh, giá cả, huy hiệu, xếp hạng theo sao của sản phẩm

và nút “Buy now” (Mua ngay)
1
. Nút này có thể liên kết tới trang chi tiết sản phẩm, cho phép người tiêu dùng

dễ dàng xem hoặc mua sản phẩm.

• Chi phí của Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) là bao nhiêu?

• Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) thu tiền dựa trên số lần nhấp chuột.

Các chiến dịch quảng cáo được tối ưu hóa thông qua cơ chế tự động

• Giá thầu được tự động điều chỉnh dựa trên tỷ lệ chuyển đổi. Đồng thời, bạn cũng

có thể lựa chọn tự thay đổi giá thầu hoặc tạm dừng chiến dịch quảng cáo.

• Chiến lược duyệt Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) cũng sẽ tự động phân

tích danh sách các sản phẩm mà bạn thêm vào chiến dịch quảng cáo của mình và

chọn lựa các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao và phù hợp nhất để quảng cáo.

• Ví dụ về vị trí Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị)

Vị trí hiển thị:

• Trên các trang web phiên bản máy tính cũng như di động trong và ngoài Amazon

• Trang chi tiết sản phẩm trên Amazon, v.v.

1. Nút “Mua ngay” có thể được đưa vào danh mục quảng cáo, cụ thể tùy thuộc vào vị trí quảng cáo.

Vị trí tại trang chi tiết sản phẩm 

trên Amazon: Vị trí ngoài trang Amazon:
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• Bắt đầu chiến dịch Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) như thế nào?

Sau khi hoàn tất việc đăng ký thương hiệu Amazon, bạn có thể đặt giá thầu để quảng cáo của mình hiển thị

ở nhiều vị trí trên phiên bản máy tính và di động của Amazon, thao tác cụ thể vui lòng tham khảo Tài liệu

giảng dạy Quảng cáo trên Amazon 2.2 - Hướng dẫn thao tác xây dựng chiến dịch quảng cáo - 2.3.

• Làm sao để phân phối Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) của mình chính xác hơn?

Trong quá trình tạo chiến dịch, bạn có thể nhắm khách hàng mục tiêu phân bổ quảng cáo của mình theo

người xem hoặc sản phẩm mà bạn đang nhắm tới. Amazon chỉ hỗ trợ một tiêu chí phân bổ nhắm mục

tiêu trong một chiến dịch quảng cáo. Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị) có thể giúp bạn tiếp cận

người tiêu dùng mục tiêu tốt hơn thông qua tự động hóa. Dưới đây là các tiêu chí phân bổ nhắm mục tiêu

mà bạn có thể chọn

Bạn có thể căn cứ vào nhu cầu của bản thân, từ đó lựa chọn tiêu chí phân phối tương ứng. Để biết thêm thông tin về

tiêu chí phân phối, vui lòng tham khảo Quảng cáo Amazon 1.4 - Sponsored Display (Quảng cáo hiển thị)

Sponsored Display.

Tiêu chí phân bổ

nhắm mục tiêu theo 

người xem hoặc 

sản phẩm

Mô tả Vị trí quảng cáo

Lượt xem
*

Thu hút những đối tượng đã xem trang chi tiết sản

phẩm được quảng cáo của bạn hoặc sản phẩm tương

tự như vậy trong vòng 30 ngày qua nhưng chưa mua.

Trên trang web và ứng dụng của

bên thứ ba bên ngoài Amazon.

Hành vi
1

Thu hút những đối tượng đã tìm kiếm hoặc mua trên

Amazon các loại sản phẩm liên quan đến sản phẩm

được quảng cáo.

Trên trang web và ứng dụng của

bên thứ ba bên ngoài Amazon;

trên trang chi tiết sản phẩm hoặc

các trang liên quan đến sản phẩm

khác.

Sản phẩm
Nhắm mục tiêu trên Amazon theo sản phẩm cụ thể

tương tự hoặc bổ sung cho sản phẩm bạn quảng cáo.

Trên trang chi tiết sản phẩm hoặc

các trang liên quan đến sản phẩm

khác.

Nhóm sản phẩm
Nhắm mục tiêu trên Amazon theo loạt nhóm sản phẩm

tương tự hoặc bổ sung cho sản phẩm bạn quảng cáo.

Trên trang chi tiết sản phẩm hoặc

các trang liên quan đến sản phẩm

khác.

* Không áp dụng cho các nhà cung cấp sách

1. Phân phối nhắm mục tiêu theo hành vi hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ và sẽ được mở lần lượt cho

người bán.

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?moduleId=101327ee-ab77-4009-a276-a2f71e62a72e&courseId=125af037-be05-48f6-acbd-574c515c7bbc&modLanguage=Vietnamese&ref_=xx_swlang_Header_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=fe886db5-6b94-4700-b467-7cf5a3d8cf37&courseId=125af037-be05-48f6-acbd-574c515c7bbc&modLanguage=Vietnamese
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• Amazon đảm bảo hiệu quả hiển thị của quảng cáo bên ngoài Amazon thế nào?

Khi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện trên nền tảng của bên thứ ba, Amazon sẽ thực hiện các biện

pháp an toàn thương hiệu để giúp bạn đặt quảng cáo ngoài Amazon ở các vị trí quảng cáo đáng tin cậy bên

cạnh nội dung phù hợp. Amazon sẽ bảo hộ thương hiệu cho quảng cáo của bạn theo hai cách dưới đây:

Tích hợp bên thứ ba

Amazon sử dụng danh sách đen do Nhóm Trách nhiệm Uy tín (TAG) và Cục

Quảng cáo Tương tác (IAB) cung cấp để lọc các trang web được chỉ định không

đáng tin cậy ra khỏi các kênh cung ứng bên thứ ba của Amazon.

Quảng cáo Amazon sử dụng kết hợp công nghệ độc quyền, chính sách quảng

cáo trực tuyến nghiêm ngặt, ads.txt cùng giải pháp của bên thứ ba độc lập để

bảo vệ bạn khỏi ảnh hưởng của lưu lượng truy cập không hợp lệ, người bán trái

phép và nội dung không an toàn một cách miễn phí.

Giải pháp đảm bảo chất lượng lưu lượng truy cập của bên thứ nhất

Amazon xét duyệt thủ công các trang web và ứng dụng của bên thứ ba để đảm

bảo không có các nội dung không an toàn. Trang web hoặc ứng dụng được xác

định là không an toàn sẽ bị chặn bởi Quảng cáo trên Amazon.
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3.1.4 Quảng bá thương hiệu trên nền tảng khác: Sử dụng mã khuyến mãi

Ngoài việc sử dụng dịch vụ xúc tiến quảng cáo do Amazon cung cấp, người bán cũng có thể hấp dẫn thêm nhiều người tiêu dùng

tiềm năng bằng cách thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác.

• Thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác là gì?

Người bán có thể hướng lưu lượng truy cập bên ngoài Amazon đến trang bằng các cách như đăng tải liên kết sản

phẩm và trang chủ cửa hàng của Amazon trên các trang mạng xã hội khác, từ đó thúc đẩy lưu lượng truy cập và

doanh số cho trang chủ cửa hàng Amazon.

Kết hợp dự án quảng bá ngoài Amazon với các phương pháp tiếp thị như phân phối quảng cáo, khuyến mãi sản phẩm

có thể thúc đẩy tiếp xúc thương hiệu và tăng doanh số bán hàng một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, cách này cũng có

thể giúp thương hiệu tăng cường hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình, từ đó nâng cao thị phần cho thương hiệu.

• Thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác đem lại lợi ích gì?

Tăng lưu lượng truy cập

Bản chất của dự án thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác là tập hợp, hấp dẫn lượng truy cập

từ các kênh bên ngoài như trang web độc lập, mạng xã hội và quảng cáo bên ngoài Amazon

đến Listing (trang chi tiết sản phẩm) , từ đó tăng tỷ lệ nhấp của sản phẩm và mở rộng tiếp xúc

thương hiệu.

Thúc đẩy doanh số bán hàng

Khi tham gia dự án thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác, hiệu quả rõ rệt nhất mà bạn có

thể đạt được là giúp sản phẩm của mình gia tăng cơ hội tiếp xúc, để khách hàng có thể nhận ra,

ghi nhớ thương hiệu của bạn, đồng thời ưu tiên lựa chọn sản phẩm tới từ thương hiệu của bạn khi

mua sắm, và cuối cùng là đạt được mục đích tăng doanh số bán hàng.

Tối đa hóa lợi ích đầu tư quảng bá trên nền tảng khác

Dự án thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác vừa hỗ trợ tăng doanh số vừa giúp bạn trực

tiếp thu được hoa hồng quảng cáo từ những phương thức như liên kết quảng cáo được tạo khi

bạn tham gia vào chương trình Cộng sự của Amazon, v.v.. Không chỉ vậy, khi bạn tham gia

chương trình Marketing thông qua người có ảnh hưởng, những người có ảnh hưởng sở hữu lượt

tương tác cao, đã qua xét duyệt có thể khiến khoản đầu tư quảng bá trên nền tảng khác của bạn

gặt hái được lợi ích về hiệu suất thật thỏa đáng.
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• Làm sao để thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác?

Để giúp người bán quảng bá sản phẩm và thương hiệu một cách hiệu quả hơn, Amazon đã triển khai các

dự án thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác, bao gồm Cộng sự của Amazon, Marketing thông qua

người có ảnh hưởng, v.v. Ngoài ra còn có Social Media Promo Code (Mã khuyến mãi trên mạng xã hội)

là một công cụ thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác khá phổ biến.

Thông qua các dự án và công cụ thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác này, Amazon hy vọng sẽ giúp

người bán thu hút lưu lượng truy cập từ các nền tảng khác đến Listing (trang chi tiết sản phẩm), từ đó thúc

đẩy việc nâng cao doanh số bán sản phẩm.

Dưới đây là thông tin chi tiết và cách sử dụng Social Media Promo Code (Mã khuyến mại trên mạng xã hội).

• Tại sao phải sử dụng Social Media Promo Code (Mã khuyến mãi trên mạng xã hội)?

Mã khuyến mãi trên mạng xã hội của Amazon là gì?

Người bán có thể chọn sử dụng Social Media Promo Code (Mã khuyến mại trên mạng xã

hội). Đây là mã khuyến mãi cung cấp ưu đãi chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm cho khách hàng,

áp dụng với các sản phẩm đủ điều kiện, giúp bạn tạo khuyến mãi hướng tới mục tiêu cụ thể

hơn. Mã có thể sử dụng trên trang chuyên biệt hoặc cũng có thể kết hợp cùng với Cộng sự

của Amazon, Marketing thông qua người có ảnh hưởng của Amazon để thu hút lượng truy

cập từ nền tảng khác.

Khi bạn đã đăng ký thương hiệu của mình thông qua Amazon Brand Registry (đăng ký

thương hiệu Amazon), bạn sẽ đủ điều kiện tạo Social Media Promo Code (Mã khuyến mại

trên mạng xã hội).

Bạn cũng có thể tạo chương trình khuyến mãi này cho nhiều sản phẩm cùng lúc. Thông tin

khuyến mãi đã tạo sẽ không hiển thị trên trang Listing (trang chi tiết sản phẩm) mà chỉ xuất

hiện trên trang khuyến mãi chuyên biệt và giỏ hàng của khách hàng.

Được sở hữu trang giảm giá chuyên biệt: Sau khi tạo Mã khuyến mãi trên

mạng xã hội, bạn sẽ nhận được URL của trang đăng nhập chuyên dụng. Trang đăng

nhập trên sẽ hiển thị danh sách sản phẩm đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến

mãi và thông tin chi tiết về chương trình. Thông tin giảm giá của bạn sẽ được hiển thị

trên trang đăng nhập. Nhờ vậy, dù bạn không có “Buy Box”, khách hàng vẫn có thể

thấy thông tin giảm giá của bạn trên trang ngoài trang thanh toán.



Copyright © 2022 Amazon. All rights Reserved.︱Bản quyền © 2022 Amazon. Đã được đăng ký bản quyền. 21

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên Amazon - Phương pháp tiếp thị thương hiệu nâng cao

21

• Chi phí của Mã khuyến mãi trên mạng xã hội là bao nhiêu?

Mã khuyến mãi trên mạng xã hội là công cụ khuyến mãi miễn phí. Khi bạn sử dụng công cụ này, Amazon

sẽ không thu bất cứ khoản chi phí nào ngoài phí hoàn thiện tiêu chuẩn và hoa hồng bán hàng.

• Làm sao để đủ điều kiện tạo Mã khuyến mãi trên mạng xã hội?

Bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện tạo mã:

Mở rộng khả năng tiếp thị của bạn bên ngoài Amazon: Tuyên truyền thương

hiệu của bạn nhằm nâng cao nhận thức và mức độ phổ biến của sản phẩm thông qua

các phương tiện như mạng xã hội, email, tiếp thị người có ảnh hưởng.

Tùy chỉnh chiến dịch khuyến mãi của bạn: Với Mã khuyến mại trên mạng xã

hội, bạn có thể xác định cách chia sẻ hoạt động khuyến mãi và thiết lập giới hạn sử

dụng hoạt động giảm giá để thu hút lưu lượng truy cập và thúc đẩy doanh số.

Tạo trang tiếp thị chuyên biệt: Sau khi tạo Mã khuyến mãi trên mạng xã hội, bạn sẽ

có một trang khuyến mãi chuyên biệt để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình.

Điều kiện Yêu cầu

Yêu cầu về chiết khấu

• Khuyến mãi này phải được tạo trước ít nhất 4 giờ và có thể kéo 

dài tối đa 30 ngày;

• Chỉ có thể tạo mã khuyến mãi có tỷ lệ phần trăm giảm từ 5%-20%.

Tài khoản bán hàng 

chuyên nghiệp
√

ASIN đã có lịch sử bán hàng √

Xếp hạng theo sao/số lượng 

đánh giá sản phẩm

Có ít nhất 20 đánh giá và hơn 80% là phản hồi tích cực;

Được phê duyệt đăng ký thương hiệu Amazon phiên bản mới.

Sản phẩm mới √
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• Cách tạo Mã khuyến mãi trên mạng xã hội:

Bạn có thể tạo mã khuyến mãi mình muốn theo các bước sau:

• Bước 1: Từ menu thả xuống “Advertising” (Quảng cáo), chọn “Manage promotions

(Quản lý chương trình khuyến mại) > Social media promotion codes (Mã khuyến mãi

trên mạng xã hội) > Create (Tạo)” để bắt đầu tạo mã khuyến mãi trên mạng xã hội;
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• Bước 2: Chọn “Purchased products (Sản phẩm khách hàng mua) > Required 

products (Sản phẩm cần mua) > Customer promotions (Ưu đãi cho khách 

hàng) > Range of application (Phạm vi áp dụng)” để thiết lập điều kiện 

khuyến mãi;

• Bước 3: Cài đặt thời gian khuyến mãi thông qua “Start date (Ngày bắt đầu) > 

End date (Ngày kết thúc) > Internal Description (Mô tả nội bộ) > Tracking 

Number (Mã số theo dõi)”.

• Đồng thời, bạn cũng có thể chọn tạo thông tin khuyến mãi riêng cho sản 

phẩm thông qua “Select number of times to apply the promotion per customer 

(Mục chọn số lần áp dụng khuyến mãi của mỗi khách hàng) > Discount code 

(Mã giảm giá)”.
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• Bước 4: Nhấp vào “See (Xem)” để hoàn tất việc tạo Mã khuyến mãi trên 

mạng xã hội.

Bạn có thể nhấn vào đây để tìm hiểu chi tiết.

• Lưu ý khi sử dụng Social Media Promo Code (Mã khuyến mãi trên mạng xã hội):

Công cụ này hiện chỉ khả dụng trên trang web Bắc Mỹ và chỉ dành cho người bán đã

được phê duyệt đăng ký thương hiệu Amazon phiên bản mới hoặc người bán chuyên

nghiệp có đánh giá phản hồi tích cực (tài khoản người bán có ít nhất 20 đánh giá và hơn

80% phản hồi tích cực).

Người bán không đáp ứng tiêu chí trên tạm thời không thể sử dụng công cụ khuyến mãi

này trong Seller Central.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GDC3Y9ETBQ5V9HJ7
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3.1.5 Cơ hội tăng trưởng (Growth Opportunities)

Chức năng này là một công cụ đề xuất tùy chỉnh, có khả năng kiểm tra tất cả ASIN trong cửa hàng, tìm ASIN có giá trị và tiềm

năng cao với sự trợ giúp của thuật toán dữ liệu lớn. Sau đó, công cụ sẽ xác định thiếu sót và tiềm năng của những ASIN chính trên

thông qua đánh giá hệ thống. Bạn chỉ cần sửa chữa thiếu sót và phát triển thế mạnh theo đề xuất để có thể tăng lưu lượng truy cập

và tỷ lệ chuyển đổi cho sản phẩm, tiến tới nâng cao doanh số bán hàng.

• Tính năng của cơ hội tăng trưởng:

• Phạm vi áp dụng:

Người bán: Bắt buộc phải là người bán trên trang Amazon Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật

Bản và Ấn Độ

• Giới thiệu về chức năng:

• Các hành động được đề xuất của Cơ hội tăng trưởng:

Đối với ASIN chính, hệ thống sẽ đưa ra các hành động được đề xuất cụ thể đã tùy chỉnh dành riêng cho bạn.

Các loại hành động được đề xuất mới hơn sẽ lần lượt được thêm vào.

• Thêm ảnh chính

• Tạo bản đối chiếu nội

dung A+

• Tối ưu hóa tiêu đề

sản phẩm

• Thêm ảnh chính có độ 

phân giải cao

• Tạo nội dung A+

• Đăng ký chương trình 

Amazon Vine

• Chiến lược giảm giá: Giảm

giá sản phẩm xuống mức giá

đề xuất giúp bạn giảm hoa

hồng bán hàng và tăng lợi

nhuận ròng

• Tăng tài trợ cho khách hàng

“Đặt mua hàng tháng & Tiết

kiệm”: Giảm giá cho những

khách hàng thường xuyên

mua lại sản phẩm, giúp người

bán nâng cao lượng mua lại

và sự trung thành của khách

hàng

Tối đa hóa hiệu quả hành động

Dựa trên các thuật toán khoa học, hệ thống sẽ

cung cấp một loạt các hành động được đề

xuất có lợi cho việc phát triển kinh doanh dành

cho ASIN sở hữu giá trị và tiềm năng lớn.

Đồng thời, hệ thống sẽ xếp hạng hiệu quả thao

tác ước tính từ cao đến thấp để chọn ra giải

pháp tối ưu một cách hiệu quả.

Cập nhật cơ hội mới hằng ngày

Hệ thống sẽ liên tục cập nhật danh sách hành

động được đề xuất hằng ngày và không

ngừng đưa ra thêm nhiều đề xuất khác cho

người bán.
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• Các dữ liệu thứ cấp được đề xuất của Cơ hội tăng trưởng:

Hệ thống sẽ hiển thị tới bạn số lượt xem tương ứng hằng ngày, tỷ lệ chuyển đổi ASIN, tỷ lệ chuyển

đổi phân loại, xếp hạng doanh số và số lượng hàng lưu kho của sản phẩm. Các chỉ số đo lường

hiệu suất chính này có thể giúp bạn xác định xu hướng biến đổi lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển

đổi của sản phẩm mà bạn sở hữu, đồng thời quyết định việc thực hiện hành động nào với sản

phẩm nào để nâng cao lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, xếp hạng doanh số bán hàng và doanh

số bán hàng một cách thật hiệu quả:

• Lượt xem hằng ngày: Số người truy cập duy nhất trung bình hằng ngày vào ASIN này

trong 30 ngày qua

• Tỷ lệ chuyển đổi ASIN:

• Tỷ lệ chuyển đổi phân loại

• Xếp hạng doanh số bán hàng: Xếp hạng doanh số bán hàng trung bình của sản phẩm

này trên danh mục trong 30 ngày qua

• Số lượng hàng lưu kho: Chỉ xếp hạng thời gian thực số lượng ASIN này trong “Quản lý

hàng lưu kho” của bạn

• Mô hình dự đoán Cơ hội tăng trưởng:

Ngoài chỉ số có liên quan đến hiệu suất lịch sử sản phẩm, Amazon còn cung cấp cho bạn mô hình

ước tính nhằm dự đoán khả năng tăng doanh số bán hàng bạn có thể đạt được nếu thực

hiện hành động được đề xuất. Hệ thống sẽ căn cứ vào hành động được đề xuất mà bạn chuẩn bị

thực hiện, kết hợp với dữ liệu của một số người bán trước đó để cung cấp doanh thu ước tính

tương ứng, nhằm giúp bạn dự đoán hiệu quả:

• Mức tăng doanh số tiềm năng: “Mức tăng doanh số tiềm năng” ước tính số lợi nhuận

đáng lẽ đã được tạo ra trong 90 ngày qua nếu bạn thực hiện một thao tác nào đó đối với

mặt hàng này vào 90 ngày trước.

• Tiết kiệm chi phí: Nếu bạn thực hiện thao tác này vào 90 ngày trước, đây là số chi phí

đáng ra bạn đã tiết kiệm được trong vòng 90 ngày qua.

• Vấn đề thường gặp:

Tổng doanh số bán hàng của ASIN (trong 30 ngày qua) 

Tổng số người truy cập duy nhất vào trang thông tin chi tiết ASIN này

Tỷ lệ chuyển

đổi ASIN =

Tổng doanh số bán hàng của ASIN (trong 30 ngày qua) 

Tổng số truy cập trang thông tin chi tiết của tất cả các ASIN cùng loại 

sản phẩm với ASIN này

Tỷ lệ chuyển 

đổi phân loại =

Ai có thể sử dụng tính năng mới “Cơ hội phát triển”?

Hiện tại, tính năng này đã được mở cho người bán trên trang Amazon Hoa

Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Ấn Độ. Một số tính năng

chỉ dành cho người bán đã đăng ký thương hiệu trên Amazon.

Q1
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Tính năng mới “Cơ hội phát triển” dựa vào đâu để đưa ra đề xuất?

So sánh hiệu suất của các sản phẩm cùng loại trên trang Amazon, kết hợp cùng

các chỉ số khác nhau trong 90 ngày qua của sản phẩm bạn sở hữu, áp dụng phân

tích dữ liệu và thuật toán thông minh để đưa ra đề xuất.

Q2

Cách ước tính Potential Sales Lift (Mức tăng doanh số tiềm năng)

PSL?

PSL là số lợi nhuận đáng lẽ đã được tạo ra trong 90 ngày qua nếu bạn thực hiện

thao tác được đề xuất của “Cơ hội tăng trưởng” với sản phẩm này vào 90 ngày

trước. Đây là một con số ước tính, không phải là giá trị thực tế chính xác.

Q3

Tại sao chỉ một số ASIN có các hành động được đề xuất?

Chỉ 50 ASIN có mức độ ưu tiên cao nhất được hiển thị trên trang “Cơ hội phát

triển”. Đây là cách giúp người bán phân bổ tốt thời gian và nguồn lực để đạt thành

quả với hiệu suất cao.

Q4
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3.1.6 Quản lý trải nghiệm của bạn (Manage Your Experience)

Công cụ này cho phép bạn tiến hành thử nghiệm A/B với nội dung A+, tiêu đề sản phẩm và ảnh chính của sản phẩm thuộc

thương hiệu. Thông qua thử nghiệm, bạn có thể so sánh phiên bản chi tiết về sản phẩm để xem phiên bản nào được

người tiêu dùng ưa thích hơn. Sau khi thử nghiệm kết thúc, bạn có thể chọn đăng tải phiên bản về sản phẩm tốt hơn.

• Mục đích của tính năng Quản lý các thử nghiệm của bạn:

• Phạm vi áp dụng:

• Các bước thao tác:

• Lựa chọn phiên bản tốt hơn thật hiệu quả để cải thiện chuyển đổi

Hãy chọn phiên bản trang Listing dựa trên phản hồi từ người tiêu dùng của bạn

và tìm hiểu cách tạo mô tả sản phẩm tốt hơn để thu hút thêm khách hàng và tăng

doanh số bán hàng.

• Quan sát doanh số bán hàng trực quan hơn

Xem các thử nghiệm hiện đang diễn ra hoặc đã hoàn thành trên trang chủ Quản

lý thử nghiệm với dữ liệu cụ thể bao gồm: số lượng hàng đã bán, tổng doanh số

và tỷ lệ chuyển đổi.

• Người bán:

Bắt buộc phải là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Amazon Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban

Nha, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển.

• ASIN:

Bắt buộc phải sở hữu đủ lưu lượng truy cập và đã đăng tải nội dung hiện có mới có thể tiến hành

thử nghiệm.

• Bước 1: Tạo thử nghiệm mới

Bắt buộc phải sở hữu đủ lưu lượng truy cập và đã đăng tải nội dung hiện có mới có

thể tiến hành thử nghiệm;

11
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• Bước 2: Chọn ASIN

Ví dụ như việc thử nghiệm tiêu đề. Sau khi chọn thử nghiệm tiêu đề, hãy nhấn “Tìm kiếm

ASIN tham chiếu trong danh mục “Browse your catalog for a referrer ASIN” và chọn ASIN

đáp ứng các điều kiện thử nghiệm;

12

• Bước 3: Điền thông tin

Điền thông tin trên trang Create a new titles experiment (Tạo thử nghiệm tiêu đề mới), bao

gồm tên và thời gian kéo dài của thử nghiệm;

*Thử nghiệm có thể hoạt động trong 4-10 tuần, nhưng Amazon khuyên bạn nên chạy thử

nghiệm trong 8-10 tuần để đạt được độ chính xác cao hơn.

13

• Bước 4: Chạy thử nghiệm

Trên trang thử nghiệm, bạn có thể nhìn thấy “phiên bản A”, là tiêu đề bạn hiện đang sử

dụng, cùng với “phiên bản B”, nơi bạn cần điền tiêu đề mình muốn thử nghiệm vào. Sau khi

xác nhận rằng nội dung của phiên bản AB không có sai sót, hãy nhấp vào “Dùng thử kế

hoạch” để bắt đầu thử nghiệm;

14

• Bước 5: Kiểm tra kết quả

Kiểm tra kết quả thử nghiệm trên trang chủ Quản lý thử nghiệm. Bạn có thể thấy thử nghiệm

hiện đang tiến hành hoặc đã hoàn thành, cũng như tổng doanh số bán hàng gia tăng trong

kết quả thử nghiệm.

15

• Bước 6: Lựa chọn phiên bản tốt hơn một cách hiệu quả

Thông qua thử nghiệm A/B, Seller Central sẽ tạo báo cáo dữ liệu hằng tuần. Báo cáo bao

gồm số lượng hàng đã bán, tổng doanh số và tỷ lệ chuyển đổi tương ứng của phiên bản

A/B. Bạn có thể đăng tải phiên bản tốt hơn dựa trên kết quả thử nghiệm.

16
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Chi phí là bao nhiêu?

Chủ sở hữu thương hiệu Amazon có thể sử dụng miễn phí “Quản lý các thử

nghiệm của bạn”.

Q1

Tại sao ASIN tôi muốn thử nghiệm không đủ điều kiện thử nghiệm?

Bạn chỉ có thể thử nghiệm với các ASIN đã đăng tải phiên bản nội dung hiện có

và sở hữu lưu lượng truy cập tương đối cao. Đảm bảo rằng bạn đã đăng tải nội

dung A+, tiêu đề và tính năng chính của sản phẩm, đồng thời xác nhận đây là sản

phẩm của thương hiệu bạn. Sau đó, hãy cân nhắc việc sử dụng quảng cáo để thu

hút nhiều lưu lượng truy cập vào ASIN của bạn hơn. Một điều quan trọng mà bạn

cần chú ý là phải duy trì lưu lượng truy cập cao tới ASIN bạn đang tiến hành thử

nghiệm A/B để có kích thước mẫu đủ lớn, nhằm đạt được ý nghĩa thống kê, từ đó

cho ra kết quả chính xác hơn.

Q2

Thử nghiệm tiến hành ra sao? Kết quả mang lại là gì?

Trước tiên, bạn cần đăng tải tiêu đề hoặc nội dung A+ của phiên bản A, sau đó tạo

nội dung của phiên bản B. Mọi khách hàng truy cập trang thông tin chi tiết của bạn

sẽ thấy nội dung của phiên bản A hoặc phiên bản B một cách ngẫu nhiên. Sau vài

tuần, bạn có thể bắt đầu kiểm tra kết quả kích thước mẫu, lượt xem và tỷ lệ chuyển

đổi bán hàng. Khi thử nghiệm kết thúc (từ 4 đến 10 tuần kể từ ngày bắt đầu), bạn

sẽ nhận được dữ liệu liên quan tới hiệu quả của từng phiên bản nội dung, nhằm

giúp bạn quyết định xem nên đăng tải phiên bản nào. Kết quả sẽ được cập nhật

mỗi tuần một lần trên công cụ MYE .

Q3

• Vấn đề thường gặp:
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Làm thế nào để phân tích kết quả thử nghiệm?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách phân tích kết quả thử nghiệm và nguyên lý thử

nghiệm trong “Seller Central > Brand (Thương hiệu) > Manage your tests (Quản lý

các thử nghiệm của bạn)”.

Q5

Nên cài đặt chạy thử nghiệm trong bao lâu?

Thời gian chạy thử nghiệm được đề xuất là 8-10 tuần. Bạn có thể thay đổi thời gian

hoặc kết thúc thử nghiệm bất kỳ lúc nào.

Q6

Tôi cần làm gì sau khi thử nghiệm kết thúc?

Sau khi thử nghiệm kết thúc, hãy kiểm tra báo cáo kết quả thử nghiệm. Báo cáo

bao gồm kích thước mẫu, lượng xem của từng phiên bản, tổng lượt xem và tỷ lệ

chuyển đổi bán hàng. Kết quả này sẽ giúp bạn hiểu phiên bản nào hoạt động tốt

hơn. Sau đó, dựa trên kết quả, bạn có thể đăng tải phiên bản

Cho về hiệu suất khả quan hơn.

Q4

Cách hủy bỏ thử nghiệm?

Bạn có thể hủy hoặc thay đổi thời gian thử nghiệm bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập

trang Quản lý thử nghiệm.

Q7
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Tôi đã chọn và đăng tải nội dung phiên bản tốt hơn trong thử nghiệm.

Tại sao tôi không thấy doanh số tăng lên như mong đợi?

Đầu tiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, chẳng hạn như tính

thời vụ. Khi thời điểm thay đổi, lưu lượng truy cập hoặc việc chuyển đổi của ASIN có

thể thay đổi mà không liên quan tới nội dung A+. Thứ hai, nếu bạn không hoàn toàn

hài lòng với nội dung của phiên bản tốt hơn trong thử nghiệm, bạn có thể chạy lại

thử nghiệm tùy thích trong thời gian tương đối dài để thu thập thêm dữ liệu khác.

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp bởi thử nghiệm chỉ mang tính chất tham

khảo và Amazon không thể đảm bảo rằng kết quả này sẽ đem lại bất cứ sự tăng

trưởng nào.

Q8

3.1.7 Combo ảo (Virtual Bundle)

Với công cụ này, bạn có thể nhóm 2-5 ASIN khác nhau của mình thành combo để khách hàng có thể mua các sản phẩm trên đồng thời tại một

trang chi tiết sản phẩm duy nhất. Công cụ này giữ vai trò thu hút lưu lượng lẫn nhau giữa các sản phẩm. Bạn không phải tạo combo sản phẩm

thực mà chỉ cần sử dụng hàng lưu kho có sẵn của FBA để tạo combo ảo trên trang giao diện người dùng. FBA sẽ hỗ trợ đóng combo và vận

chuyển theo combo sản phẩm, tùy thuộc vào nhu cầu mua sắm thực tế của khách hàng.

• Mục đích của combo ảo:

• Phạm vi áp dụng:

• Người bán: Phải là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Amazon Hoa Kỳ.

• Sản phẩm: Phải là sản phẩm thuộc thương hiệu của bạn và còn hàng trong kho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

trong tình trạng mới chưa qua sử dụng có thể mua sắm. Các sản phẩm sau không thể nhóm thành combo: thẻ quà tặng,

hàng hóa ảo (nhạc, video và sách trực tuyến) hoặc các sản phẩm đã qua sử dụng/tân trang.

• Yêu cầu về hàng lưu kho: Miễn là số lượng sản phẩm thành phần trong FBA > 100 là có thể bán 100 combo ảo mà

không cần hàng lưu kho mới.

• Giữ lưu lượng truy cập sản phẩm bán

chạy, thu hút lưu lượng truy cập tới trang

chủ Brand Store (cửa hàng thương hiệu)

trên Amazon

Sử dụng combo sản phẩm bán chạy để dễ dàng

khám phá và mua nhiều sản phẩm hơn từ trang

chủ cửa hàng trên Amazon của người bán, giúp

tối đa hóa thu nhập.

• Tận dụng lợi thế, kích thích chuyển đổi một

cách hiệu quả

Nhóm sản phẩm của combo sẽ xuất hiện trên màn

hình đầu tiên của trang chi tiết sản phẩm, kích thích

chuyển đổi và tăng trung bình khoảng 15% doanh số

bán hàng*.
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• Đề xuất khi sử dụng

• Gia tăng chiết khấu, kích thích mua sắm

Khiến khách hàng có nhiều khả năng mua combo của bạn hơn.

• Vận dụng linh hoạt các kênh, đẩy nhanh việc quảng bá combo

Bạn có thể chạy quảng cáo các combo sản phẩm, thêm chúng vào trang Brand Store (cửa hàng thương hiệu)

hoặc tiếp thị qua mạng xã hội và email để thu hút lưu lượng truy cập đến các combo của bạn.

• Sự kiện bán hàng, dễ dàng tạo chiết khấu đặc biệt

Bạn có thể sử dụng combo ảo trong các sự kiện bán hàng quan trọng như Black Friday và Cyber Monday, tạo

các giao dịch giảm giá đặc biệt, đảm bảo số lượng những sản phẩm thành phần trong kho FBA đều > 100 sản

phẩm. Nhờ đó, khách hàng có thể lập kế hoạch, tạo và cập nhật các chương trình khuyến mãi bán hàng theo

combo bất kỳ lúc nào.

• Các cách kết hợp combo phổ biến

Sản phẩm bán chạy kết hợp với sản phẩm mới, đẩy nhanh quảng bá phổ biến sản phẩm; sản phẩm chính kết

hợp với sản phẩm kèm theo, tăng giá trị giao dịch bình quân; kết hợp theo hoàn cảnh, giảm chi phí quyết định.

• Giá combo sản phẩm ảo

• Giá của một combo sản phẩm ảo không được cao hơn tổng giá của các sản phẩm thành phần.

• Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

• Vấn đề thường gặp

Khách hàng có thể nhìn thấy combo sản phẩm ảo của tôi ở đâu?

Nếu khách hàng đang xem trang thông tin chi tiết của một ASIN riêng lẻ mà bạn

sở hữu và ASIN này là ASIN chính, được nhóm với ASIN khác để tạo combo ảo

thì khách hàng sẽ thấy sản phẩm gồm hai ASIN này và lời kêu gọi hành động

“mua theo combo” trên trang thông tin chi tiết và trong Brand Store (cửa hàng

thương hiệu).

Q1

Làm sao để xem báo cáo bán hàng của combo ảo?

Giả sử bạn đã bán hàng theo combo trong 90 ngày qua, bạn sẽ nhận được báo cáo

bán hàng theo combo mỗi tuần một lần. Báo cáo đôi khi có thể chậm trễ do gia tăng

dữ liệu hoặc các vấn đề khác. Nếu bạn không nhận được báo cáo, vui lòng kiểm tra

hòm thư rác trong email của bạn. Bạn có thể xem báo cáo bán hàng theo combo

thông qua báo cáo bán hàng.

Q2
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Tôi có thể quảng bá combo sản phẩm ảo của mình bằng

quảng cáo trên Amazon không?

Có thể. Tuy nhiên, hiện tại ASIN combo sản phẩm chỉ hỗ trợ quảng cáo Sponsored

Brands (Thương hiệu được tài trợ), tạm thời chưa hỗ trợ Sản phẩm được Amazon tài

trợ (Sponsored Products). Người bán cũng có thể thiết lập phiếu giảm giá và tạo

trang nội dung A+ cho ASIN của combo sản phẩm.

Q3

Căn cứ để xác định thuộc tính sản phẩm của ASIN combo sản

phẩm là gì?

Bạn có thể tự quyết định thuộc tính sản phẩm. Người bán có thể chọn một ASIN

trong số các ASIN mình muốn tạo combo để làm “sản phẩm chính trong combo” và

một số ASIN khác làm “thành phần thiết lập quan trọng”. Việc lựa chọn sản phẩm

chính trong combo rất quan trọng, vì Amazon sẽ lấy sản phẩm chính trong combo

làm chuẩn cho sự kiện bán hàng, từ khóa và các thuộc tính khác. Vì vậy, chúng tôi

khuyến nghị nên đặt sản phẩm đơn lẻ có lưu lượng truy cập lớn và nhiều đơn đặt

hàng làm sản phẩm chính trong combo. Như vậy có thể thu hút nhiều lưu lượng truy

cập vào các sản phẩm khác trong combo hơn.

Q4

Nếu khách hàng không thích một mặt hàng đơn lẻ trong

combo sản phẩm thì có bắt buộc phải hoàn tiền cả

combo không?

Combo sản phẩm có thể được trả hàng riêng lẻ và hoàn tiền theo tỷ lệ.

Q3
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3.1.8 Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu))

Đây là chương trình để các thương hiệu hướng lưu lượng truy cập đến Amazon thông qua các chiến dịch tiếp thị từ nền tảng khác

và trung bình 10% doanh số bán hàng sẽ được hoàn lại cho người bán

để khấu trừ hoa hồng bán hàng. Trong vòng 14 ngày sau khi khách hàng nhấp vào liên kết quảng bá, nếu khách hàng mua sản

phẩm thuộc thương hiệu của bạn, bạn có thể nhận

được tiền thưởng.

• Mục đích của Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu):

• Phạm vi áp dụng:

• Người bán: Phải là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Amazon Hoa Kỳ.

• Sản phẩm: Có thể theo dõi được. Bạn phải sử dụng liên kết quảng bá có nhãn theo dõi được tạo thông qua

công cụ Amazon Attribution (Phân tích số liệu giới thiệu) Amazon để Amazon có thể theo dõi lưu lượng

truy cập và doanh số bán hàng.

• Yêu cầu về hàng lưu kho: Bắt buộc phải đủ điều kiện. Đơn hàng thỏa mãn điều kiện nhận phần thưởng phải

là đơn do khách hàng đặt sau khi nhấp vào liên kết từ nền tảng khác của bạn hoặc đơn đặt hàng sản phẩm

cùng thương hiệu được khách hàng đặt trong vòng 14 ngày sau khi nhấp vào liên kết. Tuy nhiên, trong

trường hợp khách hàng hủy hoặc trả hàng, bạn sẽ không nhận được tiền thưởng.

• Các bước thao tác:

BƯỚC 1

• Xác nhận chiến lược quảng bá trực tuyến

Các chiến lược quảng bá trực tuyến bao gồm các kênh như công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và các kênh khác,

đồng thời cũng có cả lưu lượng truy cập miễn phí và trả phí. Dù là hình thức quảng bá nào thì trước tiên bạn

cũng cần xác nhận chiến lược quảng bá.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 1 chiến dịch

sản phẩm thành công ít nhất phải tiếp xúc

3 điểm, nhiều nhất là 300 điểm tiếp xúc

với người tiêu dùng ở giai đoạn đầu.

Phân phối đa kênh thường đem lại hiệu quả 

cao hơn 250%
*

so với phân phối đơn kênh.

* Nguồn dữ liệu: Báo cáo Thống kê Tự động hóa Marketing năm 2020, Omnisend, 2020.

Đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh doanh

Tiết kiệm chi phí thu 

hút lưu lượng truy cập

Cải thiện năng suất tiếp 

thị ngoài Amazon



Copyright © 2022 Amazon. All rights Reserved.︱Bản quyền © 2022 Amazon. Đã được đăng ký bản quyền. 36

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên Amazon - Phương pháp tiếp thị thương hiệu nâng cao

36

BƯỚC 2

• Đăng ký chương trình Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu):

Người bán vui lòng truy cập Seller Central, nhấp vào nút đăng ký, điền thông tin thuế là có thể bắt đầu

tham gia chương trình Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu).

Để sử dụng tính năng Phân tích số liệu cho chương trình này, vui lòng đăng nhập vào Seller Central và

truy cập Advertising (Quảng cáo) > Ads Manager (Trình quản lý quảng cáo) > Measurement and

reporting (Đo lường và báo cáo) > Amazon Attribute”.

BƯỚC 3

• Quảng bá tiếp thị trên nền tảng khác

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể xây dựng kế hoạch quảng bá tiếp thị trên nền tảng khác, tạo một

URL có nhãn theo dõi dùng cho liên kết để quảng cáo bên ngoài Amazon. Công cụ Phân tích số liệu cho

chương trình này có thể giúp bạn đo lường hiệu quả và thu hút lưu lượng truy cập từ nền tảng khác.

Chương trình Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu) sẽ tính toán số tiền thưởng

dựa trên tình hình giao dịch thành công thực tế.

BƯỚC 4

• Nhận tiền thưởng

Khi tiếp thị trên nền tảng khác bắt đầu thúc đẩy chuyển đổi doanh số bán hàng, bạn sẽ nhận được phần

tiền thưởng tương ứng, bằng trung bình 10% doanh số bán hàng thành công. Bạn có thể xem tỷ lệ danh

mục cụ thể tại đây.

Tiền thưởng nhận được có thể dùng để khấu trừ chiết khấu bán hàng. Ví dụ, khi hoạt động tiếp thị trên

nền tảng khác mang lại 1.000 $ doanh số bán đồ dùng văn phòng phẩm, khoản tiền thưởng 100 $ sẽ

được trả lại để dùng cho khấu trừ phí giới thiệu. Xin lưu ý: Cần chờ 2 tháng để tiền thưởng được

chuyển vào tài khoản do những vấn đề có thể phát sinh như hủy đặt hàng, trả hàng.

Nếu muốn kiểm tra tình hình tiền thưởng hiện tại, bạn có thể tải báo cáo dữ liệu trên trang chương trình

Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu). Báo cáo trên được cập nhật vào thứ sáu

mỗi tuần.

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/L9HPJ34VBFP76HX?locale=en-US
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• Vấn đề thường gặp:

Amazon có trả tiền thưởng ngay lập tức không?

Do những vấn đề có thể phát sinh như hủy đặt hàng, trả hàng nên bạn cần chờ 2

tháng để tiền thưởng được chuyển vào tài khoản. Ví dụ, tiền thưởng của đơn hàng

hoàn thành vào tháng 9 sẽ được chuyển vào tài khoản trong tháng 11. Khoản tiền

này có thể dùng để khấu trừ hoa hồng bán hàng..

Q1

Nhà phân phối có thể tham gia không?

Không thể.

Q2

Tôi đã sử dụng Amazon Attribute nhưng chưa đăng ký chương trình

Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu) Amazon.

Nếu đăng ký ngay bây giờ, tôi vẫn có thể nhận được tiền thưởng chứ?

Có thể. Sau khi đăng ký thành công, chỉ cần các liên kết được đăng tải ngoài trang

Amazon trước đó tạo ra doanh số bán hàng đủ điều kiện thì cũng có thể nhận

được tiền thưởng.

Q3

Tham gia chương trình Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu

thương hiệu) có mất phí không?

Bản thân chương trình Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu)

không thu phí. Phí quảng bá trên nền tảng khác phụ thuộc vào các phương thức

quảng bá khác nhau.

Q4
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Tôi có thể nhận được tiền thưởng nếu khách hàng truy cập bằng

cách nhấp vào liên kết quảng bá và mua các sản phẩm khác thuộc

thương hiệu của tôi hoặc mua sản phẩm thương hiệu của tôi từ

một đại lý khác không?

Có. Sau khi khách hàng nhấp vào liên kết quảng bá, chỉ cần khách hàng mua bất kỳ

sản phẩm nào của thương hiệu trong vòng 14 ngày, kể cả từ đại lý của bạn thì

người bán vẫn có thể nhận được tiền thưởng.

Q5

Liên kết quảng cáo có thể chỉ thu hút lưu lượng truy cập đến trang

chi tiết sản phẩm sao? Tôi có thể hướng lưu lượng truy cập đến

Brand Store (cửa hàng thương hiệu) không?

Có. Bạn có thể chọn thu hút lưu lượng truy cập đến trang chi tiết sản phẩm hoặc

Brand Store (cửa hàng thương hiệu) của mình.

Q6

Sử dụng các quảng cáo ngoài Amazon như DSP và SD để thu hút

lưu lượng truy cập liệu có được nhận tiền thưởng không?

Không. Chương trình Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu) chỉ

dành cho lưu lượng truy cập quảng cáo của kênh ngoài Amazon và chỉ lưu

lượng truy cập có nhãn Amazon Attribute (Phân tích số liệu giới thiệu) Amazon mới

có thể nhận tiền thưởng.

Q7

Có thể cài mã giảm giá khuyến mãi vào liên kết không?

Có thể.

Q8
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Liên kết được tạo bởi Amazon Attribute quá dài, có thể rút

ngắn liên kết này bằng công cụ của bên thứ ba không?

Có. Đồng thời có thể theo dõi liên kết này nhưng liên kết có thể không có

từ “amazon” trong đó.

Q9

Người bán lựa chọn nơi thực hiện dịch vụ bằng cách nào?

Người bán trên Amazon có công ty đặt tại Trung Quốc có thể chọn “Tất cả

các dịch vụ sẽ được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ.” Tuy nhiên, nếu công ty

của người bán có chi nhánh tại Hoa Kỳ, chúng tôi khuyến nghị người bán

nên điền thông tin sau khi chủ động xin tư vấn về thuế.

Q10

Người bán không có TIN của Hoa Kỳ có thể tham gia chương trình

Brand Referral Bonus (Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu) không?

Có. Người bán Trung Quốc có thể chọn mục TIN không phải của Hoa Kỳ,

sau đó điền mã số thuế tương ứng. Nếu người bán có mã số thuế công ty,

hãy điền mã số thuế công ty. Nếu không, hãy điền mã số thuế cá nhân.

Q11
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3.2 Người dùng thương hiệu

Có thể thúc đẩy tăng trưởng người dùng thương hiệu thông qua ba khía cạnh dưới đây:

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn từng công cụ tương tác với người dùng thương hiệu:

3.2.1 Tương tác khách hàng (Customer Engagement)

Tính năng này giúp thương hiệu của bạn gửi thông tin quảng bá đến người hâm mộ Brand Store (cửa hàng thương

hiệu) dưới dạng email để xây dựng lòng trung thành với thương hiệu. Kể từ tháng 5 - tháng 10 năm 2021, người bán

là chủ thương hiệu đã gửi hơn 6 triệu email cho những người hâm mộ thương hiệu thông qua công cụ này. Hiện tại,

chức năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai và sẽ được mở cho nhiều người bán là chủ thương hiệu hơn

trong tương lai.
*

• Phạm vi áp dụng:

Người bán: Phải là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Amazon Hoa Kỳ

• Các bước thao tác:

1
Tải logo thương 

hiệu của bạn lên, 

thêm sản phẩm và 

hình ảnh quảng bá.

2
Lập chiến dịch quảng 

cáo, chọn khung thời 

gian bạn muốn gửi 

chiến dịch quảng cáo.

3
Nhóm xét duyệt của 

Amazon tiến hành 

xét duyệt quảng cáo

4
Kiểm tra báo cáo phản hồi qua email. Báo cáo bao gồm các dữ liệu như tỷ lệ mở email, tỷ

lệ nhấp, tỷ lệ thoát, doanh số bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi. Bạn có thể điều chỉnh tối ưu

hóa nội dung email để nâng cao hiệu quả tiếp thị qua email

* Nguồn dữ liệu: Amazon Accelerate 2021

Quan tâm đến người hâm mộ thương hiệu

• Thu thập thông tin chi tiết về người dùng thông qua báo cáo đặc trưng người dùng và báo

cáo hành vi mua hàng trong phân tích thương hiệu để tạo nội dung truyền thông đến người

hâm mộ tốt hơn;

Tương tác người dùng

• Thu hút người hâm mộ thông qua chức năng “Theo dõi” của Brand Store (cửa hàng thương

hiệu). Sử dụng bài đăng và video Amazon Live (Phát trực tiếp)để truyền tải giá trị thương

hiệu, công bố sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi, tăng cơ hội mua lại sản phẩm;

Tiếp thị truyền miệng

• Thu nhận thông tin trải nghiệm sản phẩm trực tiếp từ một lượng lớn các đánh giá thực tế.

Ngoài ra cũng có thể chủ động liên hệ với người dùng đánh giá với điểm số thấp để cải

thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thông qua trao đổi chân thành.
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3.2.2 Đánh giá của khách hàng (Customer Reviews Resolution)

Khi khách hàng để lại đánh giá với điểm thấp, bạn có thể liên hệ với họ thông qua công cụ “Đánh giá của khách hàng”

và tích cực phản hồi đối với đánh giá điểm thấp để cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Tùy theo tình hình thực tế,

bạn có thể chọn hoàn tiền hoặc hỗ trợ thêm cho khách hàng để hiểu hơn về tình hình sử dụng sản phẩm

và làm rõ vấn đề. Dữ liệu cho thấy, kể từ khi ra mắt tính năng này vào tháng 6 năm 2021, trung bình mỗi tháng các chủ

sở hữu thương hiệu đã cung cấp phản hồi của người bán cho hơn 200.000 đánh giá có điểm số thấp, nhằm rút ngắn

khoảng cách giữa thương hiệu và khách hàng.
*

• Phạm vi áp dụng:

Người bán: Phải là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Amazon Hoa Kỳ

• Các bước thao tác:

Vào trang đánh giá của khách hàngBước 1

Lọc các đánh giá 1-3 sao và nhấp vào nút “Liên hệ với

người mua”.

Bước 2

Chọn mẫu liên hệ tương ứng để gửi tin nhắn cho khách hàng.

Bạn có thể chọn “Hoàn tiền” hoặc “Hỗ trợ khách hàng” để biết

thêm thông tin.

Bước 3

* Nguồn dữ liệu: Amazon Accelerate 2021
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3.2.3 Amazon Live (Phát trực tiếp)

Amazon Live được thiết kế nhằm truyền cảm hứng, gửi thông tin và tăng tính giải trí cho khách hàng thông qua tương

tác thực với thương hiệu, đồng thời giúp khách hàng tin tưởng tới thương hiệu mới và đưa ra quyết định mua hàng.

Amazon Live (Phát trực tiếp) thiết kế bởi Amazon cho phép bạn giới thiệu sản phẩm của mình trong video Amazon

Live (Phát trực tiếp) theo chủ đề. Những video Amazon Live (Phát trực tiếp) này sẽ hiển thị tại nhiều vị trí quảng cáo

nổi bật trên Amazon.

• Phạm vi áp dụng:

Người bán: Phải là chủ sở hữu thương hiệu đã có Brand Store (cửa hàng thương hiệu) được đưa

vào sử dụng trên trang Amazon Hoa Kỳ.

• Bắt đầu phát trực tiếp:

Bạn có thể tự phát trực tiếp thông qua Amazon Live Creator App hoặc nhờ vào sự hỗ trợ của nhóm

quảng cáo Amazon.

3.2.4 Đặt mua & Tiết kiệm (Subscribe & Save)

Tham gia chương trình Đặt mua & Tiết kiệm có thể giúp bạn thúc đẩy khách hàng mua lại sản phẩm, chăm sóc khách

hàng trung thành và xây dựng độ nhận diện thương hiệu. Nếu sản phẩm của bạn là hàng tiêu dùng nhanh hoặc nhu

yếu phẩm hằng ngày, bạn có thể sử dụng chương trình này để bán với số lượng lớn và giao hàng cho người tiêu

dùng định kỳ theo tần suất 1-6 tháng. Dữ liệu cho thấy, nếu bạn giảm giá 10-15%, chương trình Đặt mua & Tiết kiệm

trung bình có thể kích thích lượt chuyển đổi tăng gấp 1,8 lần.
*

• Phạm vi áp dụng:

Người bán: Phải là chủ sở hữu thương hiệu đã có Brand Store (cửa hàng thương hiệu) được đưa

vào sử dụng trên trang Amazon Hoa Kỳ.

Hàng hóa: Phải đủ điều kiện. Sản phẩm đủ điều kiện phải là:

• Sản phẩm được Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

• Có báo cáo tỷ lệ lưu kho tốt

• Là hàng tiêu hao hằng ngày hoặc nhu yếu phẩm hằng ngày

• Chi phí:

Bỏ vốn chiết khấu 0%

• Đặt mua tối đa 4 sản phẩm → Giao hàng trong cùng một ngày = 0%

• Đặt mua tối thiểu 5 sản phẩm → Giao hàng trong cùng một ngày = 0%

+ 5% (Do Amazon tài trợ)

Bỏ vốn chiết khấu 5%

• Đặt mua tối đa 4 sản phẩm → Giao hàng trong cùng một ngày = 5%

• Đặt mua tối thiểu 5 sản phẩm → Giao hàng trong cùng một ngày = 5%

+ 5% (Do Amazon tài trợ)

Bỏ vốn chiết khấu 10%

• Đặt mua tối đa 4 sản phẩm → Giao hàng trong cùng một ngày = 10%

• Đặt mua tối thiểu 5 sản phẩm → Giao hàng trong cùng một ngày = 10%

+ 5% (Do Amazon tài trợ)
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