Hướng dẫn sử dụng
dịch vụ Hoàn thiện đơn
hàng bởi Amazon
(FBA)
Chương 3

Mục tiêu của Amazon là giúp người bán mở rộng thị trường kinh doanh toàn cầu, tiếp cận với nhiều khách
hàng chất lượng. Vì lý do này, Amazon luôn không ngừng đổi mới và tối ưu hóa hệ thống hoàn thiện đơn
hàng toàn cầu của mình và trong đó Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) giúp giải quyết vấn đề làm
thế nào để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tiếp theo đây, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu cách thức sử dụng FBA như thế nào để mở rộng kinh doanh
quốc tế, thu hút nhiều người tiêu dùng hơn và giúp cho việc mở gian hàng toàn cầu dễ dàng hơn!
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3. Quản lý hàng lưu kho
trong Hoàn thiện đơn
hàng bởi Amazon (FBA)
Trong các phần nội dung trước, chúng tôi đã giới thiệu chi tiết các khái niệm liên quan về FBA và các công
việc chuẩn bị trước khi nhập kho. Thông qua học tập các nội dung của chương này, bạn sẽ hiểu một loạt các
công việc quản lý liên quan đến nhập kho, bao gồm quản lý hàng lưu kho, hoàn thiện đơn hàng sản phẩm,
dịch vụ sau bán hàng, v.v., để giúp bạn nâng cao hiệu suất hàng lưu kho, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và
giành được danh tiếng tốt từ người mua.
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Tài liệu này bao gồm 5 chương, nếu cần học các chương khác vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn trên
Trang đọc liên quan, tìm tài liệu mà bạn muốn học.
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3.1 Các câu hỏi thường gặp về nhập kho FBA
Sau khi sản phẩm của bạn trải qua quá trình vận chuyển, sẽ được giao đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi
Amazon. Trước khi được đưa lên kệ, Amazon sẽ lấy thông tin lô hàng và sản phẩm của bạn bằng cách quét mã,
đồng thời tiến hành lưu kho theo phương thức thuận tiện cho việc lưu trữ và giao hàng.
Khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi không thể tiếp nhận hàng do vấn đề người bán hoặc người vận
chuyển bên thứ ba gây ra, chúng tôi sẽ triển khai các dịch vụ ngoài chương trình để xử lý lưu kho thành công
hàng hóa của bạn và mọi chi phí liên quan sẽ do bạn chi trả.
Sau đây là những câu hỏi thường gặp, cung cấp để người bán tham khảo:

FBA không nhận được hàng phải làm sao?

⚫ Khi kiện hàng đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, trạng thái của
kiện hàng sẽ đổi thành [Đã đăng ký]. Nếu trạng thái kiện hàng của bạn không
thay đổi sau ngày được hiển thị trong [Đối soát hàng], bạn có thể bắt đầu yêu
cầu kiểm tra kiện hàng. Trước hết, bạn cần kiểm tra xem kiện hàng của mình có
vấn đề gì không, nếu sau khi đối chiếu từng vấn đề được đề cập trong trang giải
quyết vấn đề nhận hàng mà bạn vẫn không tìm thấy sản phẩm, thì vui lòng sử
dụng công cụ đối chiếu lô hàng trong tài khoản người bán để yêu cầu điều tra
sản phẩm bị thiếu sót.

Nhập kho FBA bị từ chối phải làm sao?

⚫ Theo kinh nghiệm tiếp nhận hàng lưu kho nhiều năm của Amazon, hầu hết các
lý do dẫn đến việc từ chối nhập kho là do người bán đã không tuân thủ nghiêm
ngặt các yêu cầu xử lý trước của FBA trước khi gửi hàng, vui lòng kiểm tra kiện
hàng của bạn: đã chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm/kiện hàng đúng theo yêu cầu xử
lý trước của Amazon hay chưa? Sản phẩm của bạn có tuân thủ các quy định
không? Để biết thêm các tình huống có thể xảy ra, vui lòng xem trong Nhập môn
các vấn đề về nhập kho.

Số lượng nhập kho FBA không khớp với số lượng
hàng đã gửi phải làm sao?

⚫ Nếu bạn gửi SKU của người bán vượt quá số lượng được liệt kê trong kế hoạch
nhập hàng, thậm chí chỉ dư đúng một kiện, có thể xảy ra một trong hai trường
hợp sau:
① Tất cả hàng hóa trong cùng một lô hàng được hiển thị là [Đã nhận] và phần
vượt quá sẽ được ghi chú là vượt hạn mức. Hàng hóa trong nhóm số lượng
đã đăng ký sẽ được đánh dấu là [Đã nhận] và phần vượt quá sẽ được phân
loại vào lô hàng đã mở, trạng thái của nó thành [Đang nhận] hoặc [Đang xử
lý]. Trong trường hợp này, bạn cần sao chép và lưu thông tin đã nhập trước
đó, rồi tiếp tục xử lý.
② Bạn có thể kiểm tra số lượng kiện hàng đã gửi và số lượng kiện hàng đã
nhận trong backstage và tiến hành so sánh, nếu số lượng kiện hàng đã nhận
tương đối nhiều, tiến độ xử lý lô hàng có thể bị chậm trễ
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3.2 Quản lý hàng lưu kho
Trong quá trình kinh doanh của người bán trên Amazon, quản lý hàng lưu kho đóng vai trò quan trọng trong việc
kiểm soát chi phí và nâng cao lợi nhuận, là chìa khóa then chốt để duy trì hoạt động bán hàng bình thường trên
Amazon, cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn trên Amazon. Thông qua nghiên cứu
nội dung chương này, bạn có thể tìm hiểu thêm về kiến thức quản lý hàng lưu kho tại Amazon, điều này sẽ giúp
tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất hàng lưu kho.
3.2.1 Tầm quan trọng của quản lý hàng lưu kho
Đối với đa số người bán trên Amazon, quản lý hàng lưu kho hợp lý là ưu tiên hàng đầu trong vận hành FBA. Điều
này không chỉ có liên quan đến chi phí vận hành, mà quan trọng hơn nữa là, nếu để xảy ra tình trạng thiếu hàng
hoặc bán chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, mang lại những rủi ro nhất định. Do đó, tầm quan trọng
của quản lý hàng lưu kho là điều hiển nhiên.
Tránh hết hàng
Nếu người bán hết hàng do quản lý hàng lưu kho không thỏa đáng, thứ hạng sản
phẩm bán chạy nhất của bạn có thể giảm đáng kể, điều này không chỉ ảnh hưởng
đến riêng việc bán hàng mà còn mất rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc để lấy
lại vị trí xếp hạng này. Thông qua nắm bắt số lượng đơn đặt hàng và lượng hàng
lưu kho kịp thời, bạn có thể giảm thiểu khả năng tổn thất thu nhập do nguyên nhân
cung không đủ cầu gây ra.
Tránh bán hàng chậm
Do người bán lựa chọn sản phẩm không chính xác hay quản lý hàng lưu kho không
hợp lý, gây ra vấn đề hàng tồn quá nhiều, kéo theo đó là tốc độ bán ra chậm, điều
này không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng lưu kho trên Amazon mà còn ngăn cản sự
lưu chuyển bình thường của sản phẩm trong mùa bán hàng tiếp theo, gây ra tổn thất
trên nhiều phương diện.
Tránh hết hạn hoặc hết mùa
Do quản lý hàng lưu kho không thỏa đáng, một số sản phẩm lưu kho quá lâu hoặc
không kịp tiêu thụ trong thời điểm bán hàng tốt nhất, dẫn đến sản phẩm hết hạn, hết
mùa, gây ra thua lỗ.

3.2.2 Kiến nghị về phân phối hàng lưu kho
Liên quan tới phương thức làm thế nào để tiến hành quản lý hàng lưu kho, bạn có thể áp dụng các đề xuất của
Amazon, thông qua phân phối hàng lưu kho hợp lý, rút ngắn khoảng cách giao hàng, mang lại cho người mua trải
nghiệm nhận hàng nhanh hơn và cải thiện danh tiếng; hoặc tham gia Chương trình thí điểm “In-Stock Head Start”
(cần đăng nhập xong mới có thể kiểm tra), giảm thất thoát lượng hàng bán do không lưu kho. Trong phần nội
dung này, bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức liên quan về những dịch vụ và chương trình quản lý hàng lưu kho do
Amazon cung cấp, đồng thời tìm hiểu cách thức làm thế nào thông qua các dịch vụ và chương trình này để
chuyển đổi lợi nhuận với hiệu suất cao.
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• Dịch vụ phân phối hàng lưu kho (Inventory Placement Service)
• Thế nào là dịch vụ phân phối hàng lưu kho?
Trong các tình huống mặc định, sau khi tạo kế hoạch nhập kho, bạn có thể cần phải tách một
kiện hàng thành nhiều kiện nhỏ và gửi đến các Trung tâm tiếp nhận hoặc các Trung tâm hoàn
thiện đơn hàng bởi Amazon khác nhau để rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người mua
trên khắp mọi nơi, mang lại cho người mua trải nghiệm nhận hàng nhanh hơn.
Nhưng nếu bạn đã đăng ký “Dịch vụ phân phối hàng lưu kho”, bạn chỉ cần gửi tất cả hàng lưu
kho phù hợp với điều kiện đến cùng một Trung tâm tiếp nhận hoặc Trung tâm hoàn thiện đơn
hàng bởi Amazon (* Hạng mục dịch vụ này có khả năng không khả dụng đối với một vài danh
mục sản phẩm, vui lòng tham khảo Các trường hợp ngoại lệ về phân phối hàng lưu kho để biết
thêm chi tiết). Sau khi kiện hàng được giao tới, Amazon sẽ chia nhỏ kiện hàng và gửi đến các
Trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác nhau của Amazon. Khi bất kỳ trung tâm tiếp nhận nào
hoặc Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon nhận thành công sản phẩm của bạn, sản
phẩm ấy sẽ được chuyển sang trạng thái có thể bán ra.

Lưu ý:
Khi bạn sử dụng dịch vụ phân phối hàng lưu kho, “Trung tâm tiếp nhận”
hoặc “Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon” đích đến sẽ do
Amazon quyết định và người bán không thể lựa chọn theo ý mình.
Amazon có thể chọn các đích đến khác nhau cho từng kiện hàng khác
nhau.

• Ưu thế của dịch vụ phân phối hàng lưu kho
Với dịch vụ phân phối hàng lưu kho, bạn có thể:

Tiết kiệm công sức
phân chia kiện hàng
Tiết kiệm được chi phí
và thời gian gửi hàng
Tiết kiệm thời gian và
công sức

Tối ưu hóa hiệu suất
nhập kho
Rút ngắn thời gian lên
kệ của sản phẩm
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Thúc đẩy hoàn vốn
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• Phí dịch vụ phân phối hàng lưu kho
Dịch vụ này được tính phí theo từng kiện.
Kích thước tiêu chuẩn (mỗi kiện sản phẩm)
≤ 453,6 gram
(1 pound)
453,6 gram ~ 907,2 gram
(1 - 2 pound)
> 907,2 gram
(2 pound)

0,30 USD
0,40 USD
0,40 USD + (phần vượt quá trọng lượng 2 pound đầu tiên) 0,10 USD/pound
Kích thước tiêu chuẩn (mỗi kiện sản phẩm)

≤ 2,3 kg
(5 pound)
> 2,3 kg
(5 pound)

1,30 USD
1,30 USD + (phần vượt quá trọng lượng 5 pound đầu tiên) 0,20 USD/pound

• Làm thế nào để sử dụng dịch vụ phân phối hàng lưu kho
Để tìm hiểu về các bước tiến hành cụ thể, vui lòng tham khảo: gửi/bổ sung sản phẩm tới
Amazon.

Lưu ý:
Trường hợp sản phẩm bạn cần vận chuyển là sản phẩm còn nguyên bao
bì xuất xưởng1, trước khi gửi hàng đi, bạn cần hiểu quy tắc phân phối
sản phẩm còn nguyên bao bì xuất xưởng, hoặc muốn tìm hiểu thông tin
chi tiết hơn về phân phối hàng lưu kho, v.v., vui lòng nhấp vào đây để
kiểm tra.

Sản phẩm còn nguyên bao bì xuất xưởng: là đề cập đến các sản phẩm được đóng gói cùng nhau nhưng có thể bán đơn lẻ từng sản phẩm,
khi bán cần phải xé lẻ, chia nhỏ và các sản phẩm trong đó phải được bán riêng lẻ; hoặc có thể chuẩn bị và bán sản phẩm theo yêu cầu của
bộ bao bì đóng gói, đồng thời sử dụng hình thức đóng gói sản phẩm trong nhiều túi để tiêu thụ.
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• Chương trình thí điểm “In - Stock Head Start”
Tức là để quản lý hợp lý hàng lưu kho, các sản phẩm bán chạy nhất đôi khi sẽ xảy ra tình trạng hết
hàng, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ tiếp xúc và doanh số bán hàng. Nhờ vào chương trình thí điểm “In Stock Head Start”, chỉ cần đăng nhập vào Seller Central và sử dụng Hệ thống quản trị vận chuyển
Amazon, kế hoạch Hãng vận tải tích hợp (PCP) hoặc Amazon Global Logistics để gửi hàng hóa đang
thiếu hàng đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, ngay cả khi sản phẩm vẫn đang trong
quá trình vận chuyển, chỉ cần Amazon xác định rằng lô hàng có thể đến được đúng giờ, thì vẫn sẽ cho
phép người mua tìm và mua trước các mặt hàng còn đang thiếu hàng của bạn.
Ưu thế tiềm năng:
Nâng cao tỷ lệ tiếp xúc sản phẩm:
Các sản phẩm trên đường đến vận chuyển đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
bởi Amazon sẽ được hiển thị trong trang kết quả tìm kiếm, cung cấp cho người
mua nhiều lựa chọn hơn, giúp tăng lượng trình duyệt trang chi tiết sản phẩm.

Duy trì hoặc gia tăng lượng bán hàng:
Việc bán hàng của bạn sẽ không bị gián đoạn, người mua vẫn có thể đặt những
sản phẩm tạm thời hết hàng, từ đó giúp tăng lượng bán hàng.

Nâng cao hiệu suất hàng lưu kho:
Khi sản phẩm của bạn đang trên đường vận chuyển đến Trung tâm hoàn thiện
đơn hàng bởi Amazon thì bạn cũng vẫn có thể tiếp nhận đơn đặt hàng của
người mua, điều này có thể rút ngắn thời gian giữa vận chuyển và bán hàng.
Như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến chi phí và điểm chỉ số hiệu suất hàng lưu
kho (IPI) của bạn.
Nhấp vào kiểm tra (yêu cầu đăng nhập) để biết thêm thông tin về chương trình thí điểm “In - Stock
Head Start”

Lưu ý:
Để đảm bảo trải nghiệm của người mua, trường hợp Amazon không thể
xác nhận xem liệu lô hàng có thể được giao đúng thời hạn hay không và
các lô hàng đến nơi có chứa đủ số lượng sản phẩm dự kiến hay không,
thì Amazon có khả năng không cho phép người mua tìm kiếm và đặt
mua tất cả những mặt hàng còn thiếu của bạn trước khi sản phẩm được
vận chuyển đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng.
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3.2.3 Tồn kho lành mạnh
Tình trạng hàng lưu kho lành mạnh vô cùng quan trọng đối với người bán, do đó, trong "Giao diện kiểm soát hàng
lưu kho" của Amazon Seller Central, chúng tôi cung cấp một vài thông số để bạn tham khảo, giúp bạn liên tục
theo dõi và quản lý trạng thái hàng lưu kho. Trong giao diện "Hiệu suất hàng lưu kho", thông qua phân tích kịp
thời các chỉ số hiệu suất hàng lưu kho, bạn có thể tìm kiếm cơ hội tăng doanh số bán hàng, giảm chi phí, theo dõi
các chỉ số hiệu suất chính và so sánh chúng với những người bán khác. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới
bạn một vài thông số lưu kho quan trọng:
• Chỉ số hiệu suất lưu kho (IPI)
Chỉ số hiệu suất lưu kho (Inventory Performance Index, gọi tắt là IPI) là điểm số tính toán hiệu suất
tổng thể về FBA của người bán trong một khoảng thời gian. Đồng thời, IPI cũng là yếu tố quyết định
trong việc tính toán các hạn chế về kho hàng trên Amazon của người bán.
• Điểm số IPI
Thông qua gửi kho các sản phẩm bán chạy nhất và quản lý lượng lưu kho hiện có một cách
thích hợp, giúp tăng hiệu quả doanh số bán hàng, điểm IPI chủ yếu được tính dựa trên khả
năng thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua cách thức bạn quản lý hàng lưu kho.
• IPI> = 550, năng lực nghiệp vụ của bạn thực sự xuất sắc
• 550> IPI> = 350, hiệu suất lưu kho của bạn nằm trong phạm vi bình thường, đồng thời
vẫn có không gian để phát triển
• IPI <350, kiến nghị bạn nên thực hiện ngay lập tức các biện pháp nâng cao điểm số
của mình
Khuyến nghị áo dụng
biện pháp ngay lập tức

Phạm vi bình thường, cần
được cải thiện

Khả năng kinh
doanh xuất sắc

* Tại Hoa Kỳ, giá trị ngưỡng IPI tối thiểu là 400

Ghi chú:
IPI chỉ thích hợp áp dụng cho các tài khoản bán hàng chuyên nghiệp có
lưu kho FBA và hoạt động tài khoản trong thời gian gần đây1. Trường
hợp bạn là người dùng FBA mới, tài khoản bán hàng cá nhân2 hoặc
không có bất kỳ hoạt động tài khoản nào trong 13 tuần qua, bạn có thể
không có điểm IPI cho đến khi hệ thống ghi nhận thêm dữ liệu.

Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp: Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp là tài khoản của người bán tham gia vào chương trình bán hàng
chuyên nghiệp của Amazon, những người bán này có thể nhận được các dịch vụ hoặc chức năng được nâng cấp như miễn phí hoa hồng
bán hàng và thu phí theo từng mặt hàng thông qua trả phí sử dụng trang web của Amazon.
2. Tài khoản bán hàng cá nhân: Tài khoản bán hàng cá nhân là tài khoản người bán tham gia vào kế hoạch bán hàng cá nhân miễn phí, loại tài
khoản này chỉ có thể được hưởng các dịch vụ và chức năng cơ bản nhất và yêu cầu thanh toán các khoản phí ngoài hạn mức như hoa
hồng bán hàng.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) – Quản lý hàng lưu
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• Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm IPI
Yếu tố

Cơ chế ảnh hưởng

Tỷ lệ % hàng lưu kho dư thừa

Do phí gửi kho và chi phí lưu kho, việc dự trữ quá nhiều hàng hóa sẽ làm
giảm doanh thu, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hàng lưu
kho.

Hàng lưu kho không có thông
tin bán hàng trên Amazon
Tỷ lệ %

Hàng lưu kho không được cung cấp cho người mua đặt hàng, vấn đề về
thông tin sản phẩm sẽ dẫn đến giảm lượng bán, đồng thời phát sinh chi phí
gửi kho và làm giảm hiệu suất hàng lưu kho.
Theo dõi tỷ lệ giữa sản phẩm bán ra và lượng lưu kho bình quân sẽ giúp
bạn tìm hiểu chính xác, kịp thời tình trạng hàng lưu kho của mình và phát
hiện ngay các vấn đề về hiệu suất hàng lưu kho.

Tỷ lệ bán ra FBA

Tỷ lệ có hàng tồn kho FBA

Đảm bảo sẵn hàng lưu kho cho các sản phẩm bán chạy nhất nếu cần bổ
sung, giúp nâng cao và tối đa hóa lượng bán hàng đồng thời tăng hiệu suất
hàng lưu kho.

Điểm IPI rất quan trọng, tôi có thể cải thiện nó bằng cách nào?

Hiện tại, bạn có thể cải thiện IPI thông qua bốn đề xuất sau:
①Giảm [Dư hàng lưu kho] để tăng doanh thu.
②Tăng [Tỷ lệ bán hàng] để cân bằng số tuần có thể bán được
của hàng lưu kho.
③Chỉnh sửa các sản phẩm [Không có thông tin đang bán] để
đảm bảo luôn sẵn hàng lưu kho có thể tiêu thụ.
④Đảm bảo các sản phẩm bán chạy luôn ở trạng thái [Còn hàng]
để tăng doanh số bán hàng.
* Bảng điều khiển IPI sẽ hiển thị các tiêu chuẩn hiệu suất của
từng danh mục.

Nhấp kiểm tra (yêu cầu đăng nhập) thông tin chi tiết tính toán IPI.
• Giới hạn lưu kho
Để giúp quản lý không gian gửi kho tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng tốt hơn, nhận sản phẩm và giao
hàng cho người mua nhanh hơn, Amazon có thể thực hiện áp đặt các hạn chế về lưu trữ hàng hóa.
Các giới hạn lưu kho áp dụng cho tài khoản bán hàng chuyên nghiệp chủ yếu được xác định bởi điểm
IPI trong từng quý.
• Tiêu chuẩn giới hạn lưu kho
• Tài khoản bán hàng cá nhân: thực hiện mức giới hạn gửi kho cố định là 0,283 mét
khối (tương đương 10 foot khối).
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• Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp: thực hiện giới hạn lưu trữ linh hoạt, cụ thể sẽ tùy
thuộc vào các tiêu chuẩn dưới đây:
① Người bán duy trì điểm IPI từ 350 trở lên sẽ không bị giới hạn dung lượng khi
lưu trữ các mặt hàng có kích thước tiêu chuẩn, kiện lớn, các sản phẩm quần áo
và giày dép;
② Người bán có điểm IPI luôn thấp hơn 350 trong mỗi quý sẽ bị giới hạn gửi kho
trong quý tiếp theo;
③ Người bán mới có thời gian bán hàng dưới 26 tuần hoặc người bán không có
đủ dữ liệu bán hàng để tạo điểm IPI trong hai tuần kiểm tra điểm1, sẽ không bị
giới hạn lưu trữ.
* Tại Hoa Kỳ, giá trị ngưỡng IPI tối thiểu là 400

Ghi chú:
Các tài khoản chuyên nghiệp có giới hạn gửi kho sẽ vẫn có ít nhất 0,708
mét khối (tương đương 25 foot khối) không gian lưu trữ sản phẩm kích
thước tiêu chuẩn, kiện lớn, quần áo hoặc giày dép.

• Thiết lập giới hạn lưu kho theo quý
Giới hạn lưu kho cho tài khoản bán hàng chuyên nghiệp được đánh giá mỗi ba tháng một lần.
• Khi Amazon thiết lập giới hạn gửi kho cho quý tiếp theo, sẽ xem xét tới lượng bán
hàng gần đây và lượng bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái.Nhìn chung, các yếu tố
về giới hạn lưu kho theo quý bao gồm:
① Lượng bán hàng của bạn (bao gồm cả chu kỳ bán hàng theo mùa)
② Điểm IPI lịch sử của bạn
③ Dung lượng khả dụng của Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
• Đối với những người bán có điểm IPI dưới 350 tại tuần thứ 6 trước khi kết thúc mỗi
quý, Amazon sẽ gửi cho bạn giá trị ước tính về giới hạn gửi kho cho quý tiếp theo. Nếu
như điểm IPI của bạn vẫn dưới 350 trong tuần cuối cùng của quý (trong vòng 7 ngày
cuối cùng của quý), Amazon sẽ áp dụng các mức hạn chế gửi hàng lưu kho mới đối với
bạn trong quý tiếp theo.
• Đối với những người bán có điểm IPI cao, Amazon sẽ điều chỉnh giới hạn gửi kho căn
cứ theo lượng bán hàng và dung lượng khả dụng của kho.

1.

Tuần kiểm tra điểm: Amazon sẽ đánh giá tiêu chuẩn giới hạn lưu kho của bạn theo từng quý. Cơ sở đánh giá là giá trị điểm số IPI của bạn
trong khoảng thời gian "Tuần kiểm tra điểm". Khoảng thời gian này thông thường là tuần thứ 6 và tuần cuối cùng trước khi kết thúc mỗi quý.
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• Lịch trình giới hạn lưu kho theo quý
Kiểm tra điểm lần đầu tiên
(Tuần thứ 6 trước khi kết thúc quý
hiện tại)

Kiểm tra điểm lần đầu tiên
(Tuần trọn vẹn cuối cùng của
quý)

Kiểm tra điểm lần đầu tiên

Tuần thứ 7

Tuần thứ 13

Ngày 1 tháng 4 - ngày 30 tháng 6

Tuần thứ 20

Tuần thứ 26

Ngày 1 tháng 7 - ngày 30 tháng 9

Tuần thứ 33

Tuần thứ 39

Ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 12

Tuần thứ 46

Tuần thứ 52

Ngày 1 tháng 1 - ngày 31 tháng 3

Giới hạn lưu kho phụ thuộc vào điểm IPI của bạn trong hai tuần kiểm tra điểm của quý: tuần
thứ 6 trước khi kết thúc quý và tuần cuối cùng của quý. Nếu điểm chỉ tiêu hiệu suất lưu kho của
bạn đạt 350 (và 400 tại Hoa Kỳ) trở lên tại một trong các tuần kiểm tra này, bạn sẽ có không
gian lưu kho không giới hạn.
• Loại hình lưu kho
• Các giới hạn lưu kho thích hợp áp dụng cho 6 loại hình lưu kho: sản phẩm kích thước
tiêu chuẩn, sản phẩm kiện lớn, quần áo, giày dép, chất dễ cháy và dung dịch keo;
• Nếu bạn không tìm thấy loại hình lưu kho trong Storage Monitor 1, thì có khả năng là do
bạn chưa thực hiện áp đặt giới hạn đối với loại hình này. Ngoài các nội dung trên, việc
điều chỉnh giới hạn lưu kho hàng nguy hiểm (chất dễ cháy và dung dịch keo) được xử
lý tách biệt với các loại hình lưu kho khác;
• Amazon xác định loại lưu kho dựa căn cứ theo đặc trưng của sản phẩm, người bán
không thể tự tiến hành điều chỉnh.

• Trường hợp lưu kho vượt quá giới hạn lưu kho FBA
• Căn cứ theo các chính sách hạn chế lưu trữ hàng lưu kho của FBA, trước khi mức lưu
kho thực tế thấp hơn giới hạn lưu kho, bạn sẽ không thể gửi các lô hàng mới tới
Amazon theo loại hình này;
• Trường hợp hàng lưu kho bạn gửi vượt quá số lượng cho phép theo giới hạn lưu kho,
Trung tâm hoàn thiện đơn hàng có khả năng sẽ từ chối lượng hàng vượt hạn mức;
• Tại bất kỳ ngày nào trong một tháng đã được xác định trước, nếu lượng đang lưu trữ
hiện tại của bạn vượt quá giới hạn của bất kỳ loại hình lưu kho nào, bạn sẽ phải trả phí
lưu kho vượt hạn mức.

1.

Storage Monitor: Một cửa sổ có thể kiểm tra lượng lưu kho tương đối thuận tiện, có thể tìm thấy theo đường dẫn "Seller Central> Lưu kho>
Quy hoạch lưu kho> Giao diện điều khiển> Hiệu suất hàng lưu kho (nhìn ở cuối giao diện)> Mở Storage Monitor".
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• Theo dõi giới hạn ASIN
• Amazon cũng có khả năng tạo ra các giới hạn lưu kho tập trung vào các ASIN cụ thể.
Trường hợp các giới hạn ASIN được thiết lập cụ thể từ trước thích hợp áp dụng với tài
khoản người bán của bạn, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết dưới tiêu đề "giới hạn
ASIN" trong báo cáo "Tình trạng lưu kho" tải xuống. Thông tin này không được cung
cấp trong báo cáo “Tình trạng lưu kho” trực tuyến. Để biết thêm chi tiết, sau khi đăng
nhập tài khoản, vui lòng tham khảo giới hạn số lượng ASIN FBA .
• Số tuần quay vòng lưu kho
Số tuần quay vòng lưu kho là một loại chỉ số hiệu suất lưu kho, được tính toán dựa trên lịch sử lượng
bán hàng trong quá khứ của người bán và số tuần bán có thể ước tính của hàng lưu kho trên
Amazon. Nếu số tuần quay vòng lưu kho quá ngắn sẽ có rủi ro đứt nguồn hàng, còn nếu như quá dài
sẽ dẫn đến rủi ro tồn đọng.
• Những yếu tố ảnh hưởng:

Lượng lưu kho đang bán tại
Amazon

Lịch sử lượng bán hàng trong
quá khứ

• Thời gian lưu kho FBA
Thời gian lưu kho, là đề cập đến số ngày sản phẩm được lưu kho tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
bởi Amazon, mục đích là để cung cấp cho bạn thông tin liên quan, từ đó hỗ trợ quản lý mức độ lưu
kho, tuy nhiên, thời gian này không thể giúp người bán phán đoán trực tiếp nhu cầu mua sắm của
người mua. Bởi có rất nhiều yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế của người mua đối
với sản phẩm, trong đó bao gồm biến động giá sản phẩm, sự thay đổi trong nhu cầu hay trong báo giá
cạnh tranh đối với những mặt hàng này v.v.
• FBA lựa chọn sử dụng nguyên tắc nhập trước xuất trước để xử lý hàng lưu kho trong toàn bộ
mạng lưới phân phối tổng thể. Điều này có nghĩa là, bất luận sản phẩm thực tế được gửi hàng
hay đã bị loại bỏ, mỗi lần thao tác sẽ tham chiếu theo trình tự thời gian trước sau và áp dụng
lưu kho đối với những hàng nhập kho sớm nhất.
• Trong backstage quản lý Amazon nhấp Thời gian lưu kho dài ngắn để hiển thị chi tiết sản
phẩm FBA, sản phẩm của người bán sẽ được chia thành các nhóm theo thời gian lưu kho như
sau:
• 0 – 90 ngày
• 91 – 180 ngày
• 181 – 270 ngày
• 271 – 365 ngày
• Trên 365 ngày
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3.2.4 Thanh lý hàng lưu kho
Nội dung chương này chủ yếu giới thiệu về các công cụ thanh lý lưu kho và chương trình tiếp thị thị trường đối
với hàng tồn trong kho, giúp người bán giải quyết các vấn đề tồn đọng hàng hóa có khả năng xảy ra để giảm chi
phí và tổn thất hàng lưu kho phát sinh không cần thiết.
• Loại bỏ hàng lưu kho
Nếu bạn đang cố gắng giảm lượng hàng tồn dư thừa trong kho hiện tại, có thể thông qua phương thức
gửi lệnh loại bỏ hàng lưu kho khỏi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, sẽ do Amazon xử lý
theo lệnh mà bạn đã gửi.
Dịch vụ này được tính phí theo từng kiện hàng, vui lòng tham khảo phí loại bỏ hàng để biết chi tiết.
• Phương thức loại bỏ hàng lưu kho (tùy chọn)

Loại bỏ hàng lưu kho khỏi các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon
Để loại bỏ hàng lưu kho khỏi các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bạn
cần phải gửi lệnh loại bỏ đơn hàng.
Bạn có thể tạo lệnh loại bỏ hàng từ giao diện "Quản lý lưu kho" hoặc báo cáo "Hàng
loại bỏ đề xuất". Để biết thêm thao tác cụ thể, vui lòng tham khảo trang trợ giúp này.

Tự động loại bỏ hàng lưu kho
Trạng thái hàng lưu kho sẽ được thay đổi thành "không thể bán ra". Trong trường
hợp, sau khi Amazon thông báo cho người bán việc loại bỏ hàng tồn kho không thể
bán ra theo đúng yêu cầu thì trong vòng 30 ngày, nếu người bán không tạo lệnh
loại bỏ hàng cho lượng hàng này, thì chúng đó có khả năng sẽ bị loại bỏ tự động.
Người bán có thể gửi lệnh loại bỏ hàng bất cứ lúc nào để xử lý hàng lưu kho không
thể bán được.
Trường hợp bạn đã kích hoạt tự động loại bỏ lưu kho dài hạn, hệ thống sẽ tạo lệnh
loại bỏ hàng trong vòng một đến hai tuần sau ngày kiểm tra hàng lưu kho. Bạn có
thể thiết lập các tùy chọn liên quan để thực hiện thao tác này theo nhu cầu.

Loại bỏ lượng lớn hàng lưu kho
Thông qua phương thức tải lên danh mục sản phẩm được phân tách bằng tab
để gửi lệnh loại bỏ lượng lớn hàng. Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và
tải xuống mẫu để tạo yêu cầu loại bỏ lượng lớn hàng từ giao diện tải lên tập tin
lệnh loại bỏ hàng.
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• Đóng gói và vận chuyển khi loại bỏ hàng lưu kho
Hàng lưu kho bị loại bỏ sẽ được tiến hành đóng gói và vận chuyển để đảm bảo an toàn trong
quá trình vận chuyển, đồng thời giảm thiểu chi phí liên quan tới mức độ tối đa. Phương thức
đóng gói và vận chuyển phụ thuộc vào số lượng, kích thước và trọng lượng cũng như vị trí hiện
tại của hàng lưu kho mà bạn muốn loại bỏ.
• Quy tắc đóng gói cho hàng bị loại bỏ
Loại hình sản phẩm
Loại bỏ lượng nhỏ sản phẩm từ cùng một
Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
Loại bỏ lượng lớn sản phẩm từ cùng một
Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
Hàng hóa loại bỏ lượng nhỏ "trả hàng
trong thùng chứa riêng" (tức là SIOC)
Loại bỏ lượng lớn lưu kho SIOC hoặc các
mặt hàng kiện lớn không thể đóng vừa
vào thùng hàng tiêu chuẩn

Quy tắc đóng gói
Sẽ vận chuyển trong các hộp có kích thước nhỏ nhất, phong bì hoặc túi
nhựa polyethylene. Những bao bì này có khả năng sẽ giống với bao bì
theo đơn đặt hàng của người mua trên Amazon.
Đóng thùng và tập kết trên pallet và sẽ do các đơn vị vận tải thực hiện
vận chuyển.
Hàng hóa loại bỏ lượng nhỏ "trả hàng trong thùng chứa riêng" (tức là
SIOC): sẽ được vận chuyển trong bao bì riêng của người bán, không cần
đóng gói thêm.
Sẽ lựa chọn sử dụng phương thức thu nhỏ bao bì đóng gói và đặt trên
pallet để vận chuyển.

* Trường hợp hàng lưu kho của bạn nằm ở các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác nhau, đơn đặt hàng của bạn khi giao đến nơi có thể chứa
nhiều kiện hàng từ các hãng vận chuyển khác nhau. Amazon sẽ trả lại hàng lưu kho theo đóng gói ban đầu của nhà sản xuất dưới dạng sản phẩm
hỗn hợp.

• Xóa các hạn chế vận chuyển cho đơn đặt hàng
Amazon sẽ chỉ vận chuyển hàng lưu kho trả lại cho người bán, nhà cung cấp hoặc nhà phân
phối của người bán hoặc đến vận chuyển đến kho hàng của người bán. Nếu bạn giao hàng
hóa tới bên thứ ba, vui lòng đảm bảo rằng thông tin của bên thứ ba được điền chính xác và đã
thực hiện tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận hàng.
Ngoài ra, Amazon còn tuân theo các hạn chế dưới đây:
• Không được phép vận chuyển / giao hàng lưu kho đến hộp thư PO, APO, FPO hoặc
DPO1. Trường hợp cần vận chuyển đến địa chỉ ở nước ngoài, vui lòng tham khảo nội
dung Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng quốc tế 2 (thích hợp áp dụng cho các tài khoản
liên hợp);
• Không được phép vận chuyển hàng lưu kho đến một Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
khác của Amazon;
• Không được phép lưu kho để phân phối giao tới đơn đặt hàng của người mua, hoặc
làm quà tặng hoặc sản phẩm tiếp thị thị trường;
• Hàng lưu kho được phân loại là "hàng nguy hiểm không thể vận chuyển" chỉ có thể
được tiêu hủy và không thể di chuyển, loại bỏ.

1.

2.

Hòm thư PO, APO, FPO hoặc DPO: Bưu chính PO (Post Office); bưu chính quân đội APO (Army Post Office); bưu chính hạm đội FPO (Fleet
Post Office); bưu chính ngoại giao DPO (Diplomatic Post Office). Tại Hoa Kỳ, chỉ USPS (Cục Bưu chính Hoa Kỳ) mới có thể gửi thư đến địa chỉ
PO Box hoặc APO / FPO / DPO (bao gồm EMS, HKEMS, CN bưu kiện lớn, HK bưu kiện lớn, HK gói nhỏ, CN gói nhỏ, gói nhỏ SW ). UPS,
FedEx, DHL, TNT không thể gửi tới PO Box hoặc địa chỉ APO / FPO / DPO.
Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng quốc tế: Khi người mua quốc tế trả lại đơn hàng mà bạn tự thực hiện hoàn thiện đơn hàng, nhà cung cấp dịch
vụ trả hàng có thể hỗ trợ bạn. Các nhà cung này sẽ nhận lại hàng từ người mua và gửi lại cho bạn sau khi đã chỉnh lý, rồi gửi cho người mua
khác hoặc cung cấp các phương án khác, để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấp vào trợ giúp.
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• Chu kỳ gửi lệnh loại bỏ hàng
Trong tình hình thông thường, lệnh loại bỏ hàng sẽ được xử lý trong vòng 14 ngày làm việc.
Tuy nhiên, trong thời gian làm việc và loại bỏ cao điểm, có thể mất 30 ngày làm việc trở lên để
xử lý. Trước khi bị loại bỏ, hàng lưu kho có thể bán được vẫn có sẵn để cung cấp tới người
mua. Trường hợp bạn không muốn tiếp tục bán sản phẩm, vui lòng ngừng bán sản phẩm đó.
• Các tình huống không thể loại bỏ hàng có khả năng xảy ra
• Đã có kế hoạch loại bỏ hàng lưu kho;
• Hàng lưu kho đang được xử lý hoặc đơn đặt hàng của người mua đang chờ giao hàng;
• Hàng lưu kho đang được chuyển đến một Trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác;
• Khi tạo lệnh loại bỏ hàng, có khả năng xuất hiện tình trạng một vài sản phẩm không thể
loại bỏ. Amazon sẽ cung cấp cho người bán các thao tác đề xuất để loại bỏ lưu kho
thành công.
Trường hợp bạn muốn tra cứu thao tác làm thế nào để loại bỏ hàng hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về quy
trình hay chi tiết liên quan tới loại bỏ hàng, bạn có thể nhấp vào đây để tra cứu thêm thông tin chi tiết.

• Gian hàng outlet (Outlet Deal, kế hoạch dọn kho của Amazon)
Gian hàng outlet là một kênh tiếp thị thị trường để người mua tập trung vào các sản phẩm giảm giá,
giải phóng hàng lưu kho và các sản phẩm tồn đọng. Sản phẩm tham gia gian hàng outlet sẽ cung cấp
cho người mua mức chiết khấu có thể cao tới 30% (giảm giá 30%) dựa trên giá giỏ hàng (BuyBox)
bình quân của người mua trong 30 ngày qua. Hiện tại, kênh này đã tiếp cận người mua trên hầu hết
các Amazon Marketplace.
• Ưu thế của gian hàng outlet

Tiết kiệm phân chia
kiện hàng
Phân biệt được chi phí
thời gian gửi hàng
Tiết kiệm thời gian và
công sức

Tối ưu hóa hiệu suất
nhập kho
Rút ngắn thời gian lên
kệ của sản phẩm
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• Những điều cần biết khi đăng ký gian hàng outlet
Những điều cần biết khi đăng ký gian hàng outlet
Tư cách người
bán đăng ký
Tư cách sản
phẩm
Chi phí tham gia
Làm thế nào để
tham gia
Các nội dung cần
biết khác

Bắt buộc phải có điểm số đánh giá tổng thể do người mua chấm cao hơn 3,5 điểm, đồng thời
phải sử dụng tài khoản bán hàng chuyên nghiệp với các dịch vụ FBA.
Sản phẩm phải là sản phẩm mới ở trạng thái có thể bán được bình thường, tuân thủ chính sách
đánh giá sản phẩm và chính sách giá dành cho người mua của Amazon, có ghi chép lịch sử bán
hàng trong Amazon Marketplace đồng thời được xếp hạng ít nhất là 3 sao, chưa đăng ký tham
gia vào chương trình “Subscribe & Save”
Bạn không cần phải trả thêm phí ngoài để thanh lý lưu kho, Amazon sẽ tính phí giao hàng tiêu
chuẩn và hoa hồng bán hàng.
Đối với các sản phẩm phù hợp với điều kiện, người bán có thể tạo thông qua đường dẫn "Quản
lý hàng lưu kho dư thừa" > tạo chương trình tiếp thị thị trường, thanh lý lưu kho trong giao diện
Amazon Seller Central, để tự xây dựng Outlet Deals.
Mức giá khuyến mãi thanh lý lưu kho của bạn phải thấp hơn hoặc bằng giá ưu đãi cao nhất. Sau
khi bắt đầu các chương trình tiếp thị thị trường, nếu như giá khuyến mãi của sản phẩm cao hơn
giá khuyến mãi cao nhất, Amazon có thể hủy chương trình này mà không cần thông báo trước.

Lưu ý:
Người bán có thể tự tiến hành hủy Outlet Deal đã gửi trước khi Amazon
hoàn tất quá trình xét duyệt, trong trường hợp muốn hủy các Outlet Deal
đã thông qua xét duyệt và bắt đầu có hiệu lực, bạn cần liên hệ với nhóm
hỗ trợ người bán. Để biết thêm chi tiết và các câu hỏi thường gặp, vui
lòng bấm vào đây.

• Thanh lý hàng lưu kho
Thanh lý là một tùy chọn thanh lý hàng lưu kho miễn phí, sau khi gửi đơn thanh lý , Amazon sẽ gom
toàn bộ hàng lưu kho tương ứng lại với nhau, đồng thời cung cấp cho những người thanh lý có khả
năng quan tâm hay người bán hàng chiết khấu với mức giá ưu đãi. Chúng tôi sẽ chấp nhận mức ra giá
cao nhất và sau đó phân phối hàng lưu kho đã thanh lý này tới những đối tượng trên.
• Ưu thế thanh lý
Thông qua sử dụng tùy chọn thanh lý, người bán có thể thu hồi một phần chi phí hàng lưu kho.
Cũng giống như với bất kỳ lệnh loại bỏ nào khác, sau khi bạn gửi đơn thanh lý, sẽ không phát
sinh phí lưu kho hàng tháng và phí lưu kho dài hạn nữa.
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• Cơ chế thanh lý
Amazon sẽ cố gắng tối đa hóa lợi ích từ hàng lưu kho của bạn, đồng thời sẽ chấp nhận mức ra
giá cao nhất đối với hàng lưu kho mà người bán đã thanh lý. Tuy nhiên, chúng tôi không thể
đảm bảo giá bán của những hàng hóa này. Ngoài các nội dung trên, bạn cũng cần chú ý một
số điểm dưới đây:

Trong tình hình thông thường, hàng lưu kho thanh lý sẽ được bán với mức
giá 10% so với giá bán ban đầu. Bạn sẽ nhận được 90% số tiền này và 10%
còn lại sẽ thuộc về công ty con của Amazon đã thay bạn bán những hàng
thanh lý này.

Đối với khoảng chênh lệch giữa giá bán hàng lưu kho ước tính của người
bán và số tiền thu hồi được, Amazon sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường
đủ số.

Các khoản thu lợi từ thanh lý sẽ được hiển thị trong tài khoản của bạn trong
vòng 60 ngày sau khi Amazon tìm được người mua sản phẩm. Loại thanh
toán này sẽ được hiển thị dưới dạng thu nhập thanh lý trên tab tùy chọn
Tổng hợp giao dịch trong Báo cáo thanh toán của bạn.

Để tìm hiểu thêm về thao tác thanh lý hàng lưu kho và lợi ích tương ứng, vui lòng đăng nhập vào Seller
Central và tham khảo Thanh lý lưu kho.
• Chương trình quyên tặng FBA (FBA donation program)
Chương trình quyên tặng FBA là một loại tùy chọn loại bỏ do Amazon cung cấp. Khi người bán yêu
cầu xử lý lượng lưu kho tồn đọng tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Hoa Kỳ, trả lại hàng lưu kho
hoặc hàng lưu kho không còn cần đến của Amazon, Amazon sẽ quyên tặng các sản phẩm này cho các
tổ chức từ thiện được lựa chọn và chỉ định tại Hoa Kỳ.
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• Ưu thế của chương trình quyên tặng FBA

Amazon có thể thay mặt người bán sắp xếp các công việc liên quan
đến vận chuyển, cũng không thu thêm bất kỳ khoản phí ngoài hạn
mức nào. Người bán chỉ cần chi trả các khoản phí xử lý loại bỏ
thông thường, giúp tiết kiệm công sức.
Chuyển đổi các quy trình loại bỏ sản phẩm thông thường thành các
hoạt động quyên góp từ thiện có ý nghĩa công ích và tận dụng tốt
hơn giá trị của sản phẩm.
Tham gia chương trình quyên tặng FBA, hỗ trợ những người có nhu
cầu thực sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của thương hiệu
và nâng cao hình tượng doanh nghiệp.

Làm thế nào để tôi có thể tham gia chương trình quyên tặng
FBA?

Trong trường hợp thông thường, bạn sẽ được mặc định là
tham gia chương trình quyên tặng FBA. Bạn có thể chuyển tới
giao diện "Cài đặt> FBA> Chương trình quyên tặng FBA (FBA
donation program)" để xác minh trạng thái đăng ký. Sau khi
đăng ký, Amazon sẽ tiến hành đánh giá đối với tất cả các sản
phẩm bạn đã loại bỏ xem có phù hợp với các tiêu chí quyên
tặng.
Bạn có thể lựa chọn không tham gia vào chương trình quyên
tặng FBA bất kỳ lúc nào bằng cách thoát khỏi chương trình
quyên tặng FBA trong giao diện Cài đặt FBA. Lượng lưu kho
bị loại bỏ sau khi rút khỏi chương trình quyên tặng sẽ không
còn có tư cách để tham gia chương trình này nữa.
Xin lưu ý rằng chương trình quyên tặng FBA chỉ áp dụng cho
hàng lưu kho được lưu trữ tại các Trung tâm hoàn thiện đơn
hàng tại Hoa Kỳ.

• Các đối tác hợp tác theo chương trình tại Hoa Kỳ
Amazon đã hợp tác với Good360, cùng phân phối hàng lưu kho tại Amazon để quyên tặng cho
hàng loạt các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ và chuyển tới tận tay những người có nhu cầu.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình quyên tặng, vui lòng đăng nhập vào Seller
Central sau đó tham khảo tại trang trợ giúp.
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3.3 Hoàn thiện đơn hàng
Sau khi sản phẩm được bán ra, FBA sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ hoàn thiện đơn hàng nhanh chóng và tiện
lợi, giúp bạn tiến hành phân loại, đóng gói, vận chuyển và giao sản phẩm tới người mua. Hoàn thiện đơn hàng
chuyên nghiệp và hiệu quả cũng là yếu tố then chốt để nâng cao doanh số bán hàng, tăng khả năng cạnh tranh
trong ngành và tối ưu hóa trải nghiệm của người mua.
3.3.1 Tổng quan về hoàn thiện đơn hàng
• Quản lý thời gian hoàn thiện đơn hàng
Amazon sẽ hiển thị thời gian hoàn thiện đơn hàng ước tính trên giao diện thông tin sản phẩm và giao
diện quyết toán. Đây là khoảng thời gian ước tính người mua cần đợi từ khi chốt đơn đặt hàng cho đến
ngày đơn hàng được giao tới nơi.
Thời gian chuẩn
bị hàng 1

Thời gian vận
chuyển 2

Bất kỳ kỳ nghỉ
nào
Tổng thời gian giao
hàng

• Tại sao phải quản lý thời gian hoàn thiện đơn hàng?
Người bán thiết lập thời gian hoàn thiện đơn hàng chính xác cho từng sản phẩm giúp bảo đảm trải
nghiệm tốt cho người mua, từ đó nâng cao doanh số bán hàng. Đồng thời, người mua sẵn sàng đặt
mua những sản phẩm có tốc độ giao hàng nhanh hơn, do đó, những sản phẩm loại này thường được
người mua trên Amazon ưa chuộng hơn và tìm kiếm nhiều hơn.

Nên quản lý thời gian hoàn thiện đơn
hàng như thế nào?

Bạn có thể gửi đơn đặt hàng được hoàn thiện đa kênh
qua ba cách: mỗi lần giao một đơn hàng, hàng loạt hoặc
qua API.
①Sửa đổi thời gian chuẩn bị hàng: Bạn có thể xem cài
đặt thời gian chuẩn bị hàng mặc định hiện tại trong tab
cài đặt vận chuyển chung trên trang [Cài đặt vận
chuyển] và sửa đổi thời gian chuẩn bị hàng.
②Sửa đổi thời gian vận chuyển: Chỉnh sửa mẫu vận
chuyển trong [Cài đặt vận chuyển] để tùy chỉnh thời
gian vận chuyển của bạn.
③Bạn cũng có thể chọn bật Tùy chọn dịch vụ vận chuyển
cao cấp, bao gồm giao hàng trong ngày, kinh doanh
cuối tuần và giao hàng cuối tuần.

1.
2.

Thời gian chuẩn bị hàng: là khoảng thời gian tính từ khi người mua chốt đơn đặt hàng đặt hàng đến khi người bán giao hàng cho người vận chuyển.
Thời gian vận chuyển: (cũng còn gọi là thời gian giao hàng) là khoảng thời gian tính từ khi bạn giao sản phẩm theo đơn đặt hàng cho người vận
chuyển đến khi sản phẩm này được giao đến tận nơi người mua.
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• Giao hàng ưu tiên (Premium Shipping)
Tại Hoa Kỳ, các tùy chọn giao hàng bao gồm giao hàng vào ngày hôm sau và giao hàng trong hai
ngày, bạn có thể kích hoạt dịch vụ này trong giao diện cài đặt thông tin giao hàng của mình. Nhờ
những dịch vụ giao hàng ưu tiên, bạn sẽ có đủ năng lực cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng tới
người mua. Các dịch vụ giao hàng nhanh này có thể cung cấp kèm theo dịch vụ theo dõi thông tin, cho
phép người mua biết được chính xác ngày giao hàng, từ đó cải thiện trải nghiệm mua sắm.

Điều kiện để sử dụng Tùy chọn dịch vụ giao hàng ưu tiên (Premium Shipping):

90

Người bán phải mở gian hàng trên Amazon hơn
ngày và phải có
yêu cầu đối với đơn hàng thuộc dịch vụ giao hàng ưu tiên

30

ngày đáp ứng đủ

99%, tỷ lệ giao hàng đúng hạn không dưới 97%, tỷ lệ hủy
đơn hàng của người bán dưới 0.5%
Tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ là

• Những điều cần biết khi sử dụng dịch vụ giao hàng ưu tiên
Những điều cần biết khi sử dụng dịch vụ giao hàng ưu tiên (Premium Shipping)
Tìm hiểu tư cách

Duy trì tư cách

Hủy bỏ tư cách

Thuật toán thời gian

Ngừng sử dụng tùy chọn
giao hàng ưu tiên

Bạn có thể kiểm tra tư cách của bản thân thông qua giao diện kiểm soát tư cách giao
hàng ưu tiên (cần phải đăng nhập tài khoản).
Sau khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn dịch vụ giao hàng ưu tiên để tiến hành hoàn thiện
và phân phối, Amazon sẽ căn cứ theo hiệu suất giao hàng ưu tiên của người bán (không
bao gồm đơn đặt hàng mà người bán tự thực hiện giao hàng có đánh dấu Prime) để xác
định xem bạn có đủ điều kiện tiếp tục duy trì tư cách hay không.
Nếu như trước đây bạn đã từng hủy kích hoạt dịch vụ giao hàng ưu tiên, bạn có thể gửi
chương trình hành động 1 để yêu cầu khôi phục tư cách tham gia giao hàng ưu tiên.
Thời hạn chấm dứt cho các đơn đặt hàng có sử dụng tùy chọn dịch vụ giao hàng ưu tiên
của người bán bắt buộc phải thiết lập từ 2 giờ chiều theo giờ địa phương, nếu quốc gia
nơi giao hàng đến trải dài trên nhiều múi giờ, sẽ ưu tiên lấy chuẩn theo múi giờ của kho
hàng tại cực đông của quốc gia đó (nghĩa là ưu tiên lấy chuẩn theo múi giờ địa phương
sớm nhất).
Trường hợp muốn ngừng sử dụng tùy chọn dịch vụ giao hàng ưu tiên, bạn cần cập nhật
"mẫu giao hàng" trong "cài đặt giao hàng", đồng thời xóa các tùy chọn "giao hàng vào
ngày tiếp theo" và "giao hàng trong hai ngày".

Để biết thêm thông tin về thời gian giao hàng quốc tế và các cài đặt thời gian khác nhau áp dụng cho
từng tùy chọn giao hàng, vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết.
• Miễn phí giao hàng (Free shipping)
Miễn phí giao hàng là dịch vụ được người mua ưa thích nhất, thông qua cung cấp dịch vụ giao hàng
miễn phí, bạn có thể nâng cấp trải nghiệm người mua và thu hút người mua mới một cách hiệu quả.
Dịch vụ này cũng sẽ cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu của chương trình tự giao hàng Prime và hơn
nữa còn có thể có cơ hộ tăng doanh số bán hàng.
Người bán truy cập vào giao diện "Cài đặt giao hàng" và đặt phí vận chuyển thành 0,00US$ là có thể
cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí cho sản phẩm của mình. Mọi thao tác cập nhật chi phí vận
chuyển đều sẽ hủy hiệu lực của tùy chọn giao hàng miễn phí.
Chương trình hành động: trường hợp bạn bị hủy tư cách kích hoạt tùy chọn dịch vụ giao hàng ưu tiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bạn
cần gửi cho chúng tôi một chương trình hành động cải thiện hiệu suất, nội dung phải bao gồm phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề
này và chương trình thực hiện, làm thế nào giải quyết được những vấn đề này trong một khoảng thời gian được quy định cụ thể. Để biết
thêm thông tin về chương trình hành động, vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết.
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3.3.2 Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (Multi-Channel Fulfillment)
Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF) là một hạng mục chương trình của FBA, tập trung vào những người bán
kinh doanh trên nhiều nền tảng khách nhau và hướng tới các đơn đặt hàng đến từ nhiều kênh cũng như các nền
tảng không giống nhau, người bán thường phải gửi hàng riêng biệt theo từng kênh, nhưng nhờ vào sự trợ giúp
của hoàn thiện đơn hàng đa kênh, bạn có thể lưu trữ hàng lưu kho của mình trong các Trung tâm hoàn thiện đơn
hàng bởi Amazon trước tiên. Khi bán ra các sản phẩm trên Amazon, trên trang web của riêng bạn hoặc trên các
trang thương mại điện tử khác, Amazon vẫn có thể tiến hành phân loại, đóng gói và giao sản phẩm cho người
mua theo phương thức thống nhất.
• Ưu thế của hoàn thiện đơn hàng đa kênh

Bạn có thể cung cấp tới người mua dịch vụ
giao hàng vào ngày hôm sau và dịch vụ giao
hàng trong 2 ngày để nâng cao trải nghiệm
mua sắm.

Bạn có thể sử dụng nền tảng của Amazon để tiến hành
quản lý hàng lưu kho và đơn đặt hàng trực tuyến, thuận
tiện theo sát toàn bộ tiến trình.

Nhờ vào hoàn thiện đơn hàng đa kênh, bạn
có thể phân phối hàng lưu kho FBA cho các
nhà phân phối, như vậy sẽ dễ quản lý hơn,
tiết kiệm thời gian và công sức hơn.

Nhờ vào hoàn thiện đơn hàng đa kênh, bạn có
thể mở rộng quy mô nghiệp vụ đồng thời ứng phó
thỏa đáng với các mùa bán hàng cao điểm
Tình hình đơn đặt hàng tăng vọt

• Chi phí hoàn thiện đơn hàng đa kênh là bao nhiêu?
Các đơn hàng được đặt trên Amazon sẽ thu phí tham chiếu theo chi phí giao hàng thông thường
FBA. (Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo mục 1.3 Tiêu chuẩn phí FBA)
Đối với các đơn hàng giao hàng đa kênh được đặt trên các trang web khác ngoài Amazon, phí giao
hàng chỉ thích hợp áp dụng cho các đơn hàng trong nước. Nếu các đơn đặt hàng của bạn không phải
được chốt đơn trên Amazon nhưng lại cần được vận chuyển quốc tế, bạn có thể tham khảo FBA xuất
khẩu để tìm hiểu về giá niêm yết hoàn thiện đơn hàng quốc tế.
Ngoài các nội dung nêu trên, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí hoàn thiện đơn hàng là:
Những điều cần biết khi sử dụng dịch vụ giao hàng ưu tiên
Phân loại kích thước sản
phẩm

Sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn (kích thước tiêu chuẩn số nhỏ, kích thước tiêu chuẩn
số lớn)
Sản phẩm kiện lớn (kiện lớn số nhỏ, kiện lớn số vừa, kiện lớn số lớn, kiện lớn đặc biệt)
Phần vượt quá block trọng lượng đầu tiên sẽ được thu phí riêng biệt

Số lượng sản phẩm

Thu phí theo từng kiện

Loại hình hoàn thiện đơn
hàng

Giao hàng tiêu chuẩn, giao hàng gấp, giao hàng ưu tiên

Liên quan đến hạn mức giao hàng cụ thể và phương pháp tính toán kích thước, trọng lượng sản phẩm
có thể nhấp trang trợ giúp để tìm hiểu chi tiết.
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• Làm thế nào để sử dụng tùy chọn hoàn thiện đơn hàng đa kênh?
Bạn có thể gửi đơn đặt hàng được hoàn thiện đa kênh theo ba phương thức: mỗi lần giao một đơn
hàng, hàng loạt hoặc thông qua API.

Đơn đặt hàng được hoàn thiện đa kênh theo từng lần giao hàng
Sau khi đăng nhập vào Seller Central, trên giao diện “Quản lý lưu kho”, lựa
chọn sản phẩm bạn cần giao đi. Giới hạn tổng số mặt hàng trong một đơn đặt
hàng được hoàn thiện đa kênh là 250.

Gửi hàng loạt đơn đặt hàng MCF
Tải về mẫu yêu cầu giao hàng để tạo yêu cầu đặt hàng. Làm theo hướng dẫn
và điền thông tin tương ứng vào biểu mẫu điện tử, lưu file về máy tính rồi tải
lên.

Sử dụng giao diện trình tự ứng dụng (API) đối với các kiện hàng được
hoàn thiện theo Amazon Market Web Service (Amazon MWS) để tạo đơn
đặt hàng được hoàn thiện đa kênh.
(Chỉ dành cho nhà phát triển Amazon MWS) Xem trước các đơn hàng tiềm
năng đồng thời kiểm tra chi phí giao hàng ước tính và ngày giao hàng dự kiến;
lấy các thông tin chi tiết về cấp độ mặt hàng, cấp độ kiện hàng và cấp độ đơn
đặt hàng của các đơn hiện có rồi gửi lại các mặt hàng cho trung tâm vận
chuyển lưu thông tiến hành giao hàng theo Amazon MWS của bạn.
Để biết thêm chi tiết về quy trình thao tác tùy chọn hoàn thiện đơn hàng đa kênh, vui lòng tham khảo tại
trang trợ giúp để biết chi tiết.
3.3.3. Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ 3 (3PL)
Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba, trước tiên bạn cần tìm
thấy một hãng vận chuyển có thể thực hiện nghiệp vụ chuyển phát quốc tế. Bạn có thể thông qua chương trình
đối tác vận chuyển của Amazon (PCP-Partnered Carrier programme) để gửi sản phẩm của mình.
Dựa theo chương trình này, bạn có thể mời các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển có kinh nghiệm cùng đăng ký
tài khoản Amazon và cũng có thể chọn nhà cung cấp này để giao sản phẩm của mình trên Amazon Seller
Central. Chương trình đối tác vận chuyển của Amazon không chỉ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn giao hàng
hơn mà còn hỗ trợ cải thiện với biên độ giao hàng hiệu quả của mình!
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• Giới thiệu khái niệm PCP:
Chương trình đối tác vận chuyển của Amazon: tức là Amazon Partnered Carrier Program, gọi tắt là
PCP, chương trình này là đề cập đến việc tiến hành cung cấp các dịch vụ giao hàng địa phương tại 48
tiểu bang của Hoa Kỳ thông qua nhà vận chuyển được chỉ định của bạn. Nó cho phép bạn tự do lựa
chọn nhà vận chuyển đã có kinh nghiệm hợp tác hoặc quen biết để giao hàng cho bạn.
Lưu ý: Chương trình này chỉ dành cho những người bán có kho hàng ở 48 tiểu bang của lục địa
Hoa Kỳ, bạn có thể thông qua PCP để phân phối sản phẩm được có trong kho tới tay người mua địa
phương. Nếu sản phẩm của bạn ở Việt Nam hoặc nằm ngoài 48 tiểu bang của lục địa Hoa Kỳ, bạn
phải tự liên hệ với người vận chuyển để hoàn tất việc hoàn thiện đơn hàng; bạn cũng có thể tự vận
chuyển sản phẩm đến kho hàng nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ trước, sau đó chọn đối tác vận chuyển để
giao hàng thông qua PCP.

• Mô hình thường gặp của PCP:
PCP thông thường có thể được chia thành người vận chuyển chuyển phát nhanh bưu kiện nhỏ
(SPD) và các hãng vận chuyển giao hàng lẻ bằng ô tô / vận chuyển giao hàng nguyên xe
(LTL/FTL).
• Người vận chuyển chuyển phát nhanh bưu kiện nhỏ
(SPD)
Chuyển phát nhanh bưu kiện nhỏ, tức là Small Parcel
Delivery, viết tắt là SPD, thường sẽ do các hãng phân phối
hàng UPS tiến hành chuyển phát nhanh bưu kiện kích
thước nhỏ. Nếu bạn chọn hãng vận chuyển SPD có hợp
tác với Amazon để giao hàng các bưu kiện nhỏ, trước tiên
bạn phải sử dụng hộp để đóng gói sản phẩm theo quy
chuẩn và dán nhãn trên mỗi hộp. Sau khi hoàn tất việc
chuẩn bị sản phẩm, hãy liên hệ với nhà vận chuyển SPD
để nhận gói hàng hoặc gửi chúng đến điểm nhận hàng
của nhà vận chuyển là được.
• Các hãng vận chuyển giao hàng lẻ bằng ô tô / vận
chuyển giao hàng nguyên xe (LTL/FTL-Carrier
Requirements for Less than Truckload(LTL) and Full
Truckload (FTL) Deliveries)
Nếu tổng trọng lượng sản phẩm của bạn vượt quá 68kg
(tương đương với 150 lbs), chúng tôi khuyến nghị bạn
nên sử dụng gói dịch vụ vận chuyển giao hàng lẻ bằng ô
tô / vận chuyển giao hàng nguyên xe (LTL/FTL) của
Amazon để giúp tiết kiệm chi phí giao hàng. Hàng hóa LTL
khi sử dụng chương trình đối tác vận chuyển của Amazon
bắt buộc phải được chất xếp trên các pallet, đồng thời sản
phẩm luôn phải được chuẩn bị sẵn sàng trước ngày vận
chuyển được chỉ định.
Nhấp vào đây để biết thêm thông tin giới thiệu liên quan về chương trình đối tác vận chuyển.
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3.4 Dịch vụ sau bán hàng
Sau khi sản phẩm được bán ra, Amazon sẽ cung cấp hàng loạt các dịch vụ sau bán hàng dành cho người bán có
sử dụng FBA, bao gồm dịch vụ khách hàng 24/7, dịch vụ đổi trả v.v, để đảm bảo trải nghiệm mua sắm của người
mua, từ đó mang lại nhiều phản hồi tốt hơn, giúp người bán trên Amazon tăng cơ hội trở nên nổi bật trên thị
trường.

3.4.1 Dịch vụ khách hàng
Để tạo môi trường cho người mua yên tâm mua sắm trên Amazon.com, chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ các đối
tác của mình cải thiện, nâng cấp chất lượng dịch vụ để đạt tới cấp độ dịch vụ mà người mua trên Amazon vẫn
luôn được hưởng. Đối với những người bán tham gia chương trình FBA, Amazon sẽ thay bạn cung cấp cho
người mua dịch vụ hỗ trợ khách hàng chu đáo và chất lượng cao, giúp bạn tiết kiệm nhân công, đồng thời nâng
cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.
• Cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng quốc tế
• Hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa
Khi bạn mở gian hàng trên Amazon Marketplace bạn cần cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng
bằng ngôn ngữ bản địa của gian hàng. Bạn có thể lựa chọn tự mình giải quyết vấn đề này,
nhưng nếu như thông qua thiết bị phiên dịch hoặc bên thứ ba hỗ trợ, ngôn ngữ dịch có thể
không được như ý muốn, điều này có thể ảnh hưởng xấu tới trải nghiệm mua sắm cũng như
đánh giá hiệu suất của bạn với tư cách là người bán.
• Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề ngôn ngữ trong dịch vụ khách hàng?
FBA có thể mang tới dịch vụ khách hàng tối ưu và sử dụng ngôn ngữ bản địa ngay tại
Marketplace, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp cho người mua,
hậu thuẫn mạnh mẽ của Amazon cho phép bạn tập trung vào việc xử lý công việc kinh
doanh của mình.
• Giải đáp kịp thời
Khi người mua nảy sinh thắc mắc về sản phẩm của bạn, họ luôn kỳ vọng bạn sẽ có đủ năng
lực cung cấp các dịch vụ hữu ích và kịp thời. Để có thể duy trì thành tích hoạt động tốt của
người bán, bạn cần bố trí nhân viên chuyên trách chăm sóc khách hàng có kiến thức tốt trên cả
3 phương diện: sản phẩm, lưu kho và hoàn thiện đơn hàng để có thể nhanh chóng trả lời email
của người mua bằng ngôn ngữ địa phương trong vòng 24 giờ. Nếu múi giờ của Marketplace
nơi đặt gian hàng khác với múi giờ tại địa điểm kinh doanh của bạn, do sự chênh lệch thời
gian, nên khoảng thời gian để bạn trả lời người mua trong giờ làm việc bình thường sẽ bị rút
ngắn và việc đưa ra câu trả lời kịp thời sẽ trở nên tương đối khó khăn hơn.
• Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề chênh lệch múi giờ trong dịch vụ khách
hàng?
Nhân viên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp của FBA có thể cung cấp dịch vụ khách
hàng chuyên nghiệp 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để người mua của bạn có
thể nhận được câu trả lời kịp thời và chuyên nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào, nâng cấp
trải nghiệm mua sắm và mức độ hài lòng của ho, đồng thời giúp tăng hiệu suất của
bạn, từ đó mang lại danh tiếng tốt hơn và doanh số bán hàng cao hơn.
• Cung cấp hỗ trợ đổi trả lại cho các đơn đặt hàng quốc tế
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần nội dung 3.4.3 Đổi trả hàng dưới đây

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) – Quản lý hàng lưu
kho trong Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

24

3.4.2 Kiểm soát đánh giá người bán: Phản hồi từ người mua đối với sản phẩm FBA
Với tư cách là một mắt xích quan trọng của dịch vu sau bán hàng, đánh giá và phản hồi của người mua trên trên
một mức độ nào đó sẽ quyết định đến danh tiếng và uy tín dành của người bán trên Amazon, đồng thời sẽ ảnh
hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi bán hàng trong tương lai. Do vậy, tiến hành quản lý đánh giá và phản hồi của người
mua là nghiệp vụ rất quan trọng.
• Tại sao phải quản lý phản hồi của người mua?
Nâng cao chuyển hóa bán hàng
So sánh với các sản phẩm không có đánh giá, tỷ lệ chuyển đổi bán hàng của các
sản phẩm có đánh giá tích cực luôn cao hơn nhiều. Khi người mua quyết định mua
một sản phẩm, họ luôn cần những người mua khác chứng thực uy tín của người
bán này. Do đó, bạn cần khuyến khích người mua để lại đánh giá, đồng thời tiến
hành quản lý tỷ lệ tích cực và tỷ lệ tiêu cực của các đánh giá để nâng cao tỷ lệ
chuyển đổi bán hàng của bạn.
Cải thiện trải nghiệm
Tiến hành trả lời và quản lý đối với các phản hồi của người mua, bạn có thể khám
phá các vấn đề còn tồn tại trong quy trình sản phẩm hoặc dịch vụ của mình tốt hơn,
đồng thời áp dụng các biện pháp chính xác để tối ưu hóa sản phẩm hoặc thông tin
sản phẩm, cải thiện trải nghiệm của người mua.

Tối ưu hóa danh tiếng
Mức độ hài lòng của khách hàng cao có thể mang lại cho bạn danh tiếng tốt hơn và
điều đó cũng có nghĩa là những người mua đã mua hàng có thể vẫn sẵn sàng tiếp
tục mua sản phẩm của bạn nhiều lần.
• Làm thế nào để kiểm tra phản hồi của người mua?
Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central, tìm tới trang kiểm soát Tiếng nói của khách hàng (Voice of
the Customer) để kiểm tra Mức độ lành mạnh trải nghiệm người mua (tức là mức độ hài lòng của
người mua) đối với các sản phẩm đã được lên kệ, tìm đọc đánh giá và bình luận của khách hàng, xác
nhận sản phẩm và các vấn đề về thông tin sản phẩm của bạn, đồng thời thực hiện các hành động thiết
thực để giải quyết vấn đề. Trong quá trình sử dụng “Tiếng nói của khách hàng” “Voice of the
Customer”, bạn cần tìm hiểu trước một vài điểm dưới đây:

Tình trạng mức độ hài lòng của người mua
Mức độ hài lòng của người mua là một chỉ số giúp bạn tìm hiểu tình hình hiệu
suất của từng mặt hàng đã lên kệ dựa trên các đơn đặt hàng gần đây và phản
hồi của người mua.
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Phương pháp xác nhận mức độ hài lòng của người mua
Bạn có thể thông qua xác định mức độ hài lòng của người mua để tiến hành
so sánh tỷ lệ về mức độ không hài lòng của người mua (NCX) 1 đối với sản
phẩm của bạn với các sản phẩm tương tự.

Phân cấp mức độ hài lòng của người mua
Trạng thái hài lòng của người mua đối với các sản phẩm đã lên kệ được phân
loại thành các cấp "xuất sắc", "tốt", "bình thường", "kém" hoặc "cực kỳ tệ".
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem lại tất cả các mặt hàng đã lên kệ có trạng
thái mức độ hài lòng của người mua là "kém" và "cực kỳ tệ" để tìm hiểu và giải
quyết vấn đề.

Tình trạng mức độ hài
lòng của người mua

Mức độ hiệu suất

Xuất sắc (màu xanh
lá cây)

Hiệu suất của các sản phẩm đã lên kệ của bạn tốt hơn rõ rệt so với các sản phẩm
tương tự.

Tốt (màu xanh nhạt)

Hiệu suất của các sản phẩm đã lên kệ của bạn xuất sắc hơn so với các sản phẩm
tương tự.

Bình thường
(màu vàng)
Kém (màu cam)

Cực kỳ tệ (màu đỏ)

Hiệu suất của các sản phẩm đã lên kệ của bạn chỉ tương đương với các sản
phẩm tương tự.

Hiệu suất của các sản phẩm đã lên kệ của bạn là thấp hơn so với các sản phẩm
tương tự, hơn nữa bạn có khả năng sẽ phải đối mặt với rủi ro thu hồi các sản
phẩm đã lên kệ do tỷ lệ không hài lòng của người mua tương đối cao.
Hiệu suất của các sản phẩm đã lên kệ của bạn thấp hơn rõ rệt so với các sản
phẩm tương tự, hơn nữa bạn có khả năng bị thu hồi các sản phẩm đã lên kệ do tỷ
lệ không hài lòng của người mua cực cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chức năng The Voice of the Customer (Tiếng nói của khách hàng), vui lòng
đăng nhập vào Seller Central sau đó và tham khảo tại trang trợ giúp.
• Làm thế nào để quản lý phản hồi của người mua?
Bạn có thể sử dụng các cách thức dưới đây để quản lý phản hồi của người mua: (xem tại trang tiếp
theo)
Tỷ lệ không hài lòng của khách hàng (NCX) bằng số lượng đơn đặt hàng mà người mua báo cáo tồn tại vấn đề về sản phẩm hoặc thông tin
sản phẩm chia cho tổng số đơn đặt hàng. Cả tỷ lệ không hài lòng của người mua và trạng thái hài lòng của người mua đều dựa trên hiệu
suất lịch sử của sản phẩm.
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Tình trạng mức độ hài
lòng của người mua
Trưng cầu phản hồi
người mua
Điều tra các đánh giá
tiêu cực
Cố gắng tối ưu hóa các
đánh giá
Quan tâm thiết thực tới
các đánh giá
Bảo đảm hành vi hợp lệ

Mức độ hiệu suất
Trưng cầu ý kiến phản hồi từ người mua trong quá trình thực hiện tất cả các giao tiếp với
người mua và khuyến khích người mua nhấp vào liên kết "Phản hồi cho người bán":
http://www.amazon.com/exec/obidos/account-access-login/ để đưa ra đánh giá.
Mỗi một hạng mục đánh giá tiêu cực nhận được đều cần phải được tiến hành điều tra để
tìm ra nguyên nhân gốc rễ và tăng cường giải quyết thấu đáo vấn đề.
Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần hợp tác với người mua, thông qua các phương
thức thương lượng việc hoàn tiền, đổi trả hàng hoặc phiếu quà tặng để nâng cao trải
nghiệm mua sắm, đồng thời nhờ vào đó để tăng tỷ lệ đánh giá tích cực dành cho bạn.
Quản lý và kiểm soát phản hồi tiêu cực hàng tuần, cố gắng hết sức để duy trì tỷ lệ đánh giá
tốt từ 95% trở lên và cố gắng đạt được điểm số đánh giá phản hồi từ 4,5 trở lên.
Để đảm bảo rằng các bài đánh giá có tác dụng hỗ trợ cho người mua, thì tất cả các hành vi
quản lý của người bán bắt buộc phải tuân thủ chính sách đánh giá sản phẩm của người
mua..

• Làm thế nào để kiểm tra phản hồi của người mua
Đánh giá tiêu cực là một mắt xích quan trọng của quản lý phản hồi, bạn có thể quản lý và giám sát
phản hồi của người bán thông qua giao diện của Trình quản lý phản hồi (Feedback Manager). Đối với
các các phản hồi tiêu cực liên quan đến dịch vụ giao hàng do Amazon cung cấp, bạn có thể yêu cầu
loại bỏ các phản hồi này.

Sau khi kiểm duyệt các phản hồi, Amazon có thể xóa đánh giá tiêu cực, đồng
thời các đánh giá đó sẽ không được phản ánh trong các chỉ số hiệu suất của
người bán. Mọi nhận xét và bình luận của người mua sẽ được lưu lại tại đồng
thời sẽ hiển thị ghi chú của Amazon, "Sản phẩm này do Amazon phân phối và
chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về trải nghiệm giao hàng này."

Trường hợp Amazon nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào trong bài đánh giá
liên quan đến tình trạng của sản phẩm được nêu trong thông tin sản phẩm
của bạn (sản phẩm mới, sản phẩm đã qua sử dụng, v.v.) hoặc bất kỳ dịch vụ
nào do bạn (không phải Amazon) cung cấp hoặc sắp xếp cho người mua, thì
phản hồi và đánh giá tiêu cực sẽ được hiển thị như định dạng vốn có.

Chính sách của Amazon nghiêm cấm bất kỳ hành vi nào có thể gây nhiễu loạn
đến dịch vụ bình thường do Amazon cung cấp. Việc xóa các đánh giá tiêu cực
sẽ mất một lượng thời gian và nhân lực nhất định để thẩm định và thao tác, vui
lòng không gửi đề nghị xóa lượng lớn các đánh giá sai hoặc do tự mình suy
đoán cho Amazon, bởi như vậy có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ thông
thường của Amazon dành cho những người bán khác.
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Lưu ý:
Việc xóa phản hồi của người mua chỉ thích hợp áp dụng cho các sản
phẩm được bán trên Amazon, hơn nữa phải được giao hàng thông qua
Amazon fulfilled network (AFN). Các đơn đặt hàng do người bán tự giao
hàng trên Amazon (ngay cả khi được gửi dưới dạng đơn hàng giao hàng
đa kênh) cũng đều không đủ tư cách để xóa phản hồi của người mua.
Trường hợp bạn vẫn còn nghi vấn về điều khoản xóa đánh giá, bạn có thể
tham khảo tại trang trợ giúp.

Nếu như bạn vẫn còn thắc mắc về cách thức làm thế nào để duy trì phản hồi và đánh giá tích cực, bạn có thể
tham khảo các tài liệu tổng hợp kinh nghiệm do Amazon cung cấp: Các phương pháp hay nhất để duy trì phản
hồi và đánh giá tích cực.
Trường hợp bạn vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn về các câu hỏi thường gặp liên quan tới đánh giá sản phẩm của
người mua, vui lòng đăng nhập vào Seller Central và tham khảo giải đáp thắc mắc liên quan tới các câu hỏi về
đánh giá sản phẩm.
3.4.3 Người mua theo đơn đặt hàng FBA đổi trả hàng
Với tư cách là một khâu quan trọng nhất của dịch vụ sau bán hàng, việc đổi trả hàng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến trải nghiệm mua sắm của người mua. Chúng tôi sẽ căn cứ theo các chính sách đổi trả cho người mua của
Amazon để thay mặt người bán xử lý quy trình đổi trả các sản phẩm đáp ứng các điều kiện đổi trả.
• Chính sách đổi trả hàng dành cho người mua FBA
Nhờ vào FBA, Amazon sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng và chăm sóc khách hàng cho đơn đặt hàng của
bạn, bao gồm cả việc xử lý đổi trả hàng của người mua. Chúng tôi căn cứ theo chính sách đổi trả cho
người mua trên Amazon để xác định xem các sản phẩm FBA mà người mua đã mua có đáp ứng các
điều kiện đổi trả hay không, đồng thời cung cấp các dịch vụ khách hàng dưới đây tới những người mua
đủ điều kiện:

Hoàn tiền
Chúng tôi sẽ đổi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí đã chi trả khi mua hàng cho
những người mua đáp ứng yêu cầu đổi trả hàng. Khi Amazon hoàn lại tiền cho
người mua theo đơn đặt hàng FBA, chúng tôi sẽ khấu trừ toàn bộ hoặc một phần
tiền hoàn lại vào tài khoản người bán của bạn. Trong một vài trường hợp, người
mua thậm chí không cần gửi sản phẩm trả lại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi
Amazon.
Trả hàng
Khi người mua trả lại một mặt hàng về Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon,
chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng của từng mặt hàng được trả lại. Trường hợp xác
định được rằng mặt hàng vẫn trong tình trạng có thể bán được, chúng tôi sẽ trả lại
hàng về lưu kho của bạn. Trường hợp xác định rằng sản phẩm đã ở trong tình trạng
không thể bán ra được (ví dụ: bị lỗi hoặc hư hỏng), chúng tôi sẽ đánh giá bên chịu
trách nhiệm đã gây ra tổn hại này (Amazon hoặc người mua). Sau đó, chúng tôi sẽ
tiếp tục quyết định xem bạn có được bồi thường hay không.
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Bồi thường
Trong một vài trường hợp, ví như sản phẩm bị mất hoặc bị hư hỏng trong thời gian
Amazon nắm quyền kiểm soát, bạn có thể được bồi thường tương ứng cho khoản
hoàn lại đối với đơn đặt hàng FBA của mình.
Đổi hàng
Amazon cũng có thể thực hiện đổi hàng cho những người mua trả lại các sản
phẩm FBA. Trong trường hợp này, Amazon sẽ gửi miễn phí sản phẩm mới cho
người mua từ lưu kho của bạn, bạn sẽ không phải chi trả bất kỳ khoản nào trong
quá trình đổi hàng và cũng sẽ không nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng
đổi hàng.
• Các chi phí thêm ngoài có khả năng phát sinh bởi các dịch vụ trên:
Chi phí thêm ngoài

Chi phí quản lý hoàn
tiền

Trường hợp bạn hoàn lại tiền về cho người mua đối với một đơn đặt hàng đã được
thanh toán, Amazon sẽ hoàn lại cho bạn một phần hoa hồng bán hàng, khoản tiền
này là số tiền còn lại sau khi lấy hoa hồng bán hàng được trả cho sản phẩm trừ đi phí
quản lý hoàn tiền (5 USD hoặc 20% hoa hồng bán hàng hiện hành, lấy chuẩn theo
giá trị thấp hơn).

Phí nhập kho lại

Trong một số trường hợp (ví dụ: sản phẩm trả lại đã được mở đóng gói), chúng tôi có
thể sẽ thu phí nhập kho lại từ người mua. Trong những trường hợp như vậy, Amazon
sẽ gửi số tiền phí nhập kho lại vào tài khoản người bán của bạn. Tuy nhiên, trong
trường hợp Amazon phải chịu trách nhiệm về tình trạng của sản phẩm được trả lại và
đã giải ngân tiền bồi thường tới bạn, thì bạn sẽ không nhận được phí nhập kho lại.

Phí xử lý trả hàng

Đối với các sản phẩm thuộc danh mục "quần áo", "đồng hồ", "đồ trang sức đá quý",
"giày dép" và "túi xách", Amazon sẽ thu phí xử lý đổi trả. Để biết thêm thông tin chi
tiết, vui lòng truy cập trang Phí xử lý đổi trả hàng.

Để biết thêm thông tin về phạm vi, thời gian áp dụng của chính sách đổi trả hàng, vui lòng nhấp vào đây để tìm
hiểu chi tiết.
• Quản lý trả hàng
Sau khi hiểu chính sách đổi trả hàng của Amazon, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về các thông tin liên
quan đến phương thức quản lý hàng trả lại.
• Quy trình cơ bản

Đối với các tài khoản bán hàng chuyên nghiệp, Amazon sẽ tự động phê duyệt
các trường hợp trả hàng phù hợp theo chính sách đổi trả của Amazon.
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Trường hợp bạn không muốn sử dụng các chính sách hoàn trả của Amazon,
để đảm bảo rằng người mua vẫn có thể tận hưởng trải nghiệm đổi trả chất
lượng, bạn bắt buộc phải cung cấp chính sách đổi trả hàng tương đương
hoặc tối ưu hơn các chính sách đổi trả của Amazon.

Chúng tôi chỉ gửi về cho bạn các đề nghị đổi trả hàng không phù hợp với các
chính sách của Amazon hoặc các đề nghị đổi trả mong muốn được miễn phí trả
trước. Khi người mua đưa ra yêu cầu đổi trả hàng, Amazon sẽ gửi cho bạn một
email nêu rõ nguyên nhân đổi trả của người mua.

Trường hợp yêu cầu của người mua không phù hợp với chính sách đổi trả
của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email. Để tìm hiểu
thêm về các yêu cầu đổi trả không phù hợp với các quy định chính sách, vui
lòng nhấp vào đây để tìm đọc chi tiết.

• Quản lý mục nhập
Quản lý mục nhập (Cần phải đăng nhập xong mới có thể kiểm tra đường dẫn)
Địa chỉ trả hàng và nhãn
thư tín

Không trả hàng vẫn
hoàn tiền

Các đơn đặt hàng do
người bán tự giao hàng
trả trước phí trả hàng

Cài đặt tùy chọn đầu tiên
về trả hàng của bạn

Tùy chọn hoàn tiền

Hướng dẫn trả hàng tùy
chỉnh

Nhãn thư tín trả hàng tùy
chỉnh

Xử lý trả hàng quà tặng

Chính sách trả hàng vào
ngày nghỉ

Hướng dẫn thu phí nhập
kho lại

Trả hàng hàng nguy hiểm
tiềm tàng

Làm thế nào để hoàn
thuế

• Người mua trả hàng theo các đơn hàng bán hàng quốc tế
Khi bạn xử lý trả hàng cho các đơn đặt hàng quốc tế, bạn cần tìm hiểu những thông tin dưới đây:
Khi xử lý trả hàng quốc tế cho các đơn đặt hàng của người mua được giao đến 3 Marketplace ở Bắc
Mỹ (Hoa Kỳ, Canada, Mexico), Nhật Bản và 5 Marketplace ở châu Âu (Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và
Anh), bạn bắt buộc phải sử dụng một trong ba phương thức trả hàng dưới đây:
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Phương thức trả hàng
Hoàn tiền không cần trả
hàng

Hoàn trả đầy đủ các khoản đã thanh toán, nhưng không yêu cầu trả lại sản phẩm.

Cung cấp các tùy chọn
trả hàng trong nước

Cung cấp địa chỉ trả hàng địa phương tại quốc gia / khu vực địa lý sở tại của
người mua. Ví dụ: nếu bạn bán hàng trên Amazon.co.uk, thì bạn sẽ phải cung cấp
địa chỉ trả hàng tại Anh. Trường hợp bạn không có địa chỉ trả hàng tại địa phương,
bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ nhà cung cấp dịch vụ trả hàng quốc tế.

Cung cấp gửi hàng trả
hàng quốc tế trả phí
1
trước

Cung cấp nhãn thư tín trả hàng trả phí trước của bạn Ví dụ: nếu bạn bán hàng
trên Amazon.de nhưng nơi gửi hàng là Việt Nam, thì cần cung cấp cho người mua
cung nhãn trả hàng từ Đức về nơi sở tại. Khuyến nghị bạn nên bổ sung thêm mã
theo dõi trên nhãn trả hàng trả phí trước.

Lưu ý:
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2019, nếu bạn giao đơn đặt hàng tới
người mua ở Hoa Kỳ từ nước ngoài thì bắt buộc phải cung cấp cho
Amazon địa chỉ trả hàng hợp lệ tại Hoa Kỳ đối với các mặt hàng có giá trị
dưới 10 USD.

Để tìm hiểu thêm về các hạng mục công việc cần chú ý và hướng dẫn thao tác trả hàng quốc tế, vui lòng nhấp
vào đây để xem chi tiết.
• Dịch vụ sau trả hàng
Trường hợp bạn lựa chọn chấp nhận yêu cầu trả lại của người
mua, thì cần chú ý đến các trường hợp đặc biệt khác rất dễ có khả
năng xảy ra trong quá trình trả hàng: chẳng hạn như bao bì sản
phẩm bị hư hỏng và cũ mòn, hoặc sản phẩm mất mát, hư hỏng quá
trình vận chuyển v.v.
FBA sẽ cung cấp dịch vụ đóng gói lại và tân trang cho các sản
phẩm bị hư hỏng bao bì nhưng vẫn ở trong tình trạng có thể bán
được. Đối với các sản phẩm phù hợp với điều kiện, hệ thống sẽ tự
động đóng gói lại, dịch vụ này có thể giảm tổn thất sản phẩm một
cách hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ loại bỏ sản phẩm và chi phí kinh
doanh, đồng thời cũng tính toán đến cả lợi ích của người bán và
tính bền vững của nguồn tài nguyên.
Nhãn giao hàng trả hàng quốc tế trả phí trước: Sau khi chấp nhận yêu cầu trả lại, bạn có thể lựa chọn "Tôi sẽ cung cấp nhãn thư tín trả phí
trước cho đề nghị này" và đồng thời tải lên nhãn gửi trả hàng mà bạn đã trả trước phí vận chuyển hoặc gửi nhãn trả hàng này qua email để
gửi tới cho người mua v.v. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người mua khi sử dụng các nhãn để gửi trả hàng. Để biết thêm chi tiết về
các nhà cung cấp nhãn trả phí trước, quy trình vận hành, v.v., vui lòng nhấp vào đây để tra cứu thêm thông tin.
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• Dịch vụ đóng gói lại (FBA repacking service)
FBA sẽ đóng gói lại các sản phẩm do người mua phù hợp điều kiện trả lại để hàng bị trả lại có
thể được bán dưới dạng sản phẩm mới. Dịch vụ này áp dụng cho sản phẩm bán lẻ, các sản
phẩm FBA bị trả lại và không thể tắt trong cài đặt của bạn.
• Amazon sẽ đánh giá từng sản phẩm được trả lại để xác định xem sản phấm đó có thể
thực hiện đóng gói lại hay không.
• Đóng gói lại bao gồm thay thế túi nhựa polyetylen hoặc bao bì màng xốp bóng khí,
hoặc đóng gói lại thùng hàng. Nghiệp vụ cũng bao gồm đóng gói lại các thùng hộp (có
thương hiệu và không có thương hiệu) và túi nhựa polyethylene.
• Dịch vụ tân trang (Refurbishment services)
Amazon cung cấp các dịch vụ đóng gói khác thông qua các thao tác tân trang tùy chọn. FBA sẽ
cung cấp các dịch vụ tân trang tương ứng dành cho nhiều danh mục sản phẩm khác nhau,
chẳng hạn như tiến hành dán băng dính, dán keo và đóng hộp lại đối với các loại thùng hộp;
loại bỏ băng dính thừa, loại bỏ các giấy dính và nhãn dán không phải sản phẩm. Tân trang lại
quần áo và giày dép có thể bao gồm làm sạch bằng hơi nước và loại bỏ các vết bẩn và mùi hôi
v.v.
Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central bất kỳ lúc nào để thay đổi Cài đặt tân trang.
• Các danh mục sản phẩm có thể sử dụng dịch vụ đóng gói lại
Sau khi thêm các phân loại vào trong dịch vụ đóng gói lại, sản phẩm của bạn sẽ tự động được
đưa vào danh mục. Bao gồm:
Các phân loại đủ điều kiện để đóng gói lại

Đồ nội thất gia đình
Gia dụng
Điện thoại di động
Giày dép

Vật dụng nhà bếp
Văn phòng
Thảm cỏ và sân vườn nghệ
thuật
Quần áo

Đồ dùng cho thú cưng
Đồ dùng cho ô tô
Vật dụng khoa học, công
nghiệp và thương mại
Thời trang

Thể thao
Nhiếp ảnh và camera
Nhạc cụ
-

• Đánh giá trả hàng
Sau khi hoàn tất việc đổi trả, người mua có khả năng sẽ đưa ra phản hồi về trải nghiệm đổi trả. Để
nâng cấp hiệu suất tốt hơn, phản hồi đổi trả hàng của người mua cũng là một mắt xích liên kết chính
mà người bán cần chú ý trong quá trình xử lý đổi trả hàng. Hành vi của bạn trong từng bước tiến hành
của quy trình đổi trả hàng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ trả lại hàng do không hài lòng (RDR-Return
dissatisfaction rate) của người mua, 3 chỉ số dưới đây sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đổi trả hàng:
Các chỉ số ảnh hưởng đến việc đánh giá đổi trả hàng
Tỷ lệ này là đề cập đến tỷ lệ phần trăm các đề nghị đổi trả hàng có phản hồi tiêu cực từ
Tỷ lệ phản hồi đổi trả hàng
người mua trên tổng số các đề nghị đổi trả hàng có hiệu lực. Đối với mỗi một yêu cầu đổi
tiêu cực
trả hàng, chúng tôi sẽ tư vấn với người mua xem liệu người bán đã giải quyết vấn đề đổi
(Negative Return
trả hàng của họ hay chưa. Nếu như người mua nói rằng vấn đề trả lại của họ vẫn chưa
Feedback Rate)
được giải quyết, chúng tôi sẽ coi đó là một phản hồi tiêu cực.
Tỷ lệ trả lời chậm trễ là đề cập đến tỷ lệ phần trăm yêu cầu đổi trả hàng có hiệu lực mà
Tỷ lệ trả lời chậm trễ
bạn không chấp thuận đổi trả hàng, cung cấp hoàn tiền hoặc đóng yêu cầu trong vòng 48
( Late Response Rate)
giờ đồng hồ kể từ khi nhận được yêu cầu.
Là đề cập đến tỷ lệ phần trăm yêu cầu trả lại tuân thủ chính sách trả hàng nhưng bị từ
Tỷ lệ từ chối vô hiệu
chối không chính xác. Trường hợp sản phẩm đề nghị đổi trả hàng phù hợp các yêu cầu
(Invalid rejection rate)
chính sách, người bán phải hoàn đủ tiền cho người mua, chấp thuận đề nghị đổi trả của
giải quyết vấn đề đổi trả của họ.
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Tôi nên làm thế nào để cải thiện đánh giá đổi trả hàng của mình?

Dưới đây là một vài kiến nghị để cải thiện đánh giá đổi trả
hàng, trước tiên, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản người
bán Amazon của mình, đồng thời căn cứ theo tình huống của
bản thân để tiến hành quản lý đánh giá đổi trả hàng:
⚫ Bạn có thể sử dụng chức năng Phê duyệt đổi trả hàng tự
động.
⚫ Bạn cần kiểm tra hàng ngày xem có các đề nghị đổi trả
hàng hay không, khi bạn không đưa ra câu trả lời cho các
đề nghị trả hàng thì rất có khả năng đề nghị đó sẽ nhận
được phản hồi tiêu cực.
⚫ Trường hợp bạn đưa ra câu trả lời nhanh chóng cho người
mua trong vòng 2 ngày, sẽ không có nhiều khả năng để họ
đưa ra các phản hồi tiêu cực.
⚫ Bạn cần tích cực và chủ động giải quyết vấn đề của người
mua, mọi trường hợp từ chối đề nghị đổi trả hàng khi chưa
giải quyết vấn đề của họ sẽ có khả năng dẫn đến phản hồi
tiêu cực.
⚫ Bạn cần chú ý giám sát những phản hồi tiêu cực, những đề
nghị đổi trả hàng nhận được phản hồi tiêu cực rất dễ dẫn
đến việc người mua yêu cầu bồi thường.
⚫ Bạn có thể sử dụng Trình quản lý phản hồi để liên hệ và
trao đổi với người mua.
⚫ Bạn cũng có thể sử dụng mẫu "Dịch vụ tin nhắn giữa người
mua và người bán" để trao đổi tốt hơn với người mua. Để
biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Mẫu email của dịch vụ
nhắn tin người mua và người bán.

Để biết thêm thông tin về phạm vi, thời gian áp dụng của chính sách đổi trả hàng, vui lòng nhấp vào đây để tìm
hiểu chi tiết.
3.4.4 Chính sách bồi thường hàng lưu kho bị mất mát và hư hỏng
Sau khi sản phẩm của bạn được bán ra hoặc sau khi xác nhận đổi trả hàng, nếu hàng lưu kho của bạn bị mất mát
hoặc bị hư hỏng tại các vị trí của người vận chuyển đối tác, Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc
trên đường giao hàng cho người mua, Amazon có thể cung cấp cho bạn dịch vụ sau bán hàng tương ứng:
• Thay thế bằng một sản phẩm khác có FNSKU tương đồng
• Bồi thường cho thu nhập ước tính của bạn từ việc bán cùng một loại sản phẩm
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Làm thế nào để phát hiện hoặc giải quyết vấn đề thất thoát sản phẩm?
Trường hợp bạn cho rằng một phần lưu kho của bạn bị thất thoát, vui lòng đăng
nhập vào Seller Central và sử dụng các công cụ và báo cáo dưới đây:
• Giao diện Quản lý đơn hàng (tìm kiếm theo SKU; nếu như ASIN chỉ tương
ứng với một sản phẩm, thì sẽ tìm kiếm theo ASIN), sử dụng "Tìm kiếm nâng
cao" để tiến hành tìm kiếm các đơn đặt hàng đang chờ gửi hàng và các sản
phẩm đã chuẩn bị trước.
• Báo cáo kiểm kê lưu kho
• Báo cáo chi tiết hoạt động lưu kho
• Báo cáo chi tiết về đơn hàng bị loại
• Báo cáo hàng lưu kho đã tiếp nhận
• Báo cáo bồi thường
• Báo cáo lưu kho hàng ngày
• Bạn cũng có thể kiểm tra xem có thông báo bồi thường từ FBA trong tài
khoản email của mình hay không.
Trường hợp bạn không thể giải quyết được vấn đề tìm kiếm nguyên nhân
thất thoát hàng lưu kho, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ đối tác bán
hàng.

Làm thế nào để xác định mức bồi thường?
Các nhân tố mà Amazon sẽ xem xét cân nhắc khi xác định hạn mức bồi
thường gồm có:
• Lịch sử ghi chép bán hàng của bạn như thế nào
• Trên trang Amazon.com, mức giá bình quân của sản phẩm được bán qua
FBA là bao nhiêu
• Lịch sử ghi chép bán hàng của ASIN cụ thể này như thế nào

Lưu ý:
Trường hợp hàng lưu kho bị thất thoát mà Amazon đã tiến hành bồi
thường, sau đó lại được tìm thấy hoặc được xác định là bồi thường có
sai sót, Amazon có khả năng sẽ tiến hành thay thế bằng một sản phẩm
khác có FNSKU tương đồng hoặc hủy khoản thanh toán đã được cấp
cho tài khoản của bạn.
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• Những hạn chế trong việc nhận tiền bồi thường
Chính sách của Amazon nghiêm cấm bất kỳ hành vi nào có thể trở ngại đến dịch vụ bình thường do
Amazon cung cấp tới những người bán khác.
Ví dụ về các hành vi loại này bao gồm: đưa ra đề nghị bồi thường khi chưa thực hiện điều tra đầy
đủ, đưa ra đề nghị bồi thường cẩu thả hoặc đưa ra lượng lớn đề nghị bồi thường trong thời gian
ngắn v.v, những hành vi này có thể khiến Amazon mất thêm thời gian và nhân lực để xử lý đề nghị của
bạn, từ đó gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý đề nghị bồi thường của người bán khác.
Đồng thời, Amazon cũng có những hạn chế tương ứng đối với các sản phẩm cần được bồi thường:
Sản phẩm thích hợp áp dụng
Sản phẩm bị hỏng bên trong Trung tâm hoàn thiện
đơn hàng bởi Amazon

Các sản phẩm bị đặt sai vị trí tại các Trung tâm hoàn
thiện đơn hàng bởi Amazon

Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng tại vị trí người vận
chuyển hoặc người phân phối do chúng tôi ủy thác
giao hàng cho người mua

Hàng hóa mất mát hoặc hư hỏng khi các hãng vận
chuyển hợp tác của Amazon (bưu kiện nhỏ, LTL và
FTL) vận chuyển đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
bởi Amazon

Sản phẩm không thích hợp áp dụng
Hàng cấm FBA

Các sản phẩm không phù hợp yêu cầu lưu kho FBA

Các sản phẩm bưu kiện nhỏ được vận chuyển bởi các
nhà vận chuyển hợp tác với Amazon và bị hư hỏng do
đóng gói không đúng cách

Hàng hóa bị lỗi hoặc sản phẩm bị mất hoặc bị hư
hỏng tại các vị trí của người mua, nhà phân phối
hoặc người bán

Hàng hóa hết hạn

Các mặt hàng bị lỗi đã bị hư hỏng trước khi được
giao đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi
Amazon

Các mặt hàng bị hạn chế đã thất thoát hoặc bị hỏng
trong quá trình xử lý loại bỏ hàng

-

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản liên quan và chi tiết bồi thường cho hàng lưu kho bị mất và hư hỏng, vui lòng
nhấp vào đây (yêu cầu đăng nhập) để tra cứu.
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3.5 Giải thích các thuật ngữ sử dụng trong chương
Thuật ngữ.
Sản phẩm còn nguyên bao
bì xuất xưởng

Tài khoản bán hàng chuyên
nghiệp

Tài khoản bán hàng cá
nhân

Tuần kiểm tra điểm

Hòm thư PO, APO, FPO
hoặc DPO

Nhà cung cấp dịch vụ trả
hàng quốc tế

Chương trình hành động

Tỷ lệ không hài lòng của
khách hàng (NCX)

Nhãn giao hàng trả hàng
quốc tế trả phí trước

Giải thích
Là đề cập đến các sản phẩm được đóng gói cùng nhau nhưng có thể bán
đơn lẻ từng sản phẩm, khi bán cần phải xé lẻ chia nhỏ và các sản phẩm
trong đó phải được bán riêng lẻ; hoặc có thể tiến hành chuẩn bị và bán ra
sản phẩm theo yêu cầu của bộ bao bì đóng gói, đồng thời sử dụng hình thức
đóng gói sản phẩm trong nhiều túi để tiêu thụ.
Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp là tài khoản của người bán tham gia vào
chương trình bán hàng chuyên nghiệp của Amazon, những người bán này
có thể nhận được các dịch vụ hoặc chức năng được nâng cấp như miễn phí
hoa hồng bán hàng và thu phí theo từng mặt hàng thông qua trả phí sử dụng
trang web của Amazon.
Tài khoản bán hàng cá nhân là tài khoản người bán miễn phí tham gia vào
kế hoạch bán hàng cá nhân, loại tài khoản này chỉ có thể được hưởng các
dịch vụ và chức năng cơ bản nhất và yêu cầu thanh toán các khoản phí
ngoài hạn mức như hoa hồng bán hàng.
Amazon sẽ đánh giá tiêu chuẩn giới hạn gửi kho của bạn theo từng quý. Cơ
sở đánh giá là giá trị điểm số IPI của bạn trong khoảng thời gian "Tuần kiểm
tra điểm". Khoảng thời gian này thông thường là tuần thứ 6 và tuần cuối
cùng trước khi kết thúc mỗi quý.
Bưu chính PO (Post Office); bưu chính quân đội APO (Army Post Office);
bưu chính hạm đội FPO (Fleet Post Office); bưu chính ngoại giao DPO
(Diplomatic Post Office). Tại Hoa Kỳ, chỉ USPS (Cục Bưu chính Hoa Kỳ) mới
được phép gửi thư đến các địa chỉ PO Box hoặc APO / FPO / DPO (bao
gồm EMS, HKEMS, bưu kiện lớn CN, bưu kiện lớnHK, gói nhỏ HK, gói nhỏ
CN, gói nhỏ SW ). UPS, FedEx, DHL, TNT không thể giao hàng tới PO Box
hoặc các địa chỉ APO/FPO/DPO.
Khi người mua quốc tế trả lại đơn hàng mà bạn tự thực hiện giao hàng, nhà
cung cấp dịch vụ trả hàng có thể hỗ trợ bạn. Các nhà cung này có thể nhận
lại hàng từ người mua và gửi lại cho bạn sau khi đã chỉnh lý, rồi gửi cho
người mua khác hoặc cung cấp các phương án tùy chọn khác.
Trường hợp bạn bị hủy tư cách kích hoạt tùy chọn dịch vụ giao hàng ưu tiên
vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bạn cần gửi cho chúng tôi một chương
trình hành động cải thiện hiệu suất, nội dung phải bao gồm phân tích nguyên
nhân gốc rễ của các vấn đề này và chương trình thực hiện làm thế nào giải
quyết được những vấn đề này trong một khoảng thời gian được quy định cụ
thể.
Tỷ lệ không hài lòng của khách hàng (NCX) bằng số lượng đơn đặt hàng mà
người mua báo cáo tồn tại vấn đề về sản phẩm hoặc thông tin sản phẩm
chia cho tổng số đơn đặt hàng.
Sau khi chấp nhận yêu cầu trả lại, bạn có thể lựa chọn "Tôi sẽ cung cấp
nhãn thư tín trả phí trước cho đề nghị này" và đồng thời tải lên nhãn gửi trả
hàng mà bạn đã trả trước phí vận chuyển hoặc gửi nhãn này qua email để
gửi tới cho người mua v.v. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người
mua khi sử dụng các nhãn để gửi trả hàng.
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Tài liệu liên quan
Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)?
• Thế nào là Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)?
• Chuẩn bị trước khi nhập kho FBA
• Quản lý hàng lưu kho trong Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
• Hướng dẫn thao tác Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
• Phương án giải pháp linh hoạt và đa dạng FBA
Cách thức tìm kiếm bài học: Amazon Seller Central > Hiệu suất > Học viện nhà bán hàng > Tìm kiếm tên bài học
Link dẫn: Học viện nhà bán hàng Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản

Tìm hiểu thêm các chương trình học liên quan đến hoàn thiện đơn hàng:
• Người bán hàng mới bắt buộc phải đọc và tìm hiểu về kiến thức, tìm kiếm “Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng
xuyên quốc gia”
• Làm thế nào để thực hiện nhập kho FBA trong vận chuyển chặng đầu hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc
gia? Tìm kiếm “AGL”
• Bạn cũng có thể tự mình hoàn thiện đơn hàng tới người mua, tìm kiếm "FBM / MFN"
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Phản hồi sau khi học
Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “
cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!
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