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Mục tiêu từ trước tới nay của Amazon là giúp người bán mở rộng cơ hội kinh doanh toàn cầu, tiếp cận

thêm nhiều người mua 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 riêng mình, trong đó Hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia

của Amazon (AGL) đã giải quyết vấn đề người bán vận chuyển sản phẩm đi, trong khi đó Hoàn thiện

đơn hàng bởi Amazon (FBA) lại 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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Để tạo điều kiện cho người bán trên Amazon mở rộng bán hàng toàn cầu được tốt hơn, Amazon

còn cung cấp nhiều giải pháp hoàn thiện đơn hàng quốc tế và chương trình ưu đãi sản phẩm, nhằm

đơn giản hóa quy trình bán hàng của người bán trên Amazon, nâng cao trải nghiệm mua sắm của

khách hàng, từ đó mang lại lợi nhuận bán hàng tốt hơn.

5. Giới thiệu thêm nhiều 

hạng mục của Hoàn 

thiện đơn hàng bởi 

Amazon (FBA)
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Tài liệu này bao gồm năm chương. Nếu bạn muốn học những chương khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn 

tìm bài học trên Trang đọc liên quan, tìm tài liệu bạn muốn học.
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5.1 Hạng mục giảm giá nhập kho dành cho sản phẩm mới của

FBA: Chương trình lựa chọn mới của FBA

3

Chương trình lựa chọn mới của Amazon FBA là một hạng mục ưu đãi giảm giá nhập kho dành cho sản

phẩm mới của FBA. Sau khi người bán đăng ký tham gia chương trình miễn phí, các sản phẩm mới có thể

được hưởng 5 ưu đãi có thời hạn quan trọng như miễn phí lưu kho, miễn phí quảng cáo, miễn phí rút hàng

lưu kho và miễn phí xử lý hàng trả về, giúp người bán FBA đăng tải sản phẩm mới với chi phí thấp, người

bán mới cũng có thể dùng thử chương trình FBA với chi phí thấp.

• Giới thiệu cơ bản về Chương trình lựa chọn mới của FBA

Giảm giá phí FBA được cung cấp thông qua Chương trình lựa chọn mới của FBA giúp người bán

sử dụng FBA dễ dàng hơn để bán sản phẩm mới, giảm chi phí thử nghiệm sản phẩm mới trong

giai đoạn đầu, mở rộng thêm nhiều cơ hội bán hàng hơn.

Sau khi đăng ký tham gia chương trình, sản phẩm lựa chọn mới FBA đáp ứng yêu cầu có thể

được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá như miễn phí lưu kho, miễn phí quảng cáo, miễn phí rút hàng

lưu kho và miễn phí xử lý hàng trả về, v.v...

Chương trình hiện đang thực hiện tại 13 thị trường lớn trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada,

Mexico, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Singapore, Úc, Ả Rập Xê Út và UAE.

Ghi chú:

• Nếu muốn được hưởng ưu đãi giảm giá của chương trình này, bạn cần nhấp vào nút đăng

ký để tham gia. Đăng ký chỉ qua một lần nhấp chuột, dễ dàng tiện lợi. Nếu bạn muốn

hưởng ưu đãi giảm giá của chương trình tại nhiều thị trường, bạn cần phải đăng ký riêng

tại mỗi thị trường;

• Người bán đã đăng ký chương trình này trước đó, không cần đăng ký lại, các sản phẩm

lựa chọn mới của FBA đáp ứng yêu cầu của chương trình sẽ tự động được hưởng ưu đãi

giảm giá theo phiên bản nâng cấp của chương trình.

3

Trước sự đa dạng về sản phẩm mà người bán bán trên Amazon Marketplace, FBA đã đưa ra các hạng mục

ưu đãi đặc biệt riêng dành cho các sản phẩm trong từng điều kiện khác nhau. Bạn có thể lựa chọn tùy theo

điều kiện cụ thể của mình, thông qua việc sử dụng linh hoạt các hạng mục ưu đãi đặc biệt do Amazon cung

cấp, có thể giảm được phí lưu kho và hoàn thiện đơn hàng, nâng cao hiệu suất, giữ chân khách hàng và duy

trì lợi nhuận ổn định lâu dài.
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• Sản phẩm mới được hưởng 5 ưu đãi giảm giá có thời hạn dưới đây

Tìm thấy sản phẩm phù hợp để bán 

nhanh hơn

Bùng nổ đơn hàng khi mùa cao 

điểm đến

Mở rộng sản phẩm lựa chọn

Có thể bán sản phẩm lựa chọn theo 

mùa mà không phải lo lắng

Tăng biến thể sản phẩm

Thích hợp với sở thích mua hàng 

của nhiều người tiêu dùng hơn

Tiết kiệm phí lưu kho được có thể dùng 

cho việc dẫn lưu lượng truy cập và 

chương trình khuyến mãi trong mùa cao 

điểm để cải thiện cơ hội bán hàng

• Ưu điểm của Chương trình lựa chọn mới của FBA

Phí lưu trữ hàng tháng Phí rút hàng lưu kho Phí xử lý hàng trả lại

Phiếu mua hàng quảng cáo 

được tài trợ bởi Amazon

Chiết khấu phí vận chuyển nhập 

kho của dịch vụ vận chuyển đối 

tác của Amazon
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Miễn phí quảng cáo

Amazon Marketplace của Hoa Kỳ / Anh / Đức / Nhật Bản:

Nếu bạn là người bán mới tham gia dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, sau khi đăng ký 

chương trình và đáp ứng hai yêu cầu dưới đây, bạn có thể nhận được phiếu giảm giá quảng 

cáo được tài trợ bởi Amazon có trị giá 200 USD*:

• Sau khi đăng ký tham gia Chương trình lựa chọn mới, hãy đăng tải một FBA ASIN và 

chuyển hàng nhập kho, sau khi tiếp nhận và lên kệ thành công, hãy thiết đặt thủ công 

một chương trình quảng cáo không có ngày kết thúc cho FBA ASIN mới đăng tải, đồng 

thời đăng tải chạy chương trình quảng cáo này để nhận phiếu giảm giá quảng cáo được 

tài trợ bởi Amazon có trị giá 100 USD* đầu tiên;

• Chạy chương trình quảng cáo ít nhất trong 30 ngày, để nhận phiếu giảm giá quảng cáo 

được tài trợ bởi Amazon có trị giá 100 USD* thứ hai.

Hướng dẫn thao tác nhận phiếu giảm giá quảng cáo được tài trợ bởi Amazon (lấy

Marketplace của Hoa Kỳ làm ví dụ):

• Phiếu giảm giá quảng cáo được tài trợ bởi Amazon có giá trị 100 USD* đầu tiên:

• Sau khi đăng ký tham gia Chương trình lựa chọn mới trong vòng 60 ngày, đăng

tải 1 FBA ASIN và chuyển hàng nhập kho;

• Trong vòng 30 ngày sau khi tiếp nhận và lên kệ thành công, hãy thiết đặt thủ

công một chương trình quảng cáo không có ngày kết thúc cho FBA ASIN mới

đăng tải;

• Phiếu giảm giá quảng cáo được tài trợ bởi Amazon có giá trị 100 USD
*
đầu tiên:

• Chạy chương trình quảng cáo này ít nhất trong 30 ngày.

Đăng ký tham gia 

Chương trình lựa 

chọn mới

60 ngày 30 ngày 30 ngày

Chạy chương trình quảng cáo ít nhất 

trong 30 ngày

Sản phẩm được tiếp nhận và 

nhập kho thành công, sản 

phẩm ở trạng thái đang bán

Tạo/kích hoạt một chương trình quảng cáo không 

có ngày kết thúc cho FBA ASIN

Đáp ứng yêu cầu điều kiện đầu 

tiên, được nhận phiếu giảm giá 

quảng cáo trị giá 100 USD

Đáp ứng yêu cầu điều kiện đầu 

tiên, được nhận phiếu giảm giá 

quảng cáo trị giá 100 USD

Lưu ý: Do đơn vị tiền tệ ở mỗi thị trường khác nhau, số tiền mệnh giá trên phiếu giảm

giá quảng cáo được tài trợ bởi Amazon cụ thể sẽ khác nhau:

• Amazon Marketplace của Hoa Kỳ: 200 USD;

• Amazon Marketplace Nhật Bản: 22.000 JPY;

• Amazon Marketplace của Anh: 160 GBP;

• Amazon Marketplace của Đức: 180 EUR.

1
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Amazon Marketplace của Hoa Kỳ / Canada / Mexico / Anh / Đức / Pháp / Ý / Tây Ban Nha /

Nhật Bản:

Hàng cỡ nhỏ / kích thước tiêu chuẩn / mặt hàng quá khổ: miễn phí lưu trữ trong 3 tháng

• Hàng cỡ nhỏ / kích thước tiêu chuẩn: đối với mỗi ASIN đáp ứng yêu cầu của chương

trình, trong vòng 3 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận,

sẽ miễn thu phí lưu trữ hàng tháng cho 50 kiện (units) sản phẩm đầu tiên;

• Hàng quá khổ: đối với mỗi ASIN đáp ứng yêu cầu của chương trình, trong vòng 3 tháng

sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận, sẽ miễn thu phí lưu trữ

hàng tháng cho 30 kiện (units) sản phẩm đầu tiên;

Mặt hàng quần áo & phụ kiện, giày dép, va li & túi xách: miễn phí lưu kho trong 4 tháng

Đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới thuộc mặt hàng quần áo và giày dép đáp ứng yêu cầu của

chương trình, trong vòng 4 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp

nhận, sẽ miễn thu phí lưu trữ hàng tháng cho 100 kiện (units) sản phẩm đầu tiên.

Amazon Marketplace Trung Đông (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út)

/ Amazon Marketplace của Úc:

Kích thước tiêu chuẩn & các mặt hàng quá khổ: Miễn phí lưu kho trong 3 tháng

Đối với mỗi ASIN đáp ứng yêu cầu của chương trình, trong vòng 3 tháng sau khi Trung tâm

hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận, sẽ miễn thu phí lưu trữ hàng tháng cho 30 kiện

(units) sản phẩm đầu tiên;

Mặt hàng quần áo và giày dép: miễn phí lưu kho trong 4 tháng

Đối với mỗi sản phẩm lựa mới thuộc mặt hàng quần áo và giày dép đáp ứng yêu cầu của

chương trình, trong vòng 4 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp

nhận, sẽ miễn thu phí lưu trữ hàng tháng cho 100 kiện (units) sản phẩm đầu tiên.

Amazon Marketplace Singapore:

Kích thước tiêu chuẩn & các mặt hàng quá khổ: miễn phí lưu kho trong 3 tháng

Đối với mỗi ASIN đáp ứng yêu cầu của chương trình, trong vòng 3 tháng sau khi Trung tâm

hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận, sẽ miễn thu phí lưu trữ hàng tháng cho 30 kiện

(units) sản phẩm đầu tiên.

6

Miễn phí lưu trữ hàng tháng
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Amazon Marketplace của Hoa Kỳ / Canada / Mexico / Anh / Đức / Pháp / Ý / Tây Ban Nha /

Nhật Bản:

Hàng cỡ nhỏ / kích thước tiêu chuẩn / mặt hàng quá khổ: miễn phí rút hàng lưu kho trong nửa

năm

• Hàng cỡ nhỏ / kích thước tiêu chuẩn: đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới đáp ứng yêu

cầu của chương trình, trong vòng 6 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi

Amazon tiếp nhận, sẽ miễn phí rút hàng lưu kho cho 50 kiện (units) sản phẩm đầu tiên

của mỗi ASIN;

• Hàng quá khổ: đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới đáp ứng yêu cầu của chương trình,

trong vòng 6 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận, sẽ

miễn phí rút hàng lưu kho cho 30 kiện (units) sản phẩm đầu tiên của mỗi ASIN;

Mặt hàng quần áo & phụ kiện, giày dép, va li & túi xách: miễn phí rút hàng lưu kho trong nửa

năm

Đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới thuộc mặt hàng quần áo và giày dép đáp ứng yêu cầu của

chương trình, trong vòng 6 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp

nhận, sẽ miễn phí rút hàng lưu kho cho 100 kiện (units) sản phẩm đầu tiên của mỗi ASIN.

Amazon Marketplace của Úc:

Kích thước tiêu chuẩn & các mặt hàng quá khổ: miễn phí rút hàng lưu kho trong nửa năm

Đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới đáp ứng yêu cầu của chương trình, trong vòng 6 tháng sau

khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận, sẽ miễn phí rút hàng lưu kho cho 30

kiện (units) sản phẩm đầu tiên của mỗi ASIN.

Mặt hàng quần áo và giày dép: miễn phí rút hàng lưu kho trong nửa năm

Đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới thuộc mặt hàng quần áo và giày dép đáp ứng yêu cầu của

chương trình, trong vòng 6 tháng sau khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp

nhận, sẽ miễn phí rút hàng lưu kho cho 100 kiện (units) sản phẩm đầu tiên của mỗi ASIN.

Amazon Marketplace Singapore:

Kích thước tiêu chuẩn & các mặt hàng quá khổ: Miễn phí rút hàng lưu kho trong nửa năm

Đối với mỗi sản phẩm lựa chọn mới đáp ứng yêu cầu của chương trình, trong vòng 6 tháng sau

khi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận, sẽ miễn phí rút hàng lưu kho cho 30

kiện (units) sản phẩm đầu tiên của mỗi ASIN.
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Miễn phí rút hàng lưu kho
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Ví dụ về miễn phí lưu kho và rút hàng lưu kho

8

Ví dụ về miễn phí lưu kho và rút hàng lưu kho các mặt hàng giày dép, va li & túi xách (cỡ

nhỏ / kích thước tiêu chuẩn):

Người bán A, người bán hàng trên Amazon Marketplace của Hoa Kỳ, dự định bán một mẫu

giày thời trang tự thiết kế (sản phẩm A), đáp ứng yêu cầu về đủ điều kiện của Chương trình lựa

chọn mới của FBA. Giả sử lần đầu tiên người bán này nhập kho 80 kiện, lần thứ hai nhập

kho 80 kiện, tổng cộng là 160 kiện. Theo ưu đãi của chương trình này, 100 đôi giày đầu tiên

của người bán A trong hai lần nhập kho có thể được hưởng ưu đãi có thời hạn là miễn phí lưu

trữ hàng tháng trong 4 tháng và miễn phí rút hàng lưu kho trong nửa năm.

80 kiện 80 kiện 100 kiện

Sản phẩm A Nhập kho lần đầu tiên Nhập kho lần thứ hai 

80 kiện

20 kiện

Phí lưu trữ: miễn phí 4 tháng

Phí rút hàng lưu kho: miễn phí 6 tháng

Tháng 5 năm 2021 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11
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Miễn phí xử lý hàng trả lại FBA

9

Amazon Marketplace Nhật Bản:

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, sẽ miễn toàn bộ phí xử lý

hàng trả lại đối với các mặt hàng "quần áo & phụ kiện", "giày dép, va li & túi xách" mà khách

hàng trả lại, và không giới hạn số lượng sản phẩm. Nhấp vào đây, để xem chương trình

khuyến mãi miễn phí xử lý trả hàng của khách hàng vào năm 2021 và tìm hiểu thêm các nội

dung khác;

Amazon Marketplace của Hoa Kỳ / Anh / Đức / Pháp / Ý / Tây Ban Nha:

Mặt hàng quần áo & phụ kiện, giày dép, va li & túi xách: ASIN mới đáp ứng yêu cầu của

chương trình, trong vòng 180 ngày sau lần nhập kho đầu tiên, nếu khách hàng trả lại hàng, thì

mỗi ASIN gốc được miễn phí xử lý hàng trả lại tối đa 20 kiện (units).

1

2

Chiết khấu phí vận chuyển nhập kho dịch vụ vận 

chuyển đối tác của Amazon1

Amazon Marketplace của Hoa Kỳ / Canada / Mexico / Anh / Đức / Pháp / Ý / Tây Ban Nha /

Nhật Bản:

Đối với người bán mới tham gia dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, nếu sản phẩm được

vận chuyển từ một địa điểm nào đó tại địa phương quốc gia đến (ví dụ: kho hàng ở nước

ngoài) tới Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, thì có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ vận

chuyển đối tác của Amazon để nhập kho. Sau khi đăng ký tham gia Chương trình lựa chọn

mới, lần đầu sử dụng Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon để nhập kho, bạn có thể được

giảm tối đa 100 USD phí vận chuyển nhập kho.

Lưu ý: Do đơn vị tiền tệ ở mỗi thị trường khác nhau, phí giảm giá cụ thể sẽ khác nhau:

• Marketplace của Hoa Kỳ: 100 USD;

• Marketplace Canada: 135 CAD;

• Marketplace Mexico: 2.200 MXN;

• Marketplace của Anh: 80 GBP;

• Marketplace của Đức / Pháp / Ý / Tây Ban Nha: 90 EUR;

• Marketplace Nhật Bản: ¥ 11.000 JPY.

1. Chỉ áp dụng cho vận chuyển tại địa phương quốc gia đến. Nếu sản phẩm của bạn lưu kho tại địa phương quốc gia đến (ví dụ 

như kho hàng ở nước ngoài), bạn có thể cân nhắc sử dụng sử dụng Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon để nhập kho.

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/GBEFLUJDMH8CRRLR?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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Xem đến đây, có thể có một số người bán mới không hiểu

Chương trình lựa chọn mới rốt cuộc đã giảm giá những chi phí

nào? Dưới đây là những hình ảnh giúp bạn hiểu một cách trực

quan hơn về ưu đãi của chương trình này.

Các chi phí chính của FBA bao gồm: phí vận chuyển nhập kho, phí lưu trữ, phí rút hàng lưu kho, phí xử lý

trọng lượng, phí xử lý hàng trả lại,… như trong hình bên dưới.

Giả sử sản phẩm của bạn một được vận chuyển từ một địa điểm nào đó tại địa phương quốc gia đến,

thông qua Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon để nhập kho, thì Chương trình lựa chọn mới có thể

giúp bạn tiết kiệm chi phí như trong nội dung vòng tròn màu cam ở hình bên dưới:

👇 Phí thủ tục trong vòng tròn màu cam bên dưới = phí ưu đãi giảm giá của chương trình

Phí vận chuyển nhập kho (sử dụng Dịch vụ vận chuyển 

đối tác của Amazon)

Phí lưu trữ

Phí xử lý hàng trả lại / thanh lý hàng lưu kho

Phí quảng cáo được tài trợ

Phí xử lý trọng lượng

Phí xử lý trả hàng

1. Gửi sản phẩm đến Trung tâm hoàn thiện đơn 

hàng bởi Amazon

2. Bảo quản và quản lý sản phẩm

3. Tạo chương trình quảng cáo để quảng 

bá sản phẩm

4. Xử lý đơn hàng, dịch vụ chăm 

sóc khách hàng, đóng gói sản 

phẩm và hoàn thiện đơn hàng

5. Xử lý trả hàng của khách hàng

Trả lại sản phẩm cho người bán hoặc 

loại bỏ 
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Để tìm hiểu thêm về điều khoản, điều kiện và những câu hỏi thường gặp của Chương trình lựa

chọn mới FBA, vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết.

• Hướng dẫn thao tác Chương trình lựa chọn mới

Làm thế nào để đăng ký tham gia Chương trình lựa chọn mới? Làm thế nào để nhận ưu đãi giảm

giá?

• Nếu bạn chưa mở gian hàng trên Amazon, bạn cần phải đăng ký tài khoản người bán chuyên

nghiệp trước và đăng ký dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA):

Tham gia vào chương trình bán hàng chuyên nghiệp, trả phí dịch vụ hàng tháng là 39,99 USD mỗi

tháng để thu về doanh số bán hàng không giới hạn. (Bắc Mỹ: 39,99 USD; Châu Âu: 39 EUR hoặc

25 GBP; Nhật Bản: 4.900 JPY);

• Nếu bạn đã đăng ký mở gian hàng và là người bán hàng chuyên nghiệp, vui lòng trực tiếp bắt

đầu từ bước 2.

• Tư cách tham gia Chương trình lựa chọn mới của FBA

Để tham gia vào Chương trình lựa chọn mới của FBA, trước tiên bạn cần đáp ứng quy định về tư

cách của Amazon đối với người bán, đồng thời sản phẩm đăng ký tham gia cũng cần đáp ứng các

tiêu chuẩn sau:

11

Điều kiện Chi tiết

Yêu cầu đối với 

người bán

Người bán chuyên nghiệp

Người bán mới có điểm chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) từ 400 trở lên, hoặc chưa

đạt được điểm IPI

Yêu cầu đối với 

sản phẩm

Sản phẩm lựa chọn mới của FBA, tức là sản phẩm lần đầu tiên được bán thông qua

FBA

Sản phẩm được Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận sau ngày 1

tháng 4 năm 2021

Kích thước sản phẩm: cỡ nhỏ / kích thước tiêu chuẩn, cỡ lớn

Tình trạng sản phẩm: mới hoàn toàn, không phải hàng đã qua sử dụng

Nhóm sản phẩm: không phải sản phẩm truyền thông

Bước 1: Đăng ký tài khoản người bán chuyên nghiệp

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=WHQRT98SAZC29VQ&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Bạn có thể tham gia Chương trình lựa chọn mới của FBA bằng ba cách sau và bắt đầu hưởng các ưu đãi

giảm giá của chương trình:

• Cách 1: Vào trang của chương trình trong Seller Central để đăng ký

① Để bạn đăng ký thuận tiện hơn, trong biểu mẫu có liên kết đến Chương trình lựa chọn mới

FBA của các thị trường khác nhau, bạn chỉ cần nhấp vào tên thị trường bên dưới là có thể

chuyển đến Seller Central tương ứng và truy cập trang chương trình;

Marketplace Hoa Kỳ Marketplace Canada Marketplace Mexico

Marketplace Châu Âu Marketplace Ả Rập Xê Út Marketplace UAE

Marketplace Nhật Bản Marketplace Singapore Marketplace của Úc

Bước 2: Đăng ký tham gia Chương trình lựa chọn mới của FBA 

② Sau khi vào trang chương trình, vui lòng nhấp vào "Đăng ký ngay";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral.amazon.com/gc/fulfillment-by-amazon/new-selection?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.ca/gc/fulfilment-by-amazon/new-selection?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com.mx/gc/fulfilment-by-amazon/new-selection?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/fulfilment-by-amazon/new-selection?initialSessionID=459-2366701-7219714&ld=ELCNAGS-cn.bing.com&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.sa/gc/fulfillment-by-amazon/new-selection?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.ae/gc/fulfillment-by-amazon/new-selection?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/gc/fulfillment-by-amazon/new-selection?initialSessionID=459-2366701-7219714&ld=ELCNAGS-cn.bing.com&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.sg/gc/fulfillment-by-amazon/new-selection?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com.au/authorization/failed/continue-registration?returnTo=%2Fgc%2Ffulfillment-by-amazon%2Fnew-selection&mons_redirect=remedy_url&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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③ Sau khi nhấp vào nút "Đăng ký ngay", bạn sẽ thấy giao diện ‘Cảm ơn bạn đã chọn tham

gia” như sau:

Lưu ý: Nếu người bán muốn hưởng ưu đãi giảm giá của chương trình tại các thị trường khác 

nhau ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Singapore và Úc, thì cần 

phải thực hiện các thao tác nêu trên để đăng ký tại mỗi thị trường.

④ Sau 1 - 2 ngày, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Khi bạn nhận được email xác nhận,

nghĩa là bạn đã đăng ký tham gia thành công. Nếu sau 2 ngày bạn vẫn không nhận được

email xác nhận, khuyến nghị bạn nên truy cập lại trang của chương trình, kiểm tra "Trạng

thái đăng ký" trên trang để xác nhận xem bạn đã đăng ký thành công chưa.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Cách 2: Đăng ký thông qua trang trợ giúp trên Seller Central của Amazon

Vui lòng đăng nhập vào Seller Central của từng thị trường, tìm kiếm chương trình “Tuyển chọn

FBA mới" trong trang trợ giúp, rồi nhấp vào "Đăng ký ngay" trên trang, bạn chỉ cần đợi email xác

nhận của Amazon.

14

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Ghi chú:

• Hai ngày sau khi nhấp vào nút đăng ký, bạn cũng có thể vào

lại trang của Chương trình lựa chọn mới, thông qua "Trạng

thái đăng ký" trên trang để kiểm tra xem bạn đã đăng ký thành

công chưa ;

• Nếu trạng thái đăng ký của bạn là "Y" hoặc "Đã đăng ký", có

nghĩa là bạn đã đăng ký thành công; nếu trạng thái đăng ký

của bạn là "N" hoặc "Chưa đăng ký", có nghĩa là bạn chưa

đăng ký hoặc đăng ký không thành công;

• Trước khi bạn gửi sản phẩm đến Trung tâm hoàn thiện đơn

hàng bởi Amazon, trước tiên bạn phải đăng ký để có cơ hội

được hưởng ưu đãi giảm giá của chương trình.

Bước 3: Đăng tải sản phẩm lựa chọn mới của FBA và gửi đến Trung 

tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Khi đăng tải sản phẩm, vui lòng chọn sử dụng bán hàng FBA hoặc chuyển đổi các sản phẩm người bán tự

hoàn thiện đơn hàng sang sử dụng bán hàng FBA.

• Tạo thông tin sản phẩm lần đầu tiên:

Nếu bạn thêm ASIN mới trong Seller Central, khi tạo thông tin sản phẩm và đăng tải, vui lòng chọn

sử dụng bán hàng FBA. Sau đó, Amazon sẽ hướng dẫn bạn quy trình tạo kiện hàng và gửi sản

phẩm đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

• Chuyển đổi các sản phẩm người bán tự hoàn thiện đơn hàng hiện tại sang sử dụng bán

hàng FBA:

Truy cập trang "Quản lý hàng lưu kho" trong Seller Central, chọn sản phẩm bạn muốn sử dụng

FBA để hoàn thiện đơn hàng, sau đó chọn "Chuyển thành hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon" từ

menu thả xuống "Áp dụng cho X kiện sản phẩm đã chọn" ở góc bên phải phía trên của trang.

Sau khi FBA ASIN mới đăng tải của bạn được Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận và đưa

lên kệ thành công, bạn có thể tạo chương trình quảng cáo để quảng bá sản phẩm của mình. Bạn có thể tự

tạo chương trình quảng cáo được tài trợ bởi Amazon, hoặc thông qua chức năng tạo chương trình quảng

cáo, hệ thống sẽ hỗ trợ bạn. Sau khi hệ thống tạo chương trình quảng cáo, Amazon sẽ gửi cho bạn một

email xác nhận. Chương trình quảng cáo sẽ được kích hoạt sau 7 ngày từ khi gửi email xác nhận và chương

trình quảng cáo sẽ tiếp tục chạy cho đến khi bạn chọn tạm dừng. Nếu bạn chọn dừng chương trình quảng

cáo trước khi kích hoạt, đổi thành kích hoạt một chương trình quảng cáo khác, bạn vẫn có thể nhận được

phiếu giảm giá quảng cáo. Vui lòng truy cập Trang trợ giúp Chương trình lựa chọn mới của Seller Central để

biết thêm chi tiết.

Bước 4: Tạo chương trình quảng cáo để quảng bá sản phẩm của bạn

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GWHQRT98SAZC29VQ?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Bước 5: Nhận phiếu giảm giá quảng cáo được tài trợ bởi Amazon

• Trong vòng 60 ngày sau khi đăng ký tham gia Chương trình lựa chọn mới, đăng tải một FBA ASIN

và gửi nhập kho, trong vòng 30 ngày sau khi sản phẩm được tiếp nhận và lên kệ thành công, hãy

thiết đặt thủ công một chương trình quảng cáo không có ngày kết thúc cho sản phẩm. Trong vòng

hai tuần sau khi đăng tải chương trình quảng cáo, bạn sẽ nhận được phiếu giảm giá quảng cáo trị

giá 100 USD* đầu tiên.

• Chạy chương trình quảng cáo ít nhất trong 30 ngày, bạn có thể nhận được phiếu giảm giá quảng

cáo trị giá 100 USD* thứ hai.

* Số tiền cụ thể có thể khác nhau do các đơn vị tiền tệ ở mỗi thị trường khác nhau. Ưu đãi giảm giá này chỉ áp dụng cho Amazon

Marketplace của Hoa Kỳ, Anh, Đức và Nhật Bản.

Sau khi đăng ký, Amazon sẽ xét duyệt để xác nhận xem bạn có đáp ứng các yêu cầu về tư cách tham gia

chương trình không. Theo các điều khoản và điều kiện của chương trình, Amazon sẽ tự động miễn các

khoản phí liên quan cho các sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

Bước 6: Hưởng ưu đãi giảm giá chi phí của Chương trình lựa chọn mới, thử nghiệm 

sản phẩm mới với chi phí thấp và sử dụng FBA để thu hút nhiều khách hàng hơn

Sau khi đăng ký thành công, làm cách nào 

để kiểm tra xem ASIN nào đã được hưởng 

ưu đãi giảm giá chi phí của chương trình?

Người bán trên Amazon Marketplace Nhật Bản có thể tìm thấy

"Trạng thái sử dụng Chương trình lựa chọn mới" trên trang sự

kiện, sau đó nhấp vào "Xem trạng thái sử dụng sản phẩm lựa

chọn mới" trên trang để kiểm tra.
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• Công cụ kiểm tra / tìm kiếm ASIN

Để giúp bạn tìm ra sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của chương trình một cách hiệu quả, Amazon

cung cấp cho bạn công cụ để kiểm tra tư cách sản phẩm.

• Bước 1, bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và truy cập trang của chương trình;

17

• Bước 2, kiểm tra danh sách các ASIN đáp ứng các yêu cầu của chương trình thông qua ba

công cụ truy vấn ASIN trên trang này. Dữ liệu ở đây được cập nhật mỗi tuần một lần,

khuyến nghị bạn nên kiểm tra thường xuyên.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Bạn có thể tự kiểm tra tư cách sản phẩm theo ba cách:

• Cách 1: Tìm kiếm ASIN đáp ứng các yêu cầu từ thông tin sản phẩm đang bán của

bạn

• Bước 1, nhấp vào nút "XLSX" trên trang, sau đó nhấp vào nút "Tìm kiếm ASIN đáp

ứng các yêu cầu từ thông tin sản phẩm của bạn" (Search for eligible ASINs from

your listing);

• Bước 2, từ biểu mẫu đã tải xuống kiểm tra danh sách ASIN của người bán đáp ứng

các yêu cầu về tư cách tham gia chương trình và có lượt xem.

Lưu ý: Do phương pháp này là kết quả của việc sàng lọc dựa trên thông tin đăng ký như

kích thước sản phẩm, nên không thể xác định có chắc chắn được bán thông qua FBA hay

phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình không. Do đó, có thể bao gồm các sản phẩm

không đáp ứng đủ điều kiện của chương trình, vì vậy cần phải sàng lọc thêm các sản phẩm

có số lượt xem nhất định. Nếu bạn không có bất kỳ sản phẩm nào đáp ứng yêu cầu, nút

này sẽ có màu xám và không thể nhấp vào được.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Cách 2: Tìm kiếm tất cả các ASIN đáp ứng yêu cầu được đăng tải trên Amazon (công

cụ này hiện chỉ khả dụng ở thị trường Nhật Bản)

• Bước 1, nhấp vào nút "Tìm kiếm tất cả các ASIN đáp ứng các yêu cầu được đăng

tải trên Amazon" (Search for all eligible ASINs listed on Amazon) ;

Ghi chú:

Do phương pháp này là kết quả của việc sàng lọc dựa trên thông tin

đăng ký như kích thước sản phẩm, nên không thể xác định có chắc

chắn được bán thông qua FBA hay phù hợp với tiêu chuẩn của chương

trình không. Do đó, có thể bao gồm các sản phẩm không đáp ứng các

yêu cầu về tiêu chuẩn của chương trình, vì vậy cần phải sàng lọc thêm

các sản phẩm doanh số nhất định.

• Bước 2, xem danh sách các ASIN (bao gồm các sản phẩm do bạn và những người

bán khác bán) đáp ứng các yêu cầu về tư cách tham gia chương trình và có doanh

số bán hàng của tất cả các sản phẩm đang bán theo biểu đã được tạo.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Cách 3: Tìm kiếm ASIN mới của FBA theo ASIN, EAN hoặc UPC

• Bước 1, nhấp vào "Tìm kiếm” ASIN mới trong FBA theo “ASIN, EAN, UPC";

Ghi chú:

Do phương pháp này là kết quả của việc sàng lọc dựa trên sản phẩm này có

phải là sản phẩm lựa chọn mới của FBA không, nên không thể xác thực sản

phẩm này có chắc chắn được bán và hoàn thiện đơn hàng thông qua FBA

không. Nếu bạn dự kiến sử dụng FBA để bán hàng, thì cần phải kiểm tra xem

yêu cầu về chính sách sản phẩm của FBA có đáp ứng đủ điều kiện của

Chương trình lựa chọn mới hay không và xác nhận. Người bán trên Amazon

Marketplace Nhật Bản cũng có thể sử dụng mã JAN để tìm kiếm.

• Bước 2, sử dụng mã sản phẩm (ASIN/EAN/UPC) để tìm kiếm nhằm xác nhận sản

phẩm có phải là sản phẩm FBA mới hay không.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Tổng hợp các liên kết dẫn đến công cụ tìm kiếm sản phẩm trên mỗi Amazon Marketplace

• Bước 1, bạn có thể nhấp vào tên Amazon Marketplace bên dưới để chuyển đến Seller

Central tương ứng và truy cập trang công cụ tìm kiếm sản phẩm;

• Bước 2, sau khi vào trang, bạn có thể kiểm tra sản phẩm có phải là sản phẩm mới của

FBA hay không bằng cách sử dụng mã sản phẩm (ASIN/EAN/UPC) để tìm kiếm.
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Trang công cụ tìm kiếm sản phẩm

Marketplace Hoa Kỳ Marketplace Châu Âu Marketplace Nhật Bản

Marketplace Ả Rập Xê Út Marketplace UAE Marketplace Singapore

Marketplace Canada Marketplace Mexico Marketplace của Úc

• Bước 2, sau khi vào trang, bạn có thể kiểm tra sản phẩm có phải là sản phẩm mới của

FBA hay không bằng cách sử dụng mã sản phẩm (ASIN/EAN/UPC) để tìm kiếm.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral.amazon.com/gc/fulfillment-by-amazon/new-to-fbaproductsearch?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/fulfilment-by-amazon/promotions/selection-match?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/gc/fulfillment-by-amazon/new-to-fbaproductsearch?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.sa/authorization/failed/selection?returnTo=%2Fgc%2Ffulfilment-by-amazon%2Fpromotions%2Fselection-match&mons_redirect=remedy_url&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.ae/authorization/failed/selection?returnTo=%2Fgc%2Ffulfilment-by-amazon%2Fpromotions%2Fselection-match&mons_redirect=remedy_url&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.sg/gc/fulfillment-by-amazon/new-to-fbaproductsearch?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.ca/gc/fulfilment-by-amazon/new-to-fbaproductsearch?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com.mx/gc/fulfillment-by-amazon/new-to-fbaproductsearch?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com.au/authorization/failed/continue-registration?returnTo=%2Fgc%2Ffulfilment-by-amazon%2Fnew-to-fbaproductsearch&mons_redirect=remedy_url&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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• Ví dụ về ưu đãi giảm giá và tổng hợp ưu đãi giảm giá khi tham gia Chương trình lựa chọn

mới của FBA

• Ví dụ về ưu đãi giảm giá:

Ưu đãi giảm giá khi tham gia Chương trình lựa chọn mới của FBA cụ thể bao gồm những

gì? Sau đây là danh sách các ưu đãi giảm giá mà người bán được hưởng khi tham gia

chương trình trong các trường hợp khác nhau.

Người bán mới tham gia FBA (sản phẩm quần áo)

Tony, người bán trên Amazon Marketplace của Nhật

Bản, lần đầu tiên sử dụng FBA để bán giày thể thao tự

thiết kế với kích thước 12cm × 20cm × 32cm và trọng

lượng 950g.

Tony nhập kho 50 kiện sản phẩm này vào Trung tâm

hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong 3 tháng, trong

thời gian bán hàng có một khách hàng đã trả lại 2 kiện

sản phẩm, vậy Tony sẽ trả bao nhiêu chi phí hoàn

thiện đơn hàng?

Công thức tính toán:

* Chỉ áp dụng cho vận chuyển nhập kho tại địa phương quốc gia đến và số tiền cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi

gửi hàng.

• Phí vận chuyển nhập kho: Giả sử rằng 10 đôi giày thể thao được đóng gói trong thùng kích

thước 160, tổng cộng nhập kho 5 thùng (giữa Osaka ⇔ Tokyo), mỗi thùng là 2.160 JPY (khi

sử dụng dịch vụ của đối tác vận chuyển) × 5 thùng = 10.800 JPY

• Phí lưu trữ: 50 kiện sản phẩm này (từ tháng 1 đến tháng 9) nếu được bảo quản trong 3

tháng, 5.160 JPY × kích thước sản phẩm (12cm × 20cm × 32cm) × 50 kiện /

(10cmx10cmx10cm) × 3 tháng

• Phí xử lý hàng trả lại FBA: giống như phí hoàn thiện đơn hàng FBA, vì vậy trong trường hợp

này, kích thước sản phẩm (12 + 20 + 32 = 66) tương đương với kích thước 80, mỗi kiện 467

JPY và 2 kiện tổng cộng là 934 JPY.

Lưu ý: Ví dụ này là giả thiết hỗ trợ giải thích trường hợp ưu đãi giảm giá của chương trình
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Phí vận chuyển 

nhập kho

Phí lưu trữ Phí xử lý hàng trả 

lại

Tổng chi phí Sau khi tham gia 

chương trình này

10.800 JPY * 3.570 JPY 934 JPY 15.934 JPY 0 JPY
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Mr.Zhang (Anh Trương), người bán trên Amazon

Marketplace Nhật Bản bắt đầu sử dụng dịch vụ hoàn

thiện đơn hàng của Amazon vào năm 2019, sản phẩm

là đồ chơi bán chạy được bán thông qua hình thức tự

hoàn thiện đơn hàng, kích thước là 11,4cm × 22,5cm

× 35,5cm và trọng lượng là 950g.

Mr.Zhang (Anh Trương) đã tạo tổng cộng 50 ASIN cho

danh mục này, mỗi ASIN đã chuẩn bị 50 kiện hàng lưu

kho, tổng cộng là 2.500 kiện sản phẩm. Mr.Zhang (Anh

Trương) sẽ lưu kho tất cả 2.500 kiện sản phẩm trong

Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong 3

tháng. Mr.Zhang (Anh Trương) cần phải trả bao nhiêu

chi phí hoàn thiện đơn hàng trong trường hợp này?

Công thức tính toán:
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Người bán đang sử dụng FBA (sản phẩm đồ chơi)

* Chỉ áp dụng cho vận chuyển hập kho tại địa phương quốc gia đến.

Phí lưu trữ: Nếu 2.500 kiện sản phẩm này được lưu kho trong 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 9),

5.160 JPY × kích thước sản phẩm (12cm × 20cm × 32cm) × 2.500 kiện / (10cmx10cmx10cm)

× 3 tháng

Lưu ý: Ví dụ này là giả thiết hỗ trợ giải thích trường hợp ưu đãi giảm giá của chương trình

Phí vận chuyển 

nhập kho

Phí lưu trữ Phí xử lý hàng trả 

lại

Tổng chi phí Sau khi tham gia 

chương trình này

(không đủ điều kiện) * (không đủ điều kiện) * 0 JPY352.392 JPY 352.392 JPY
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• Tổng hợp các ưu đãi giảm giá:

Vậy sau khi tham gia Chương trình lựa chọn mới của FBA sẽ nhận được những ưu đãi

giảm giá nào? Hãy làm phép tính theo sơ đồ dưới đây!
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Sản phẩm trước đây đã được lưu

kho ở Trung tâm hoàn thiện đơn

hàng bởi Amazon chưa?

Tôi có thể sử dụng dịch vụ vận

chuyển đối tác của Amazon để gửi

hàng tới kho khi sản phẩm nhập

kho vào Trung tâm hoàn thiện đơn

hàng bởi Amazon không?

Trong số các sản phẩm nhập kho,

có sản phẩm nào lần đầu tiên sử

dụng FBA để bán hàng (ASIN gốc)

không?

Trong số các sản phẩm nhập kho,

có sản phẩm quần áo & phụ kiện,

giày, va li & túi xách lần đầu tiên sử

dụng FBA để bán hàng không?

Ưu đãi giảm giá được hưởng:

• Ưu đãi giảm giá phí vận chuyển

nhập kho (100 USD);

• Phiếu giảm giá quảng cáo được

tài trợ bởi Amazon (200 USD).

• Miễn phí lưu trữ (3 tháng);

• Miễn phí rút hàng lưu kho (6

tháng)

Ưu đãi giảm giá được hưởng:

• Ưu đãi giảm giá phí vận chuyển

nhập kho (100 USD);

• Phiếu giảm giá quảng cáo được

tài trợ bởi Amazon (200 USD).

• Miễn phí lưu trữ (4 tháng);

• Miễn phí rút hàng lưu kho (6

tháng);

• Miễn phí xử lý hàng trả lại (6

tháng).

Ưu đãi giảm giá được hưởng:

• Miễn phí lưu trữ (4 tháng);

• Miễn phí rút hàng lưu kho (6

tháng);

• Miễn phí xử lý hàng trả lại (6

tháng).

Ưu đãi giảm giá được hưởng:

• Miễn phí lưu trữ (3 tháng);

• Miễn phí rút hàng lưu kho (6

tháng).

Trong số các sản phẩm nhập kho,

có sản phẩm quần áo & phụ kiện,

giày, va li & túi xách lần đầu tiên sử

dụng FBA để bán hàng không?

Trong số các sản phẩm nhập kho,

có sản phẩm nào lần đầu tiên sử

dụng FBA để bán hàng (ASIN gốc)

không?

Ưu đãi giảm giá được hưởng:

• Ưu đãi giảm giá phí vận chuyển

nhập kho (100 USD);

• Phiếu giảm giá quảng cáo được

tài trợ bởi Amazon (200 USD).

Bắt đầu

Không

Không Không Không

Không

Không

Có Có Có

Có

Có

Có

＊ Không bao gồm sản phẩm đã bán, hàng đã

qua sử dụng và sản phẩm loại truyền thông

khác.

＊ Không bao gồm sản phẩm đã bán, hàng đã

qua sử dụng và sản phẩm loại truyền thông

khác.

* Chỉ dành cho quần áo & phụ kiện, giày dép,

va li & túi xách.
* Chỉ dành cho quần áo & phụ kiện, giày dép,

va li & túi xách.

Rất tiếci không có ưu đãi giảm

giá được hưởng.
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Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA là một giải pháp hoàn thiện đơn hàng được đưa ra đặc biệt dành riêng cho

các sản phẩm nhỏ, nhẹ và giá rẻ. Ngoài Amazon Marketplace Bắc Mỹ, Nhật Bản, Anh và Đức, chương trình sản phẩm

nhỏ và nhẹ của FBA đã được triển khai trên Amazon Marketplace của Pháp, Ý và Tây Ban Nha, bạn có thể tiết kiệm chi

phí và công sức khi bán sản phẩm của mình đến mọi nơi trên thế giới.

• Ưu điểm của Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA

Đăng ký đơn giản

Bạn có thể hưởng các dịch vụ hoàn thiện đơn hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng 

đáng tin cậy của Amazon

Giảm chi phí hoàn thiện đơn hàng của các mặt hàng nhỏ và nhẹ một cách hiệu quả

Từ đó có thể đảm bảo sản phẩm bán ra có giá trung bình thấp hơn và có thể duy trì một 

mức lợi nhuận nhất định

Cung cấp hoàn thiện đơn hàng không mất phí cho tất cả khách hàng ở Hoa Kỳ

Cải thiện trải nghiệm khách hàng mà không cần đặt ra yêu cầu về khối lượng mua tối 

thiểu hoặc các yêu cầu bổ sung

Giúp sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện Prime

Điều này có nghĩa là hàng triệu khách hàng trung thành và tích cực của chúng tôi sẽ tìm 

thấy sản phẩm của bạn

• Tư cách sản phẩm tham gia Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA

• Các Amazon Marketplace khác nhau có các yêu cầu khác nhau để tham gia Chương trình sản phẩm

nhỏ và nhẹ của FBA, bạn có thể tham khảo bảng sau:

Phù hợp với 

các thị 

trường

Kích thước sản phẩm Giá cả sản phẩm
Trọng lượng sản 

phẩm

Hoa Kỳ
Kích thước không vượt quá 40,6 X 22,9 X 10,2 

cm
Giá cả không vượt quá 7 USD

Trọng lượng xuất 

xưởng không vượt 

quá 283,5 gram

Anh Kích thước không vượt quá 30 X 22,4 X 2,4 cm

Giá cả không vượt quá 9 GBP

Trọng lượng xuất 

xưởng không vượt 

quá 225 gram

(Đã bao gồm thuế giá trị gia 

tăng)

Đức Kích thước không vượt quá 33,5 X 23 X 4,6 cm Giá cả không quá 10 EUR

Pháp / Ý / Tây 

Ban Nha
Kích thước không vượt quá 33 X 23 X 2,5 cm

(Đã bao gồm thuế giá trị gia 

tăng)

Nhật Bản Kích thước không vượt quá 3,3 x 30,0 x 35,0 cm

1.000 JPY Trọng lượng xuất 

xưởng không vượt 

quá 950 gram(Sau nhiều loại giảm giá)

5.2 Hạng mục ưu đãi dành cho các sản phẩm nhỏ và nhẹ của

FBA: Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA
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Nếu bạn là người bán mới của Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA, muốn tìm hiểu thêm

về cách tạo SKU sản phẩm, vui lòng tải xuống Hướng dẫn tạo sản phẩm của chúng tôi. Để biết

thêm thông tin về đăng ký sản phẩm, vui lòng tải xuống Hướng dẫn đăng ký của chúng tôi để tìm

hiểu thêm.

• Làm cách nào để gửi hàng lưu kho theo Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA?

Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA có các yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm riêng 

và có Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) được chỉ định. Vui lòng tham khảo ví dụ về đóng gói và 

chuẩn bị sản phẩm trong Hướng dẫn đóng gói và chuẩn bị sản phẩm (cần đăng nhập trước rồi 

xem) để xử lý trước tốt sản phẩm của bạn và gửi đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) do 

Amazon chỉ định.

• Các mặt hàng sản phẩm sau không đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình:

• Sản phẩm bị hạn chế

• Sản phẩm bị cấm sử dụng FBA

• Sản phẩm dành cho người lớn

• Hàng hóa nguy hiểm

• Sản phẩm có yêu cầu về nhiệt độ (chẳng hạn như sô cô la)

• Sản phẩm sử dụng mã vạch nhà sản xuất do FBA cung cấp (không phải mã vạch 

Amazon) để theo dõi hoàn thiện đơn hàng

• Sản phẩm bán chậm (ASIN đã được cung cấp trên Amazon quá 90 ngày, nhưng số 

lượng sản phẩm bán ra trong 4 tuần qua chưa đến 25 sản phẩm)

• Làm thế nào để đăng ký Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA?

Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và đăng ký các sản phẩm đáp ứng đủ yêu cầu thông qua 

Trang đăng ký Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA, khi đăng ký vui lòng chú ý đến các 

Điều khoản và điều kiện của Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA. Các điều khoản và 

điều kiện này là bổ sung cho Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon, giúp bạn có 

cơ sở khi tham gia vào Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA.
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Ngoài ra, còn có điều gì cần chú ý trong quá trình đăng ký

không?

Trong quá trình đăng ký, bạn cũng có thể tham khảo các đề

xuất sau:

• Trước khi đăng ký, hãy đảm bảo bạn nhập đúng kích thước

và trọng lượng của gói hàng vào Seller Central.

• Xóa các khoảng trắng thừa trước và sau Đơn vị phân loại

hàng tồn kho (SKU) của người bán để tránh lỗi tải lên.

• Đảm bảo nhập SKU của người bán vào trong hồ sơ đăng ký

chứ không phải ASIN.

• Đảm bảo kiểm tra báo cáo xử lý của bạn, để xem có lỗi

không (chỉ dành cho chương trình bán hàng chuyên nghiệp).

https://m.media-amazon.com/images/G/01/fba-help/How_to_Create_a_New_Listing_in_Seller_Central-1.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/fba-help/FBASnLEnrollmentGuide.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/fba-help/FBASnLPrepGuideC.pdf
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200164330&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201730840&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G200339940&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=GZLZBQ7W6QZRKWWK&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/fba/programs/snl/feeds?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=GZKHKFS7YLKWR5CC&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Loại đơn hàng Chi phí hoàn thiện đơn hàng
Chương trình sản phẩm nhỏ 

và nhẹ

Giá sản phẩm thấp hơn 

hoặc bằng 5 * USD

Phí xử lý đơn hàng 0,8 USD cho mỗi đơn hàng

Phí nhận hàng và đóng gói 0,75 USD mỗi kiện sản phẩm

Xử lý trọng lượng

0,11 USD mỗi ounce

(Mỗi kiện không vượt quá 15 

ounce2)

(Trọng lượng kiện hàng + trọng 

lượng gói hàng1)

(Làm tròn đến cả ounce gần 

nhất)

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về những thay đổi chi phí của Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ

vào năm 2020, bạn có thể nhấp vào đây để xem; nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình đăng ký

Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ, bạn có thể nhấp vào đây để tìm câu trả lời cho những câu hỏi

thường gặp và thông tin cụ thể hơn.

• Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA được tính phí như thế nào?

Ngoại trừ các chi phí bên dưới, tất cả các khoản phí "Bán hàng trên Amazon" và hoàn thiện đơn 

hàng bởi Amazon tiêu chuẩn đều được áp dụng cho Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ.

Chi phí hoàn thiện đơn hàng của chương trình như sau:
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1. Trọng lượng đóng gói: là trọng lượng của hộp và vật liệu đóng gói. Trong Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ của FBA, chúng 

tôi sử dụng trọng lượng đóng gói  tiêu chuẩn là 20 gram (0,7 ounce) cho mỗi gói hàng.

2. 15 ounce: khoảng 425 gram.

* Đối với các đơn đặt hàng hỗn hợp có hai loại sản phẩm, Amazon sẽ tính phí tiêu chuẩn lớn hơn 5 USD và không quá 15 USD; 

đối với các sản phẩm có giá bán trên 15 USD, sẽ được tính phí FBA tiêu chuẩn.

Đối với các sản phẩm đã đăng ký Chương trình sản phẩm nhỏ và nhẹ trước ngày 26 tháng 7 năm 2019, mức giá trần sẽ là 15 

USD kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020; từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, tất cả các sản phẩm có giá trên 7 USD hoặc 283,5 gram (10 

ounce), sản phẩm sẽ được chuyển đổi sang FBA tiêu chuẩn và sẽ được tính phí xử lý hoàn thiện đơn hàng FBA.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=3Z4AX6UNV5EN2VR&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201706140&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Amazon cung cấp cho người bán giải pháp xuyên khu vực ở Bắc Mỹ, Châu Âu và toàn thế giới, bạn có thể

chọn giải pháp hoàn thiện đơn hàng địa phương phù hợp theo nhu cầu phát triển của mình. Tiếp theo, chúng

tôi sẽ giới thiệu cho bạn các giải pháp hoàn thiện đơn hàng có thể dễ dàng phủ sóng ba thị trường lớn ở Bắc

Mỹ, nhằm mang lại lợi ích cho kế hoạch mở rộng kinh doanh của bạn.

• Chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA

Để tạo điều kiện cho người bán trên Amazon thực hiện việc bán hàng ở khu vực Liên Mỹ (Hoa Kỳ,

Canada, Mexico), FBA cung cấp cho người bán chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA.

Thông qua chương trình này, bạn có thể bán sản phẩm cho khách hàng ở Canada và Mexico mà

không cần phải chuyển hàng lưu kho đến các quốc gia này trước, thay vào đó, bạn có thể sử dụng

hàng lưu kho FBA của Hoa Kỳ để hoàn thiện đơn hàng cho khách hàng tại hai quốc gia này.

Chương trình cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng không mất phí cho khách hàng Prime ở

Mexico và Canada. Hoàn thiện đơn hàng đến Mexico mất khoảng 5 đến 9 ngày và hoàn thiện đơn

hàng đến Canada mất khoảng 7 đến 12 ngày.

5.3 Giải pháp hoàn thiện đơn hàng Bắc Mỹ: Chương trình

hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA
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Ghi chú:

Hoàn thiện đơn hàng từ xa khác với xuất khẩu FBA. Với sự trợ giúp

của chương trình xuất khẩu FBA, người bán có thể cung cấp cho khách

hàng toàn cầu sản phẩm được bán trên Amazon Marketplace của Hoa

Kỳ.

Khoảng 7 đến 12 ngày Khoảng 5 đến 9 ngày
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Phân loại Chi tiết

Sản phẩm đáp ứng  đủ điều 

kiện của chương trình hoàn 

thiện đơn hàng từ xa của FBA

Kích hoạt dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tại ba thị trường ở 

Hoa Kỳ, Canada và Mexico

Vượt qua đánh giá giám sát quản lý rủi ro của Amazon

Đáp ứng tất cả các yêu cầu tuân thủ thương mại và các quy định trong 

nước

Phân loại sản phẩm không đáp 

ứng yêu cầu

Sản phẩm bị hạn chế

Hàng cấm

Hàng hóa nguy hiểm
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• Yêu cầu đối với sản phẩm sử dụng chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA

• Hoàn thiện đơn hàng từ xa khác với xuất khẩu FBA. Với sự trợ giúp của chương 

trình xuất khẩu FBA, người bán có thể cung cấp cho khách hàng toàn cầu sản 

phẩm được bán trên Amazon Marketplace của Hoa Kỳ.

• Amazon xử lý các vấn đề hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia, giúp cho quy trình 

hoàn thiện đơn hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

• Thuế nhập khẩu và các chi phí liên quan do khách hàng chi trả, người bán không 

chịu trách nhiệm.

• Hàng trả về sẽ được trả trực tiếp đến Hoa Kỳ và tuân theo Chính sách hàng trả 

về của khách hàng FBA, giúp bạn an tâm và tiết kiệm sức lực.

• Ưu điểm của chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200379860&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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• Chi phí sử dụng chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA:

• Các sản phẩm được bán trên Amazon.com phải chịu phí hoàn thiện đơn hàng

tiêu chuẩn của Hoa Kỳ;

• Đối với các sản phẩm được bán trên Amazon.ca và Amazon.com.mx, chi phí của

chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa sẽ được áp dụng và thực hiện trong suốt

cả năm, thay thế phí hoàn thiện đơn hàng tiêu chuẩn của Canada và Mexico.

Ngoài ra, hoa hồng bán hàng phụ thuộc vào thị trường mua sản phẩm, các thị trường khác

nhau có thể sẽ khác nhau.

Chi phí hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA phụ thuộc vào kích thước của sản phẩm và

trọng lượng hàng gửi. Để tính chi phí cho sản phẩm, vui lòng sử dụng bảng kích thước

và trọng lượng ở trang tiếp theo:

• Kích thước tiêu chuẩn: Tổng trọng lượng đóng gói và trọng lượng của sản phẩm.

Làm tròn tổng trọng lượng của từng món đến số pound có số nguyên gần nhất.

• Sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn lớn trên 1 pound, kiện lớn số nhỏ, kiện

lớn số vừa và kiện lớn số lớn: cộng trọng lượng đóng gói vào trọng lượng sản

phẩm hoặc trọng lượng thể tích (lấy giá trị lớn hơn), tổng trọng lượng mỗi kiện hàng

được làm tròn thành số pound có số nguyên gần nhất.
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Tại sao sản phẩm của tôi bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của

chương trình?

Trong hầu hết các trường hợp, yếu tố chính dẫn đến việc ASIN

không đáp ứng yêu cầu có thể là: những thay đổi trong quy định

tuân thủ thương mại hoặc đánh giá rủi ro của Amazon.

Các lý do tại sao sản phẩm bị đánh giá là có rủi ro cao có thể bao

gồm: cần có thêm tài liệu khi sản phẩm xuất cảnh, tăng cường xem

xét giám sát quản lý tại quốc gia/khu vực của khách hàng hoặc sản

phẩm có liên quan chịu hạn chế bởi các quy tắc sản phẩm hạn chế

của quốc gia/khu vực của khách hàng.

Khi ASIN của bạn không đủ điều kiện để thực hiện hoàn thiện đơn

hàng từ xa, nếu bạn vẫn muốn bán các sản phẩm có liên quan ở

Canada hoặc Mexico, bạn có thể gửi trực tiếp sản phẩm đến các

quốc gia/khu vực tương ứng thông qua FBA hoặc đăng tải chúng

dưới dạng sản phẩm người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

Nếu tôi vẫn muốn bán những sản phẩm này ở Canada và Mexico, tôi

phải làm thế nào?
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Bảng kích thước và trọng lượng

Kích thước Trọng lượng đóng gói Trọng lượng gửi hàng

Kích thước tiêu chuẩn

(Không quá 1 pound)

113,4 gram

(4 ounce)
Trọng lượng đóng gói1 + Trọng lượng sản phẩm2

Kích thước tiêu chuẩn

(Trên 1 pound)

113,4 gram

(4 ounce)

Trọng lượng đóng gói + trọng lượng sau đây (lấy giá trị nào 

lớn hơn): trọng lượng sản phẩm hoặc trọng lượng thể tích3

Hàng kiện lớn
453,6g

(1 pound)

Trọng lượng đóng gói + trọng lượng sau đây (lấy giá giá trị 

nào lớn hơn): trọng lượng sản phẩm hoặc trọng lượng thể 

tích
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1. Trọng lượng đóng gói: là trọng lượng của hộp và vật liệu đóng gói. Amazon sử dụng các giá trị trọng lượng tiêu chuẩn hóa 

này để tính trọng lượng gửi hàng.

2. Trọng lượng sản phẩm: là trọng lượng của một kiện sản phẩm.

3. Trọng lượng thể tích: trọng lượng thể tích bằng thể tích sản phẩm (dài x rộng x cao) chia cho 139. Đối với các sản phẩm kích 

thước tiêu chuẩn lớn có trọng lượng hơn 1 pound và tất cả các sản phẩm nhỏ, vừa và lớn, Amazon sử dụng trọng lượng thể 

tích (khi nó lớn hơn trọng lượng sản phẩm).

Lưu ý: Trọng lượng sản phẩm, kích thước và các giá trị đo lường khác được sử dụng để tính chi phí

do Amazon xác định và các giá trị đo lường này có thể thay đổi tùy theo bao bì đóng gói. Kích thước

có thể thay đổi tùy thuộc vào loại bao bì.

Ngoài ra, khách hàng (không phải người bán) cần phải trả thuế nhập khẩu cho sản phẩm được mua

thông qua hình thức hoàn thiện đơn hàng từ xa.

Vui lòng tham khảo bảng sau để biết chi phí hoàn thiện đơn hàng từ xa tương ứng với các kích

thước khác nhau:

Chi phí chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA

Kích thước Canada (CAD) Mexico (MXN)

Kích thước tiêu chuẩn số nhỏ

(Không quá 1 pound)
6,97 97,64

Kích thước tiêu chuẩn số lớn

(Không quá 1 pound)
8,38 116,59

Kích thước tiêu chuẩn số lớn

(1 đến 2 pound)
10,95 148,5

Kích thước tiêu chuẩn số lớn

(Trên 2 pound)

10,95 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 2 

pound) 0,80/pound

148,50 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 2 

pound) 6,90/pound

Kiện lớn số nhỏ

17,83 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 2 

pound) 0,80/pound

197,73 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 2 

pound) 6,90/pound

Kiện lớn số vừa

32,15 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 2 

pound) 0,80/pound

339,92 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 2 

pound) 6,90/pound

Kiện lớn số lớn

123,95 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 90 

pound) 1,60/pound

718,87 +

(Phần vượt quá trọng lượng đầu tiên 

90 pound) 13,80/pound
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• Làm thế nào để đăng ký chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa?

Để đăng ký chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa, bạn phải đăng ký FBA ở Hoa Kỳ, 

Canada và Mexico, đồng thời có tài khoản chung ở Bắc Mỹ và kích hoạt tính năng xuất 

khẩu FBA1. Sau khi hoàn tất đăng ký, chỉ cần bạn tạo sản phẩm cho các ASIN đủ điều kiện 

trên Amazon.ca và Amazon.com.mx, bạn có thể bán cho khách hàng ở Canada và Mexico. 

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đăng ký và bắt đầu bán hàng:

• Bước 1: Vào Trang đăng ký hoàn thiện đơn hàng từ xa (cần phải đăng nhập vào 

Seller Central). Hoặc nhấp vào "Hàng lưu kho > Hoàn thiện đơn hàng từ xa FBA" và 

làm theo hướng dẫn trên trang để thao tác.
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1. Tài khoản chung ở Bắc Mỹ: Để tạo điều kiện cho người bán trên Amazon thực hiện bán hàng ở khu vực Liên Mỹ (tức là Hoa 

Kỳ, Canada, Mexico), FBA cung cấp cho người bán Chương trình hoàn thiện đơn hàng từ xa của FBA ở Bắc Mỹ (North 

America Remote Fulfillment, NARF). Tham gia chương trình, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các công cụ người bán 

"Amazon.com", "Amazon.ca" và "Amazon.com.mx" thông qua tài khoản chung ở Bắc Mỹ, cho phép đăng tải sản phẩm và 

quản lý đơn hàng tại nhiều thị trường.

• Bước 2: Khi đăng ký quy trình làm việc, hãy định nghĩa các tùy chọn cài đặt của

bạn. Nếu bạn chưa "Bật tự động tạo thông tin đăng tải" trong tùy chọn cài đặt của

mình, bạn phải tạo sản phẩm cho thị trường ở Canada và Mexico để hàng lưu kho

ở Hoa Kỳ của bạn có thể được bán trong hai thị trường này.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200149570&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201394090&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/rafn/inventory?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Lưu ý: Sử dụng cài đặt "Bật tự động tạo thông tin đăng tải", bạn không cần phải tạo

sản phẩm theo cách thủ công hoặc xem xét các vấn đề về giá cả trước khi sản

phẩm được bán. Chức năng tự động tạo thông tin sản phẩm sẽ tự động điều chỉnh

chênh lệch giữa chi phí hoàn thiện đơn hàng và tỷ giá ngoại tệ. (Nếu có sự khác

biệt về hoa hồng bán hàng giữa các quốc gia/khu vực hoặc sự khác biệt về phí liên

quan đến chuyển đổi tiền tệ, giá sẽ không thay đổi.) Sau khi đăng ký xong, bất kỳ

sản phẩm mới nào bạn tạo trong thị trường ở Hoa Kỳ sẽ tự động được bán cho các

thị trường ở Canada và Mexico.

Lưu ý: Tất cả người bán thanh toán bằng USD ký hợp đồng với pháp nhân

nước ngoài của Amazon; tất cả người bán thanh toán bằng VNĐ ký hợp đồng

với pháp nhân Amazon Việt Nam được liệt kê trong "Thỏa thuận dịch vụ vận

chuyển hàng hóa xuất khẩu quốc tế" sẽ được ký trực tuyến.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Lưu ý: Nếu sản phẩm người bán tự hoàn thiện đơn hàng và sản phẩm FBA sử

dụng cùng một SKU tại thị trường Hoa Kỳ, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động đặt

hàng lưu kho sản phẩm người bán tự hoàn thiện đơn hàng thành 0, bạn nên tạo

một SKU riêng cho sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng. Một điều cần lưu ý nữa là

sau khi đăng ký FBA hoàn thiện đơn hàng từ xa, có thể mất tối đa 24 giờ để xác

định xem ASIN của bạn có đáp ứng các yêu cầu không.

• Bước 3: Sau khi cài đặt tùy chọn, nhấp vào nút "Đăng ký". Amazon sẽ đánh giá

hàng lưu kho của bạn và tự động thêm các sản phẩm sau vào chương trình:

① Thêm vào kho hàng của Hoa Kỳ bất kỳ sản phẩm mới nào đủ điều kiện;

② Bất kỳ sản phẩm nào hiện chưa đủ điều kiện nhưng sẽ đáp ứng được điều 

kiện trong tương lai;

• Làm thế nào để tạo sản phẩm?

Bạn có thể tạo các sản phẩm được liên kết với hàng lưu kho của Hoa Kỳ theo ba cách:

• Chọn tự động tạo thông tin sản phẩm khi đăng ký hoặc trên trang cài đặt chương 

trình.

• Sử dụng tạo danh mục sản phẩm quốc tế để tạo sản phẩm với số lượng lớn. 

Bạn cũng có thể quản lý các mức giá khác nhau giữa các sản phẩm của Hoa Kỳ và 

các sản phẩm của Canada và Mexico với số lượng lớn.

• Truy cập vào tài khoản của mỗi thị trường và sử dụng quy trình tiêu chuẩn thông 

qua trang Thêm một sản phẩm mới để thao tác. Hãy đảm bảo sử dụng nội tệ của 

bạn để định giá và điều chỉnh giá sản phẩm của bạn cho phù hợp.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Ghi chú:

Đối với cùng một ASIN, người bán không thể bán đồng thời cả hoàn

thiện đơn hàng tại địa phương và hoàn thiện đơn hàng từ xa. Nếu hàng

lưu kho ASIN của bạn đã được đặt ở Mexico hoặc Canada, thì ASIN

không đáp ứng các yêu cầu về hoàn thiện đơn hàng từ xa và chỉ có thể

được bán thông qua kho hàng tại địa phương.

• Làm thế nào để quản lý sản phẩm?

Để theo dõi sản phẩm của bạn, vui lòng đăng nhập vào Seller Central và tải xuống "Báo 

cáo trạng thái ASIN" trên Trang của chương trình. Tài liệu này sẽ cho bạn biết ASIN nào 

thuộc trường hợp nào sau đây:

• ASIN nào đáp ứng các yêu cầu của chương trình;

• ASIN nào yêu cầu bạn thực hiện thao tác thêm chúng vào chương trình;

• Xóa ASIN mà bạn không muốn bán ra khỏi chương trình trong một thị trường cụ 

thể.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi sản phẩm từ hoàn thiện đơn hàng từ xa FBA sang hoàn thiện đơn 

hàng tại địa phương, giá sản phẩm sẽ không thay đổi miễn là không có sự điều chỉnh từ 

bất kỳ ai. Sau khi hàng lưu kho tại địa phương của bạn được bán hết, vui lòng bổ sung 

hàng lưu kho kịp thời hoặc mở lại dịch vụ hoàn thiện đơn hàng từ xa cho ASIN.

• Làm thế nào để xử lý trả hàng?

Khách hàng trả lại sản phẩm sẽ được gửi ngược trở lại Hoa Kỳ theo quy trình trả hàng của 

Hoa Kỳ. Đối với các danh mục mà Amazon cung cấp miễn phí vận chuyển trả lại, chúng tôi 

sẽ tính phí xử lý hàng trả lại FBA, danh mục này bao gồm:

• Quần áo

• Đồng hồ

• Trang sức

• Giày dép, túi xách và kính râm

• Va li & túi xách

Để tìm hiểu thên những câu hỏi thường gặp về hoàn thiện đơn hàng từ xa FBA, vui lòng 

nhấp vào đây (yêu cầu đăng nhập).

https://sellercentral.amazon.com/rafn/inventory?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201642980&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Ghi chú:

1. Việc tham gia Pan-EU phải tuân theo Chính sách chương trình FBA khu vực Châu

Âu， Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon ở Châu Âu，Nguyên tắc

người bán quốc tế của Amazon và Chính sách chương trình của Amazon.

2. Do ảnh hưởng bởi Brexit, Amazon đã tạm ngừng vận chuyển qua biên giới hải quan

mới giữa Anh và Liên minh Châu Âu vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. Người bán có

thể tiếp tục sử dụng Pan-EU ở các quốc gia/khu vực thuộc EU và có thể sử dụng FBA

bình thường ở Anh.
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Amazon cung cấp cho người bán các giải pháp áp dụng cho các Amazon Marketplace Châu Âu, bao gồm

Chương trình FBA khu vực Châu Âu (Pan-EU), Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu (European

Fulfillment Networks, EFN), Kho đa quốc gia (MCI), v.v., trong nội dung tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về

phương thức vận hành và ưu điểm của ba giải pháp hoàn thiện đơn hàng này.

• Chương trình FBA khu vực Châu Âu (Pan-EU)

• Chương trình FBA khu vực Châu Âu (Pan-EU) là gì?

Chương trình FBA khu vực Châu Âu (sau đây gọi là "Pan-EU") là một giải pháp lưu kho và

hoàn thiện đơn hàng được Amazon đặc biệt đưa ra, dành cho những người bán mở rộng

kinh doanh ở thị trường Châu Âu. Người bán có thể thiết lập linh hoạt lưu kho tại các quốc

gia (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc) theo mức độ ưu tiên phát triển

kinh doanh của họ. Người bán có thể đăng ký mã số thuế GTGT ở nhiều quốc gia và khu

vực hơn, hoặc kích hoạt thủ công thêm các quốc gia lưu kho, cho phép Amazon bán và lưu

trữ sản phẩm của bạn ở nhiều quốc gia/khu vực hơn.

Do đó, sản phẩm của bạn sẽ đến gần khách hàng hơn, đảm bảo hoàn thiện đơn hàng

nhanh chóng và bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho việc này.

5.4 Giải pháp hoàn thiện đơn hàng Châu Âu: Chương trình

FBA khu vực Châu Âu

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201860230&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201190440&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201476660&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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• Ưu điểm của Chương trình FBA khu vực Châu Âu (Pan-EU):

• Làm thế nào để tham gia Pan-EU?

• Người bán đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đăng ký tự động;

• Đối với những người bán ở Châu Âu chưa sử dụng Pan-EU, chỉ cần bạn đồng thời đáp

ứng đủ điều kiện đăng ký sau, sẽ được đăng ký tự động:

• Yêu cầu về tiêu chuẩn của Listing: Ít nhất có một ASIN sản phẩm đủ điều kiện

được bán ở Amazon Marketplace của Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha và sử dụng

cùng một mã vạch FBA FNSKU (nếu ASIN không tồn tại trong tất cả các thị trường

ở trên, bạn chỉ cần có sản phẩm đang bán tại tất cả các Amazon Marketplace có

ASIN là được).

• Yêu cầu về lưu trữ hàng lưu kho: cho phép lưu trữ hàng lưu kho tại hai hoặc

nhiều Amazon Marketplace ở Châu Âu (các Amazon Marketplace mà người bán đã

đăng ký mã số thuế GTGT sẽ tự động cho phép lưu kho)

• Người bán có thể kích hoạt thủ công thêm các quốc gia/khu vực nơi lưu kho trong cài đặt

hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia của Seller Central;

• Mỗi Amazon Marketplace có một số yêu cầu quy định cần được chú ý khi bán sản phẩm

cho khách hàng. Các luật và quy định này khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm và quốc

gia/khu vực nơi bán, sản phẩm của bạn cần phải đáp ứng các luật và quy định của các

nước EU. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét khi bán hàng tại các quốc gia/khu vực

EU:

(Trang tiếp theo)

 Giải pháp lưu kho linh hoạt giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh doanh

Người bán có thể linh hoạt thiết lập lưu kho tại các quốc gia tùy theo tình hình

phát triển của doanh nghiệp. Mở thêm nhiều quốc gia để lưu kho, cho phép

Amazon bán và lưu trữ sản phẩm của bạn ở nhiều quốc gia/khu vực hơn để

đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà bạn không phải trả thêm phí.

 Tiết kiệm chi phí hoàn thiện đơn hàng

Tại các quốc gia/khu vực mà bạn cho phép Amazon lưu kho sản phẩm, bạn chỉ

cần trả phí hoàn thiện đơn hàng nội địa là có thể tiết kiệm tới 53% chi phí tương

ứng.

 Tiếp cận hàng triệu khách hàng ở Châu Âu

Đăng tải sản phẩm đủ điều kiện của Amazon trên các Amazon Marketplace

Châu Âu, tại quốc gia/khu vực mà bạn chọn để lưu kho hàng lưu kho của mình,

các sản phẩm của bạn sẽ nhận được huy hiệu chương trình Prime.

 Cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng nhanh chóng mà khách hàng yêu

thích

Tại các quốc gia/khu vực mà bạn cho phép Amazon lưu kho sản phẩm, Amazon

có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng nhanh chóng.
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• Yêu cầu đối với ASIN được bán qua Pan-EU:

Để bán sản phẩm thông qua Pan-EU, trước tiên bạn phải tạo một đề xuất ưu đãi FBA hợp lệ trên tất

cả các thị trường của Amazon Châu Âu được liệt kê trên trang "Quản lý hàng lưu kho Chương trình

FBA khu vực Châu Âu" trong tài khoản "Bán hàng trên Amazon" của bạn và liên kết từng đề xuất ưu

đãi với cùng một nhóm hàng lưu kho 2. Tất cả mặt hàng và đề xuất ưu đãi phải đáp ứng các yêu cầu

về tiêu chuẩn sau:

1. Nhập khẩu song song: là hành vi nhập khẩu sản phẩm vào cùng một thị trường thông qua các phương thức hợp pháp khác 

của người bán mà không được sự đồng ý hoặc ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong khi chủ sở hữu nhãn hiệu đang 

đưa sản phẩm hợp pháp ra thị trường nước ngoài. Vì việc nhập khẩu không có giấy phép như vậy thường song song với 

hàng nhập khẩu được cấp phép chính thức, nên được gọi là nhập khẩu song song.

2. Nhóm hàng lưu kho: Hàng lưu kho liên quan đến các sản phẩm của Pan-EU sẽ được chia thành một nhóm hàng lưu kho 

riêng biệt ("Nhóm hàng lưu kho Chương trình FBA khu vực Châu Âu"), bất kể sản phẩm thực tế được lưu trữ ở đâu.

Các quy tắc cần xem xét khi bán hàng ở các quốc gia/khu vực EU

Hải quan Thuế

Sở hữu trí tuệ Nhập khẩu song song 1

Kiểm soát xuất khẩu Logo và nhãn

Bảo vệ môi trường, lành mạnh và an toàn Quy định về sản phẩm

Yêu cầu về tiêu chuẩn của sản phẩm Pan-EU và đề xuất ưu đãi

Yêu cầu tuân 

thủ

Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu hoàn thiện đơn hàng trong các nước EU.

Sản phẩm phải là sản phẩm được phép bán trên thị trường Amazon Châu Âu được liệt kê trên 

trang "Quản lý hàng lưu kho Chương trình FBA khu vực Châu Âu" và không có vấn đề mang tính 

tương thích về pháp luật địa phương và quy cách.

Yêu cầu quản 

lý

Phải có ít nhất một ASIN đáp ứng yêu cầu có sản phẩm đang bán tại tất cả các Amazon 

Marketplace của Châu Âu.

Tất cả các đề xuất ưu đãi FBA của cùng một ASIN phải được liên kết với nhóm hàng lưu kho 

tương ứng, nghĩa là, các sản phẩm phải có cùng FNSKU tại mỗi thị trường ở EU.

Tất cả các sản phẩm tương ứng với đề xuất ưu đãi FBA phải là sản phẩm mới.

Yêu cầu dán 

nhãn

Tất cả các sản phẩm trong nhóm hàng lưu kho có cùng ASIN phải được dán nhãn đồng nhất hoặc 

đồng nhất không dán nhãn

Yêu cầu mã 

vạch

Hàng tồn kho sản phẩm khác không yêu cầu dán nhãn phải mang mã vạch EAN/UPC áp dụng cho 

tất cả các Amazon Marketplace của Châu Âu.

Yêu cầu đóng 

gói

Hàng hóa hỗn hợp có thể không được lưu kho tại các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) ở nhiều 

quốc gia/khu vực.

Để biết thông tin chi tiết về tiêu chuẩn sản phẩm, cách đăng ký Pan-EU và cách điều chỉnh SKU của

người bán, vui lòng nhấp vào đây.

Lưu ý: Để bán các sản phẩm bị hạn chế thông qua Pan-EU, bạn phải có giấy phép bán hàng tương

ứng tại tất cả bốn thị trường ở Châu Âu. Các ASIN đáp ứng điều kiện Chương trình FBA khu vực

Châu Âu phải ở trạng thái "Đã đăng ký" trong chương trình để kích hoạt các sản phẩm tham gia Pan-

EU.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nhữngyêu cầu khác nhau của các nước EU đối với sản phẩm có thể

bán, bạn có thể nhấp vào đây để xem.

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201855620&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201394280&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Chương trình FBA khu vực Châu Âu & địa phương  (Pan-EU) *

Kích thước tiêu chuẩn
Đức

(EUR)

Pháp

(EUR)

Ý

(EUR)

Tây Ban Nha

(EUR)

Phong bì cỡ nhỏ 1,63 2,24 2,59 2,13

Phong bì tiêu chuẩn: 100 

gram
1,79 2,37 2,72 2,37

Phong bì tiêu chuẩn: 250 

gram
1,92 3,00 3,01 2,65

Phong bì tiêu chuẩn: 500 

gram
2,04 3,37 3,19 2,85

Phong bì lớn: 1.000 gram 2,40 3,95 3,44 2,97

Bưu kiện tiêu chuẩn: 250 

gram
2,53 3,94 3,52 2,82

Bưu kiện tiêu chuẩn: 500 

gram
2,81 4,59 3,94 3,30

Bưu kiện tiêu chuẩn: 1.000 

gram
3,22 5,32 4,59 3,60

Bưu kiện tiêu chuẩn: 1.500 

gram
3,76 5,51 4,94 4,05

Bưu kiện tiêu chuẩn: 2.000 

gram
4,09 5,62 5,16 4,11

Bưu kiện tiêu chuẩn: 3.000 

gram
4,57 6,90 5,98 4,67

Bưu kiện tiêu chuẩn: 4.000 

gram
4,95 7,34 6,70 5,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 5.000 

gram
5,02 7,36 7,11 5,64

Bưu kiện tiêu chuẩn: 6.000 

gram
5,41 7,99 7,96 6,04

Bưu kiện tiêu chuẩn: 7.000 

gram
5,41 7,99 7,96 6,04

Bưu kiện tiêu chuẩn: 8.000 

gram
5,55 8,19 8,22 6,19

Bưu kiện tiêu chuẩn: 9.000 

gram
5,55 8,19 8,25 6,19

Bưu kiện tiêu chuẩn: 

10.000 gram
5,55 8,19 8,42 6,19

Bưu kiện tiêu chuẩn: 

11.000 gram
5,74 8,24 8,42 6,19

Bưu kiện tiêu chuẩn: 

12.000 gram
5,75 8,25 8,44 6,20

39

* Dựa trên phí hoàn thiện đơn hàng được tính bởi thị trường nơi sản phẩm được bán.

• Chi phí của Pan-EU:

• Đối với hàng lưu kho của Pan-EU, Amazon có thể tính các loại phí sau:

① Chi phí hoàn thiện đơn hàng: Đối với các ASIN đã đăng ký Pan-EU, bạn chỉ

cần thanh toán chi phí hoàn thiện đơn hàng cho thị trường nơi đặt hàng, cho

dù hàng lưu kho được lưu trữ ở Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) nào

trên Amazon Marketplace Châu Âu. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để

biết về chi phí:

• Kích thước tiêu chuẩn
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Hoàn thiện đơn hàng tại địa phương

Hàng kiện lớn
Đức

(EUR)

Pháp

(EUR)

Ý

(EUR)

Tây Ban Nha

(EUR)

Kiện lớn số nhỏ 1.000 

gram
5,33 7,48 7,80 5,31

Kiện lớn số nhỏ 1.250 

gram
5,45 7,75 7,98 5,31

Kiện lớn số nhỏ 1.500 

gram
5,49 7,84 8,26 5,76

Kiện lớn số nhỏ 1.750 

gram
5,49 7,84 8,31 5,76

Kiện lớn cỡ nhỏ

2.000 gram
5,57 8,36 8,36 5,97

Kiện lớn tiêu chuẩn 

1,000 gram
5,33 7,52 8,26 5,35

Kiện lớn tiêu chuẩn 

2.000 gram
5,57 8,59 8,40 5,97

Kiện lớn tiêu chuẩn 

3.000 gram
6,50 9,02 8,41 6,61

Kiện lớn tiêu chuẩn 

4.000 gram
6,55 9,40 8,99 6,67

Kiện lớn tiêu chuẩn 

5.000 gram
6,55 9,46 9,03 6,89

Kiện lớn tiêu chuẩn 

6.000 gram
6,76 10,02 10,02 8,76

Kiện lớn tiêu chuẩn 

7.000 gram
6,86 10,13 10,02 8,92

Kiện lớn tiêu chuẩn 

8.000 gram
6,91 10,19 10,16 9,19

Kiện lớn tiêu chuẩn 

9.000 gram
6,91 10,19 10,22 9,73

Kiện lớn tiêu chuẩn 

10.000 gram
6,94 10,24 10,28 10,13

Kiện lớn tiêu chuẩn 

15.000 gram
7,53 10,94 11,39 10,90

Kiện lớn tiêu chuẩn 

20.000 gram
8,00 11,50 11,74 11,83

Kiện lớn tiêu chuẩn 

25.000 gram
9,06 11,50 12,49 11,83

Kiện lớn tiêu chuẩn 

30.000 gram
9,06 12,81 13,12 13,14

Kiện lớn số lớn:

5 kg
7,11 13,12 11,05 7,92

Kiện lớn số lớn:

10 kg
8,20 15,91 12,58 11,65

Kiện lớn số lớn:

15 kg
8,78 16,84 13,86 12,59

Kiện lớn số lớn:

20 kg
9,28 17,67 14,31 13,60

Kiện lớn số lớn:

25 kg
10,27 19,31 16,05 14,75

Kiện lớn số lớn:

30 kg
10,29 19,77 16,15 16,92
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Chương trình FBA khu vực Châu Âu (Pan-EU) *

Hàng kiện lớn
Đức

(EUR)

Pháp

(EUR)

Ý

(EUR)

Tây Ban Nha

(EUR)

Kiện lớn cỡ nhỏ

1.000 gram
5,33 9,48 9,80 7,31

Kiện lớn cỡ nhỏ

1.250 gram
5,45 9,75 9,98 7,31

Kiện lớn cỡ nhỏ

1.500 gram
5,49 9,84 10,26 7,76

Kiện lớn cỡ nhỏ

1.750 gram
5,49 9,84 10,31 7,76

Kiện lớn cỡ nhỏ

2.000 gram
5,57 10,36 10,36 7,97

Kiện lớn tiêu chuẩn 

1,000 gram
5,33 9,52 10,26 7,35

Kiện lớn tiêu chuẩn 

2.000 gram
5,57 10,59 10,40 7,97

Kiện lớn tiêu chuẩn 

3.000 gram
6,50 11,02 10,41 8,61

Kiện lớn tiêu chuẩn 

4.000 gram
6,55 11,40 10,99 8,67

Kiện lớn tiêu chuẩn 

5.000 gram
6,55 11,46 11,03 8,89

Kiện lớn tiêu chuẩn 

6.000 gram
6,76 12,02 12,02 10,76

Kiện lớn tiêu chuẩn 

7.000 gram
6,86 12,13 12,02 10,92

Kiện lớn tiêu chuẩn 

8.000 gram
6,91 12,19 12,16 11,19

Kiện lớn tiêu chuẩn 

9.000 gram
6,91 12,19 12,22 11,73

Kiện lớn tiêu chuẩn 

10.000 gram
6,94 12,24 12,28 12,13

Kiện lớn tiêu chuẩn 

15.000 gram
7,53 12,94 13,39 12,90

Kiện lớn tiêu chuẩn 

20.000 gram
8,00 13,5 13,74 13,83

Kiện lớn tiêu chuẩn 

25.000 gram
9,06 13,5 14,49 13,83

Kiện lớn tiêu chuẩn 

30.000 gram
9,06 14,81 15,12 15,14

Kiện lớn số lớn:

5 kg
7,11 15,12 13,05 9,92

Kiện lớn số lớn:

10 kg
8,20 17,91 14,58 13,65

Kiện lớn số lớn:

15 kg
8,78 18,84 15,86 14,59

Kiện lớn số lớn:

20 kg
9,28 19,67 16,31 15,60

Kiện lớn số lớn:

25 kg
10,27 21,31 18,05 16,75

Kiện lớn số lớn:

30 kg
10,29 21,77 18,15 18,92

* Dựa trên phí hoàn thiện đơn hàng được tính bởi thị trường nơi sản phẩm được bán.

• Hàng kiện lớn
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 Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Amazon Marketplace Châu Âu đã hủy

bỏ phí lưu kho dài hạn tối thiểu là 0,10 EUR cho mỗi mặt hàng đối với các

sản phẩm không phải truyền thông được lưu kho trong kho trong hơn 365

ngày. Phí lưu kho dài hạn trên mỗi foot khối sẽ không thay đổi và Amazon

vẫn sẽ tính phí lưu kho dài hạn tối thiểu (0,10 EUR cho mỗi sản phẩm)

đối với các sản phẩm truyền thông được lưu kho trong kho trong hơn 365

ngày.

② Phí lưu trữ: Amazon sẽ tính Phí lưu trữ hàng tháng đối với ASIN của Pan-

EU.
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Khoảng thời 

gian

Quần áo, giày dép, va li & túi 

xách

(Kích thước tiêu chuẩn)

Danh mục sản phẩm 

khác

(Kích thước tiêu chuẩn)

Các mặt hàng quá khổ

Tháng 1 đến 

tháng 9
15,6 EUR/foot khối mỗi tháng

26 EUR/foot khối mỗi 

tháng

18 EUR/foot khối mỗi 

tháng

Tháng 10 đến 

tháng 12
21,6 EUR/foot khối mỗi tháng

36 EUR/foot khối mỗi 

tháng

25 EUR/foot khối mỗi 

tháng

Ghi chú:

Phí lưu kho dài hạn ngoài phí lưu kho hàng lưu kho thông thường, nếu

người bán yêu cầu loại bỏ hoặc hủy hàng trước ngày đánh giá hàng lưu

kho hàng tháng của Amazon, Amazon sẽ không tính phí lưu kho dài

hạn.

③ Phí rút hàng: Đối với các lệnh rút hàng (đơn hàng trả lại hàng lưu kho cho

bạn) được trả lại từ nhóm hàng lưu kho của Pan-EU đến một địa chỉ ở quốc

gia/khu vực nơi thị trường chính của bạn đặt trụ sở, chúng tôi sẽ tính phí rút

hàng. Lệnh rút hàng sẽ được tính phí dựa trên kích thước và trọng lượng

của sản phẩm bị loại bỏ. Đối với sản phẩm được hoàn thiện đơn hàng qua

Pan-EU, nếu điểm đến trả hàng trả về là ở Đức, Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha,

sẽ được tính phí địa phương:
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④ Các chi phí khác (thuế):

Lưu kho sản phẩm tại các thị trường nước ngoài ngoài quốc gia/khu vực nơi

đặt thị trường chính của bạn sẽ khiến bạn phải có nghĩa vụ đăng ký và kê

khai thêm thuế GTGT. Ngoài ra, bạn cũng cần tuân thủ các số liệu thống kê

nội bộ và các yêu cầu kê khai khác. Bạn có trách nhiệm thanh toán và chi trả

tất cả các loại thuế và phí, đồng thời kê khai các khoản hoàn thuế có liên

quan khi cần thiết.

Để tìm hiểu thêm về VAT, vui lòng tham khảo Những điều cần lưu ý về thuế

và quy định pháp luật của Châu Âu hoặc đăng nhập vào Amazon Seller

Central và nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các nhà tư vấn thuế bên

ngoài.

Lưu ý: Amazon sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch và sản phẩm

của bạn với các bên khác khi họ cần thực hiện nghĩa vụ của mình, chẳng

hạn như khi nhận được yêu cầu pháp lý từ các cơ quan chính phủ và cơ

quan quản lý có thẩm quyền đối với Amazon.

Để biết thêm thông tin về các chính sách của Pan-EU, vui lòng nhấp vào đây để xem.

Nếu bạn muốn biết thêm về phương thức vận hành của Pan-EU, vui lòng nhấp vào đây để xem.

Kích thước tiêu chuẩn
Phí rút hàng tại địa phương 

(EUR)
Chi phí hủy hàng (EUR)

0-200 gram 0,25 0,25

201-500 gram 0,25 0,30

501-1000 gram 0,45 0,45

1001 + gram
0,50 - 0,40

(Đối với mỗi kg tăng thêm)

0,50 - 0,40

(Đối với mỗi kg tăng thêm)

Hàng kiện lớn
Phí rút hàng tại địa phương 

(EUR)
Chi phí hủy hàng (EUR)

0-500 gram 0,50 0,50

501-1000 gram 1 1

1001-2000 gram 1,50 1,50

2001-5000 gram 2,50 2,50

5001 + gram
3-0,4

(Đối với mỗi kg tăng thêm)

3-0,4

(Đối với mỗi kg tăng thêm)

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201468410&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1#/search/UK/tax
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201860230&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201855460&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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• Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu (EFN)

Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu (European Fulfillment Networks, EFN) có nghĩa

bạn có thể bán các sản phẩm FBA trên tất cả các Amazon Marketplace châu Âu thông qua một tài

khoản người bán. Với EFN, bạn có thể lưu kho sản phẩm trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi

Amazon của bất kỳ Amazon Marketplace nào (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha) ở các quốc gia hoặc

khu vực thuộc EU, để hoàn thiện đơn hàng trong các quốc gia thuộc EU này.

• Phương thức vận hành của EFN

• Trước tiên, gửi sản phẩm đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, nơi có

thị trường chính của bạn ở EU hoặc một thị trường khác.

• Sau đó, bạn cần đăng tải sản phẩm trong một hoặc nhiều thị trường Amazon ở EU.

• Sau khi khách hàng ở EU đặt hàng sản phẩm của bạn, Amazon sẽ giao đơn hàng

thống nhất từ Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) nơi bạn nhập kho. Ví dụ: Một

khách hàng ở Đức đã đặt mua sản phẩm của bạn trên Amazon.de, nhưng sản

phẩm của bạn đang được nhập kho và lưu kho tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng

(FC) Amazon của Pháp, Amazon sẽ gửi hàng từ Trung tâm hoàn thiện đơn hàng

(FC) của Pháp để hoàn thiện đơn hàng.

• Khi khách hàng theo dõi đơn hàng của mình, có thể biết sản phẩm được gửi từ đâu

và thời gian hoàn thiện đơn hàng ước tính.

• Cách tính phí EFN

• Sau khi đăng ký FBA, bạn có thể sử dụng EFN mà không cần thêm chi phí kích

hoạt hoặc phí bổ sung. Sau khi sản phẩm được bán, bạn sẽ phải trả phí hoàn

thiện cho mỗi đơn hàng được hoàn thiện đơn hàng qua EFN.

① Khi bán tại địa phương lưu kho, bạn chỉ cần thanh toán theo phí hoàn

thiện đơn hàng tại địa phương.

(Tham khảo trang tiếp theo để biết biểu mẫu phí)



Hướng dẫn Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) – Giới thiệu thêm nhiều hạng mục của Hoàn thiện đơn 

hàng bởi Amazon (FBA)

Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.
44

Địa phương

Hàng kiện lớn EUR

Kiện lớn số nhỏ: 1.000 gram 11,08

Kiện lớn số nhỏ: 1,250 gram 11,43

Kiện lớn số nhỏ: 1,500 gram 11,47

Kiện lớn số nhỏ: 1,750 gram 11,53

Kiện lớn số nhỏ: 2,000 gram 11,56

Kiện lớn tiêu chuẩn: 1,000 gram 13,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 2,000 gram 13,38

Kiện lớn tiêu chuẩn: 3,000 gram 14,27

Kiện lớn tiêu chuẩn: 4,000 gram 14,35

Kiện lớn tiêu chuẩn: 5,000 gram 14,46

Kiện lớn tiêu chuẩn: 6,000 gram 15,87

Kiện lớn tiêu chuẩn: 7,000 gram 16,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 8,000 gram 16,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 9,000 gram 16,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 10,000 

gram
16,37

Kiện lớn tiêu chuẩn: 15,000 

gram
17,35

Kiện lớn tiêu chuẩn: 20,000 

gram
18,88

Kiện lớn tiêu chuẩn: 25,000 

gram
20,24

Kiện lớn tiêu chuẩn: 30,000 

gram
20,54

Kiện lớn số lớn 5.000 gram 20,09

Kiện lớn số lớn: 10.000 gram 24,06

Kiện lớn số lớn: 15.000 gram 25,57

Kiện lớn số lớn: 20.000 gram 28,20

Kiện lớn số lớn: 25.000 gram 30,60

Kiện lớn số lớn: 30.000 gram 30,60

Địa phương

Kích thước tiêu chuẩn EUR

Phong bì cỡ nhỏ 4,13

Phong bì tiêu chuẩn: 100 gram 4,30

Phong bì tiêu chuẩn: 250 gram 4,60

Phong bì tiêu chuẩn: 500 gram 4,67

Phong bì lớn: 1,000 gram 5,00

Bưu kiện tiêu chuẩn: 250 gram 5,02

Bưu kiện tiêu chuẩn: 500 gram 6,13

Bưu kiện tiêu chuẩn: 1.000 gram 7,23

Bưu kiện tiêu chuẩn: 1.500 gram 7,94

Bưu kiện tiêu chuẩn: 2.000 gram 9,09

Bưu kiện tiêu chuẩn: 3.000 gram 10,12

Bưu kiện tiêu chuẩn: 4.000 gram 11,03

Bưu kiện tiêu chuẩn: 5.000 gram 11,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 6.000 gram 11,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 7.000 gram 11,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 8.000 gram 12,25

Bưu kiện tiêu chuẩn: 9.000 gram 12,56

Bưu kiện tiêu chuẩn: 10.000 

gram
15,03

Bưu kiện tiêu chuẩn: 11.000 

gram
15,03

Bưu kiện tiêu chuẩn: 12.000 

gram
15,03
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② Khi bán hàng sang các nước khác, phải trả phí hoàn thiện đơn hàng

qua biên giới.

Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu (EFN) 1

Kích thước tiêu chuẩn EUR

Phong bì số nhỏ 4,13

Phong bì tiêu chuẩn: 100 gram 4,30

Phong bì tiêu chuẩn: 250 gram 4,60

Phong bì tiêu chuẩn: 500 gram 4,67

Phong bì lớn: 1,000 gram 5,00

Bưu kiện tiêu chuẩn: 250 gram 5,02

Bưu kiện tiêu chuẩn: 500 gram 6,13

Bưu kiện tiêu chuẩn: 1.000 gram 7,23

Bưu kiện tiêu chuẩn: 1.500 gram 7,94

Bưu kiện tiêu chuẩn: 2.000 gram 9,09

Bưu kiện tiêu chuẩn: 3.000 gram 10,12

Bưu kiện tiêu chuẩn: 4.000 gram 11,03

Bưu kiện tiêu chuẩn: 5.000 gram 11,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 6.000 gram 11,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 7.000 gram 11,58

Bưu kiện tiêu chuẩn: 8.000 gram 12,25

Bưu kiện tiêu chuẩn: 9.000 gram 12,56

Bưu kiện tiêu chuẩn: 10.000 gram 15,03

Bưu kiện tiêu chuẩn: 11.000 gram 15,03

Bưu kiện tiêu chuẩn: 12.000 gram 15,03

Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu (EFN) 1

Hàng kiện lớn EUR

Kiện lớn số nhỏ: 1.000 gram 11,08

Kiện lớn số nhỏ: 1,250 gram 11,43

Kiện lớn số nhỏ: 1,500 gram 11,47

Kiện lớn số nhỏ: 1,750 gram 11,53

Kiện lớn số nhỏ: 2,000 gram 11,56

Kiện lớn tiêu chuẩn: 1,000 gram 13,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 2,000 gram 13,38

Kiện lớn tiêu chuẩn: 3,000 gram 14,27

Kiện lớn tiêu chuẩn: 4,000 gram 14,35

Kiện lớn tiêu chuẩn: 5,000 gram 14,46

Kiện lớn tiêu chuẩn: 6,000 gram 15,87

Kiện lớn tiêu chuẩn: 7,000 gram 16,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 8,000 gram 16,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 9,000 gram 16,00

Kiện lớn tiêu chuẩn: 10,000 

gram
16,37

Kiện lớn tiêu chuẩn: 15,000 

gram
17,35

Kiện lớn tiêu chuẩn: 20,000 

gram
18,88

Kiện lớn tiêu chuẩn: 25,000 

gram
20,24

Kiện lớn tiêu chuẩn: 30,000 

gram
20,54

Kiện lớn số lớn 5.000 gram 20,09

Kiện lớn số lớn: 10.000 gram 24,06

Kiện lớn số lớn: 15.000 gram 25,57

Kiện lớn số lớn: 20.000 gram 28,20

Kiện lớn số lớn: 25.000 gram 30,60

Kiện lớn số lớn: 30.000 gram 30,60

1. Người bán hàng lưu kho FBA của Đức chưa được phép tham gia Mở rộng mạng lưới hoàn thiện (Chương trình dành cho khu

vực Trung Âu) sẽ ủy quyền cho Amazon lưu trữ và xử lý hàng lưu kho FBA của Đức trong mạng lưới hoàn thiện đơn hàng

FBA (bao gồm Ba Lan và Cộng hòa Séc), phải thanh toán thêm 0,50 EUR phí hoàn thiện cho mỗi sản phẩm FBA được gửi từ

Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của Đức. Người bán tham gia Chương trình FBA khu vực Châu Âu không cần trả phí

này.
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• Làm thế nào để đăng ký chương trình EFN?

Không có quy trình đăng ký riêng cho chương trình này.

• Nếu bạn sử dụng cùng một SKU để tải thông tin sản phẩm lên các thị trường khác

nhau ở Châu Âu và chuyển đổi sản phẩm sang FBA ở tất cả các thị trường, thì bạn

đã có thể tự động sử dụng EFN.

• Nếu bạn không có tài khoản Amazon thị trường Châu Âu, bạn không thể kích hoạt

chức năng EFN; bạn phải tạo tài khoản Amazon thị trường Châu Âu theo các điều

khoản cụ thể của thị trường nơi bạn định bán hàng và quản lý tài khoản này cũng

như hàng lưu kho tách biệt với các tài khoản và hàng lưu kho ở các vị trí khác.

• Mở rộng mạng lưới hoàn thiện (Chương trình dành cho khu vực Trung Âu)

Mở rộng mạng lưới hoàn thiện (Chương trình dành cho khu vực Trung Âu) là một chương

trình mở rộng dựa trên Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu. Để tham gia

chương trình, Amazon sẽ yêu cầu bạn gửi hàng lưu kho FBA đến Trung tâm hoàn thiện

đơn hàng bởi Amazon ở Đức. Sau đó, Amazon sẽ tự quyết định cách phân bổ hàng lưu

kho giữa các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon ở Đức, Ba Lan và Cộng hòa

Séc. Không phải trả thêm phí khi sử dụng dịch vụ này.

Người bán hàng lưu kho FBA của Đức chưa được phép tham gia Mở rộng mạng lưới hoàn

thiện (Chương trình dành cho khu vực Trung Âu) sẽ ủy quyền cho Amazon lưu trữ và xử lý

hàng lưu kho FBA của Đức trong mạng lưới hoàn thiện đơn hàng FBA (bao gồm Ba Lan và

Cộng hòa Séc), phải thanh toán thêm thêm 0,50 EUR phí hoàn thiện cho mỗi sản phẩm

FBA được gửi từ Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của Đức và chi phí hoàn thiện đơn

hàng là 0,30 EUR cho mỗi sản phẩm nhỏ và nhẹ.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo Trang định giá Hoàn thiện đơn hàng bởi

Amazon.
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Ghi chú:

Để tham gia chương trình, sau khi đăng nhập vào Seller Central, bạn

có thể nhấp vào Làm thế nào để kích hoạt tính năng Mở rộng mạng

lưới hoàn thiện (Chương trình dành cho khu vực Trung Âu) để tìm

hiểu thêm. Ngoài ra, người bán cần khai báo thuế giá trị gia tăng

(VAT) ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, và cũng cần tuân thủ các yêu cầu

về ngưỡng bán hàng đường dài và ngưỡng thống kê nội bộ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang trợ giúp Yêu cầu về nộp

thuế và khai báo Mở rộng mạng lưới hoàn thiện (Chương trình dành

cho khu vực Trung Âu) (yêu cầu đăng nhập).

https://sell.amazon.co.uk/fulfilment-by-amazon?ref_=asuk_soa_rd&
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=202030170&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202030190?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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• Phương thức vận hành Kho đa quốc gia

Sau khi người bán đã đăng ký kích hoạt FBA ở Châu Âu, thì có thể chọn nhiều quốc gia để

lưu kho, sau đó trực tiếp vận chuyển riêng rẽ hàng hóa này đến quốc gia lưu trữ hàng hóa

mà bạn chọn, tại quốc gia/khu vực này, sản phẩm của bạn có thể được giao nhanh chóng

đến khách hàng tại địa phương.

• Với hàng lưu kho đa quốc gia, bạn có thể gửi trực tiếp các sản phẩm bán chạy

nhất của mình đến quốc gia/khu vực nơi có khách hàng, rút ngắn khoảng cách

giữa sản phẩm và khách hàng, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của hoạt

động kinh doanh và thúc đẩy tẳng trưởng doanh số bán hàng quốc tế.
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• Kho đa quốc gia (MCI)

Kho đa quốc gia(MCI) là một giải pháp phân bổ kho đa quốc gia ở Châu Âu do FBA cung cấp.

Thông qua MCI, bạn có thể gửi trực tiếp hàng lưu kho FBA đến các Trung tâm hoàn thiện đơn

hàng bởi Amazon ở nhiều quốc gia châu Âu mà bạn lựa chọn và Amazon sẽ lưu kho sản phẩm

của bạn tại các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) gần nhất với khách hàng địa phương.

• Ưu điểm của Kho đa quốc gia

• Sản phẩm của bạn sẽ đủ tiêu chuẩn hưởng tùy chọn vận chuyển nhanh, bao

gồm Amazon Prime vận chuyển trong hai ngày, hoàn thiện đơn hàng không mất

phí và vận chuyển trong hai ngày (nếu áp dụng).

• Nếu bạn gửi hàng lưu kho với số lượng lớn đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng

bởi Amazon tại địa phương, thay vì gửi các đơn hàng riêng lẻ qua biên giới, bạn

có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển.
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• Phương thức tính phí Kho đa quốc gia

Bạn chỉ cần trả phí hoàn thiện đơn hàng FBA tiêu chuẩn, và sẽ không có thêm chi phí lưu 

kho đa quốc gia.

Để tránh các chi phí ngoài chương trình, chẳng hạn như phí lưu kho vượt mức, chúng tôi 

khuyến nghị bạn nên duy trì lượng hàng lưu kho phù hợp ở từng quốc gia/khu vực, bạn có 

thể sử dụng Báo cáo lịch sử hàng lưu kho hàng ngày của Seller Central để kiểm tra số 

lượng lưu kho và thường xuyên bổ sung.

Ghi chú:

Lưu kho sản phẩm ở bất kỳ quốc gia/khu vực nào khác ngoài quốc

gia/khu vực bao gồm thị trường địa phương của bạn, có thể yêu cầu

bạn kê khai thêm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp của

mình.

Bạn có trách nhiệm thu và thanh toán tất cả các loại thuế và phí,

đồng thời ghi lại tất cả các khoản hoàn thuế liên quan. Ở đây bao

gồm thuế giá trị gia tăng, hệ thống trao đổi thông tin thuế giá trị gia

tăng (VIES) và hoàn thuế thống kê nội bộ, cũng như đăng tải hóa

đơn thuế giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán khi cần thiết.

Để biết thêm thông tin về VAT, vui lòng tham khảo Những điều cần

lưu ý về thuế và quy định pháp luật của Châu Âu.

• Làm thế nào để kích hoạt Kho đa quốc gia

Bạn có thể kích hoạt Kho đa quốc gia bằng các cách sau:

• Chọn quốc gia/khu vực "Điểm đến thị trường" (Marketplace Destination) khác trong 

quá trình vận chuyển: 

(Chuyển đến trang tiếp theo)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GPDC3KPYAGDTVDJP?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200453200?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201468410&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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② Đánh dấu vào ô chọn bên cạnh mục hàng lưu kho bạn muốn gửi/bổ sung, 

sau đó nhấp vào "Thực hiện";
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① Lần lượt nhấp vào "Hàng lưu kho > Quản lý hàng lưu kho FBA" ở góc phía 

trên bên trái của tài khoản người bán;

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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③ Nhấp vào danh sách thả xuống bên dưới "Điểm đến thị trường" 

(Marketplace Destination) ở giữa màn hình, chọn quốc gia/khu vực bạn 

muốn kích hoạt trong phần "Điểm đến thị trường"(Marketplace Destination);

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Sự khác biệt giữa Pan-EU/EFN/MCI

Nếu bạn không thể phân biệt rõ ba giải pháp hoàn thiện đơn hàng của Amazon

Marketplace châu Âu, bạn có thể xem bảng dưới đây để so sánh chi tiết:

Chương trình FBA khu vực Châu 

Âu

(Pan-EU)

Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng 

khu vực Châu Âu

(EFN)

Kho đa quốc gia

(MCI)

Đặc 

điểm

Người bán có thể chọn linh hoạt quốc 

gia lưu trữ hàng lưu kho, ở quốc gia 

gửi tới chặng đầu, Amazon phân bổ 

hợp lý hàng lưu kho của bạn ở quốc 

gia/khu vực nơi bạn kích hoạt lưu kho  

và có trách nhiệm thực hiện dịch vụ 

phân loại hàng, đóng gói, hoàn thiện 

đơn hàng v.v..., nhằm giúp bạn phát 

triển kinh doanh nhanh chóng

Ở quốc gia gửi tới chặng đầu, tại quốc 

gia đã lưu kho sản phẩm, sản phẩm 

được giao nhanh chóng đến khách 

hàng, ở các thị trường khác, các đơn 

bán hàng đa quốc gia EU sẽ được 

giao hàng xuyên biên giới và thời gian 

hoàn thiện đơn hàng lâu hơn.

Trực tiếp nhập sản phẩm vào 

kho riêng biệt tại từng thị trường 

mục tiêu và lưu kho tại địa 

phương

Ưu điểm

• Tiếp cận hàng triệu khách hàng ở 

Châu Âu

• Phí hoàn thiện đơn hàng thấp 

• Lựa chọn quốc gia lưu kho sản 

phẩm linh hoạt

• Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng 

nhanh chóng và đáng tin cậy 

• Chi phí chặng đầu thấp, thao tác 

dễ dàng

• Quản lý hàng lưu kho tiện lợi

• Không có phí hoàn thiện 

xuyên quốc gia

• Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng 

nhanh chóng và đáng tin cậy 

Nhập 

kho

• Người bán có thể tự đặt quốc gia 

lưu kho của riêng mình

• Amazon sẽ phân bổ hàng lưu kho 

một cách hợp lý dựa trên sự lựa 

chọn của người bán

• Gửi sản phẩm của bạn đến Trung 

tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tại 

một Amazon Marketplace ở EU

• Amazon sẽ hoàn thiện đơn hàng 

thống nhất từ Trung tâm hoàn 

thiện đơn hàng (FC) nơi bạn nhập 

kho

• Người bán cần tự gửi sản 

phẩm đến các Trung tâm 

hoàn thiện đơn hàng bởi 

Amazon trên nhiều Amazon 

Marketplace mục tiêu

Lưu kho
• Chỉ lưu trữ sản phẩm ở quốc gia 

đặt lưu kho mà bạn chọn

• Sản phẩm của bạn chỉ được lưu 

trữ ở quốc gia/khu vực nhập kho

• Sản phẩm được lưu trữ ở tất 

cả các quốc gia/khu vực nơi 

sản phẩm nhập kho, người 

bán cần quản lý hàng lưu kho 

của từng địa điểm riêng biệt

Thuế giá 

trị gia 

tăng 

(VAT)

• Ở quốc gia/khu vực lưu kho sản 

phẩm, phải đăng ký mã số thuế 

GTGT

• Khi doanh số bán hàng ở các quốc 

gia/khu vực khác vượt quá 

ngưỡng miễn thuế, bạn cần đăng 

ký mã số thuế GTGT

• Ở quốc gia/khu vực lưu kho sản 

phẩm, phải đăng ký mã số thuế 

GTGT

• Khi doanh số bán hàng ở các quốc 

gia khác vượt quá ngưỡng miễn 

thuế, bạn cần đăng ký mã số thuế 

GTGT

• Ở quốc gia/khu vực lưu kho 

sản phẩm, bạn có nghĩa vụ 

kê khai VAT và phải đăng ký 

mã số thuế GTGT

Hoàn 

thiện 

đơn 

hàng

• Ở những quốc gia kích hoạt lưu 

kho sản phẩm, sản phẩm có thể 

hoàn thiện đơn hàng nhanh chóng 

cho khách hàng, và chỉ cần trả phí 

xử lý trọng lượng địa phương

• Tại các thị trường khác, đơn hàng 

cần được giao qua biên giới, cần 

phải thanh toán chi phí vận chuyển 

xuyên quốc gia và phí hoàn thiện 

đơn hàng địa phương

• Ở những quốc gia lưu kho sản 

phẩm, sản phẩm có thể hoàn thiện 

đơn hàng nhanh chóng cho khách 

hàng và chỉ cần trả phí hoàn thiện 

đơn hàng địa phương

• Tại các thị trường khác, đơn hàng 

cần được giao qua biên giới, cần 

phải thanh toán chi phí vận chuyển 

xuyên quốc gia và phí hoàn thiện 

đơn hàng địa phương

• Có thể hoàn thiện đơn hàng 

nhanh chóng cho khách 

hàng, và chỉ cần trả phí hoàn 

thiện đơn hàng địa phương
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5.5 Khác: Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm FBA và Chương

trình xuất khẩu FBA

5.5.1 Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm FBA

Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm, là chương trình cho phép khách hàng mua lại nhiều lần các sản phẩm

được sử dụng thường ngày; đây cũng là chương trình người bán, giúp cung cấp các sản phẩm FBA của

người bán đủ điều kiện để khách hàng đặt mua, nhưng người bán cần phải chiết khấu cho việc mua lại

nhiều lần sản phẩm. Tham gia chương trình, người bán có thể sử dụng giá chiết khấu để thu hút thêm khách

hàng, đồng thời củng cố thói quen mua hàng, củng cố nhóm khách hàng mục tiêu, chiếm thị phần cố định và

mang lại lợi nhuận ổn định lâu dài.

• Tại sao tôi nên tham gia Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm?

Kế hoạch mua hàng lặp lại của "Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm" đặc biệt phù hợp với tiếp thị 

thương hiệu, nếu khách hàng tiếp tục mua nhiều lần cùng một sản phẩm của cùng một thương 

hiệu, sẽ làm tăng độ quen thuộc của họ với thương hiệu một cách hiệu quả, từ đó tạo ra khả năng 

mua các sản phẩm khác của thương hiệu và càng củng cố lòng trung thành với thương hiệu.

• Yêu cầu để tham gia Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm là gì?

Để tham gia chương trình, bạn phải có một tài khoản FBA ở trạng thái tốt, ngoài những sản phẩm

đáp ứng yêu cầu, bạn cũng cần có thể cung cấp cho khách hàng tỷ lệ chiết khấu nhất định.

• Tiêu chuẩn tư cách sản phẩm:

• Lịch sử hoàn thiện đơn hàng và tỷ lệ hàng lưu kho

• Hiệu suất bán hàng

• Phân loại sản phẩm

• Giá bán trung bình

Từ ngày 18 tháng 12 năm 2019, chỉ chủ sở hữu thương hiệu mới có thể đăng ký sản phẩm

mới. Các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình trước ngày 18/12 vẫn đủ điều kiện

tham gia chương trình “Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm”.

Ghi chú:

Nếu hiệu suất của bạn thấp hơn mong đợi, hệ thống giám sát mà chúng

tôi triển khai có thể gửi cho bạn email thông báo về hiệu suất. Nếu bạn

không thể giải quyết những vấn đề này, chúng tôi có thể tạm ngưng đặt

mua mới, hủy đặt mua hiện có hoặc xóa tài khoản của bạn khỏi chương

trình, vì vậy hãy cẩn thận để đảm bảo rằng tài khoản của bạn luôn ở

trạng thái tốt.
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• Yêu cầu tiền tài trợ của người bán:

Bạn có thể chọn từ ba tùy chọn tiền vốn cơ bản: 0%, 5% hoặc 10%. Nếu khách hàng Đặt

mua hàng tháng & Tiết kiệm cùng một lúc năm đơn hàng trở lên, khách hàng sẽ không chỉ

được hưởng chiết khấu giảm giá cơ bản do người bán cung cấp mà còn được giảm thêm

5% do Amazon cung cấp trong thời gian giới hạn.
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Thông tin chiết khấu và tiền tài trợ cơ bản ở trên áp dụng cho tất cả các đơn đặt mua được tạo 

sau ngày 5 tháng 11 năm 2019. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp giảm giá sản phẩm của mình với các 

chương trình khuyến mãi khác của Amazon (chẳng hạn như Amazon Family - Gia đình Amazon). 

Những chiết khấu này sẽ được cộng vào chiết khấu của chương trình áp dụng cho từng sản phẩm 

của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm, vui lòng nhấp vào đây để xem.

Ghi chú:

Ưu đãi giảm giá "Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm" cũng được áp dụng

cho khách hàng Amazon Business. Khách hàng doanh nghiệp có thể sử

dụng chương trình hoàn thiện đơn hàng định kỳ để đặt hàng. Bất kể loại

sản phẩm nào hoặc số lượng đặt hàng bao nhiêu, khách hàng doanh

nghiệp đều có thể được giảm giá 5% cho các đơn hàng "Đặt mua hàng

tháng & Tiết kiệm".

Người bán đã cung cấp tiền tài trợ giảm giá 0%

Người bán đã cung cấp tiền tài trợ giảm giá 5%

Người bán đã cung cấp tiền tài trợ giảm giá 10%

Đặt mua sản phẩm ≤ 4 sản phẩm

Đặt mua sản phẩm ≥ 5 sản phẩm

Đặt mua sản phẩm ≤ 4 sản phẩm

Đặt mua sản phẩm ≥ 5 sản phẩm

Đặt mua sản phẩm ≤ 4 sản phẩm

Đặt mua sản phẩm ≥ 5 sản phẩm

Giảm giá 0%

Giảm giá 0% + 5% (do Amazon cung cấp)

Giảm giá 5%

Giảm giá 5% + 5% (do Amazon cung cấp)

Giảm giá 10%

Giảm giá 10% + 5% (do Amazon cung cấp)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201620110&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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5.5.2 Chương trình xuất khẩu FBA

Để giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, Amazon cung cấp cho bạn chương trình

xuất khẩu FBA, cho phép bạn đăng tải Danh sách hệ thống đơn hàng do Amazon thực hiện trên Amazon

Marketplace hoặc trang web của riêng bạn, và hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu FBA đến tay khách hàng ở

các quốc gia/khu vực khác nhau trên thế giới .

• Ưu điểm của Chương trình xuất khẩu FBA:
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• Bạn có thể loại trừ các sản phẩm khỏi chương trình xuất khẩu FBA dựa trên nhu 

cầu kinh doanh của mình, cũng có thể loại trừ các quốc gia/khu vực mà bạn 

không cần.

• Theo chính sách trả hàng của Amazon, Amazon sẽ xác định xem các sản phẩm 

được hoàn thiện đơn hàng thông qua xuất khẩu FBA có đáp ứng các điều kiện 

trả hàng hay không.

• Khách hàng quốc tế từ hơn 100 quốc gia/khu vực có thể truy cập thị trường 

chính ở quốc gia/khu vực sở tại và có thể mua các sản phẩm đáp ứng các yêu 

cầu xuất khẩu của FBA.

• Bạn cũng có thể sử dụng thông tin sản phẩm trong tài khoản Seller Central của 

mình để bán các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu FBA cho khách hàng 

quốc tế mua hàng trên Amazon.com. Ngoài các đơn hàng thực hiện đa kênh, 

người bán có thể sử dụng chương trình xuất khẩu FBA mà không phải trả các 

khoản phí khác.

• Amazon có thể giúp bạn xác định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu 

FBA, hoàn thiện đơn hàng quốc tế của bạn, xử lý thuế nhập khẩu và thông quan, 

cũng như giao sản phẩm của bạn đến tay khách hàng quốc tế.

• Phí hoàn thiện đơn hàng quốc tế và thuế do khách hàng quốc tế thanh toán. 

Không cần thêm phí bổ sung để hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu FBA.

• Hạn chế sản phẩm đối với chương trình xuất khẩu FBA

Chương trình xuất khẩu FBA chỉ áp dụng cho các sản phẩm truyền thông có kích thước tiêu

chuẩn, bạn không thể xuất khẩu các sản phẩm quá khổ.

Để có danh sách các sản phẩm trong hàng lưu kho FBA của bạn đủ điều kiện xuất khẩu FBA, hãy

chuyển đến tab "Báo cáo", nhấp vào "Hoàn thiện đơn hàng", sau đó nhấp vào "Hiển thị thêm"

trong "Hàng lưu kho" để xem báo cáo "Hàng lưu kho có thể xuất khẩu".

Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của xuất khẩu FBA có thể có nhiều lý do, bao gồm:
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• Hạn chế xuất khẩu:

Đối với một số danh mục sản phẩm, luật pháp của quốc gia/khu vực nguồn cấm vận

chuyển ra nước ngoài. Việc xuất khẩu một số sản phẩm chịu sự quản chế của luật pháp

Hoa Kỳ, EU và các quốc gia thành viên EU riêng lẻ, nên không thể công bố là sản phẩm

xuất khẩu FBA. Những lý do thông thường như sau:

Những lý do thường gặp về hạn chế xuất khẩu FBA

Có mục đích quân sự cụ 

thể

Mục đích sủ dụng kép quân 

sự và dân sự

Chứa hoặc làm từ các loài có nguy cơ bị 

tuyệt chủng/loài được bảo vệ

Có thể dùng để đàn áp/tra 

tấn
Có ý nghĩa về mặt văn hóa

Chứa các chất gây hại cho môi 

trường/tầng ozon
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• Hạn chế về vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng:

Việc xuất nhập khẩu một số mặt hàng sẽ bị hạn chế bởi các điều kiện hoàn thiện đơn hàng

hoặc vận chuyển, chẳng hạn như:

• Các vật dụng nặng hoặc quá khổ như nệm hoặc giường

• Hàng hóa nguy hiểm

• Pin lithium-ion lớn hoặc riêng lẻ

• Dầu đã qua sử dụng, chẳng hạn như dầu ăn hoặc dầu máy

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình xuất khẩu FBA, vui lòng nhấp vào đây.

Những hạn chế nhập khẩu thường gặp của FBA

Rượu Dụng cụ dược phẩm Sản phẩm dành cho người lớn

Thiết bị ủ rượu Tiền giả Thiết bị mật khẩu điện tử

Hàng hóa và thiết bị liên quan 

đến cờ bạc

Xe tập đi, thiết bị tự ăn và ghế 

ngồi trên ô tô cho trẻ sơ sinh

Bách hóa tổng hợp, thuốc và chất bổ 

sung

Bao gồm thức ăn cho vật nuôi và 

chất bổ sung cho vật nuôi

Máy móc y tế

Bao gồm bộ kit chẩn đoán, 

thiết bị báo động y tế và bộ kit 

xác định giới tính

Hóa chất

Bao gồm thuốc trừ sâu, phân 

bón, thuốc trừ sâu, hóa chất 

công nghiệp, hóa chất ô tô và 

một số chất tẩy rửa nhất định

Vũ khí, thành phần vũ khí và phụ 

kiện vũ khí

Bao gồm bình xịt tự vệ, BB/súng 

hơi/súng đạn màu và các bộ phận đi 

kèm, ống ngắm, bao súng và hộp 

đựng

• Hạn chế nhập khẩu:

Mặc dù quốc gia/khu vực nguồn có thể cho phép xuất khẩu một số mặt hàng nhất định,

nhưng quốc gia/khu vực đích có thể có các chính sách khác đối với việc nhập khẩu các

mặt hàng đó (chính sách khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực). Để tránh sự chậm trễ và

các vấn đề về thông quan có thể mang lại trải nghiệm khách hàng kém, Amazon thường

hạn chế hoàn thiện đơn hàng quốc tế đối với các loại sản phẩm sau (Amazon sẽ đánh giá

tùy theo điều kiện cụ thể của từng quốc gia/khu vực):

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=200149570&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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• Chi phí chương trình xuất khẩu FBA:

• Xuất khẩu FBA (thông qua Amazon): Các đơn hàng quốc tế trên Amazon không cần phải

trả thêm bất kỳ khoản phí nào, và áp dụng phí hoàn thiện đơn hàng cho đơn hàng sản

phẩm truyền thông theo kích thước tiêu chuẩn.

• Xuất khẩu FBA (thông qua hoàn thiện đơn hàng đa kênh): Đối với các đơn hàng quốc tế

được xử lý thông qua Hoàn thiện đơn hàng đa kênh, vui lòng sử dụng bảng sau để xác

định giá sản phẩm hoàn thiện đơn hàng.
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Số lượng sản phẩm kích thước tiêu 

chuẩn
Châu Hoa Kỳ

Châu Phi và 

Trung Đông

Châu Á và 

Châu Đại 

Dương

Châu Âu

Xử lý đơn hàng/mỗi đơn hàng 13,65 USD 13,65 USD 13,65 USD 13,65 USD

Chi phí lấy hàng và đóng gói/mỗi sản 

phẩm
0,60 USD 0,60 USD 0,60 USD 0,60 USD

Xử lý trọng 

lượng/mỗi 

pound *

Trọng lượng đầu 

tiên 6,8 kg

(15 pound)

2,40 USD 3,60 USD 3,00 USD 2,20 USD

+ Trọng lượng tiếp 

theo 7,3 kg - 9,1 kg

(16 - 20 pound)

0,50 USD 0,50 USD 0,50 USD 0,50 USD

* Cách tính tổng trọng lượng hoàn thiện đơn hàng là tính trọng lượng của sản phẩm riêng lẻ trong từng kiện sản phẩm cộng với 

10% trọng lượng của vật liệu lót, làm tròn đến số cân gần nhất.

Để biết thêm giới thiệu và ví dụ về chi phí chi tiết hơn, vui lòng tham khảo trang trợ giúp về

phí xuất khẩu FBA.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GPDC3KPYAGDTVDJP?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=200804980&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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5.6 Giải thích thuật ngữ sử dụng trong chương

Thuật ngữ. Giải thích

ASIN gốc

Giữa các sản phẩm có mối quan hệ chủ yếu/thứ cấp (còn được

gọi là "biến thể"), có thể giúp khách hàng tìm thấycác phiên bản

khác nhau của cùng một loại sản phẩm. Ví dụ, áo phông có thể có

nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Sản phẩm chủ yếu là áo

phông (tay ngắn, 100% cotton, cổ tròn). Sản phẩm thứ cấp là một

biến thể của sản phẩm chủ yếu (áo phông hồng, áo phông size

XXXL). ASIN gốc và biến thể của nó (ASIN con) trong chương

trình này được coi là một ASIN.

Trọng lượng đóng 

gói

Là trọng lượng của hộp và vật liệu đóng gói. Amazon sử dụng các

giá trị trọng lượng tiêu chuẩn hóa này để tính trọng lượng gửi

hàng.

Trọng lượng sản 

phẩm
Là trọng lượng của một sản phẩm riêng lẻ.

Trọng lượng thể tích

Trọng lượng thể tích bằng thể tích sản phẩm (dài x rộng x cao)

chia cho 139. Đối với các sản phẩm kích thước tiêu chuẩn số lớn

có trọng lượng vượt quá 1 pound và tất cả các sản phẩm số nhỏ,

vừa và lớn, Amazon sử dụng trọng lượng thể tích (khi lớn hơn

trọng lượng của sản phẩm).

Nhập khẩu song 

song

Là hành vi nhập khẩu sản phẩm vào cùng một thị trường thông

qua các phương thức hợp pháp khác của người bán mà không có

sự đồng ý hoặc ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong khi chủ

sở hữu nhãn hiệu đang đưa sản phẩm hợp pháp ra thị trường

nước ngoài. Vì việc nhập khẩu không có giấy phép như vậy

thường song song với hàng nhập khẩu được cấp phép chính

thức, nên được gọi là nhập khẩu song song.

Nhóm hàng lưu kho

Hàng lưu kho liên quan đến các sản phẩm của Pan-EU sẽ được

chia thành một nhóm hàng lưu kho riêng biệt ("Nhóm hàng lưu

kho Chương trình FBA khu vực Châu Âu"), bất kể sản phẩm thực

tế được lưu kho ở đâu.

Tạo danh mục sản 

phẩm quốc tế (BIL)

Sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế, bạn có thể tạo

và cập nhật sản phẩm từ một thị trường nguồn duy nhất trong một

hoặc nhiều thị trường mục tiêu. Công cụ này sẽ cập nhật sản

phẩm và giá cả đáp ứng yêu cầu trong thị trường nguồn đến thị

trường mục tiêu dựa trên cài đặt chỉ định của bạn và tỷ giá hối

đoái tiền tệ.
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Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)?

• Thế nào là FBA

• Chuẩn bị trước khi nhập kho FBA

• Quản lý hàng lưu kho FBA

• Hướng dẫn sử dụng các thao tác FBA

• Phương án giải pháp linh hoạt và đa dạng FBA

Tài liệu liên quan

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

học tập

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

Tìm hiểu thêm các nội dung học tập liên quan đến hoàn thiện đơn hàng:

• Người bán hàng mới bắt buộc phải đọc và tìm hiểu về kiến thức, tìm kiếm “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"

58

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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Phản hồi khóa học

Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “         " ở góc dưới bên phải của 

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