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Người tiêu dùng ở nước ngoài thường sẽ đặt mua đồ nội thất
mới hay sẽ tiếp tục dùng đồ nội thất cũ?

Thông thường họ sẽ mua đồ nội thất mới.

Khi cần thêm đồ nội thất kích thước lớn, người tiêu dùng nước
ngoài thích thuê đồ nội thất hơn phải không?

Khi đặt mua đồ nội thất, người tiêu dùng nước ngoài thường sẽ
xem xét đến những yếu tố nào?

Đầu tiên cùng khởi động với các câu hỏi về chân dung người tiêu dùng đồ nội thất ở nước ngoài

1. Thị trường nội thất ở nước ngoài

Đúng vậy.

Người tiêu dùng ở nước ngoài thường sẽ xem xét đến các yếu
tố sau:

• Chất lượng
• Phong cách
• Giá cả
• Phương thức vận chuyển;

• Kiểu dáng
• Chức năng;
• Độ bền.
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1. Furniture and Homeware, Statista, 2020.

1.1. Tổng quan thị trường nội thất nước ngoài

Quy mô thị trường

Thị trường thương mại điện tử toàn cầu về đồ nội thất và sản phẩm trang trí nội thất có mức doanh
thu đạt hơn 172,9 tỷ USD vào năm 2019 và dự kiến tăng lên 263,8 tỷ USD vào năm 20241.

Doanh thu thị trường thương mại điện tử của sản phẩm đồ trang trí và nội 
thất toàn cầu
Đơn vị:  Triệu USD
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Số liệu ước tính được thực hiện vào năm 2020

https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/furniture/worldwide
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Tốc độ tăng trưởng

Tổng doanh thu thương mại điện tử ngành nội thất và đồ trang trí nội thất của Hoa Kỳ đã vượt 44,4
tỷ USD vào năm 2019, dự kiến sẽ đạt 56,8 tỷ USD vào năm 2024 tăng khoảng 22%1.

1. Furniture and Homeware E-commerce Revenue in the United States from 2017 to 2024 (in million U.S. dollars), Statista, 2020
2. E-commerce Share of Total Retail Revenue in the United States as of February 2020, by Product Category, Statista, 2020
3. A Survey of 1850 Americans to Explore Trends in How They Furnish and Decorate Their Homes 2019, Improvenet, 2019

Tình hình tăng trưởng khác nhau ở các thị trường

Tốc độ tăng trưởng hằng năm của các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ nhìn chung cao hơn mức
trung bình. Trong đó, tại Hoa Kỳ, các mặt hàng đồ nội thất có kích thước vừa và lớn tương đối
nhiều, tỷ lệ mua hàng trực tuyến cao, cơ hội tăng trưởng tương đối lớn2. So với các thị trường châu
Âu và Hoa Kỳ, hàng nội thất ở thị trường Nhật Bản có quy mô tổng thể tương đối nhỏ nhưng lại phát
triển rất nhanh.

Điều đáng nói là có sự chênh lệch trong chi tiêu bình quân đầu người cho việc trang trí nhà ở tại mỗi
thành phố khác nhau. Lấy Hoa Kỳ làm ví dụ, từ năm 2016 đến 2018, bang Minnesota có mức chi
tiêu bình quân đầu người cao nhất cho việc trang trí nhà ở, khoảng 9.322 USD, trong khi Tampa có
mức thấp nhất là 4.092 USD.

Doanh thu thương mại điện tử ngành nội thất và đồ trang trí nội thất của Hoa Kỳ 
từ 2017 - 2024
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Số liệu ước tính được thực hiện vào năm 2020

https://www.statista.com/statistics/257524/us-furniture-and-home-furnishings-e-commerce-revenue/
https://www.statista.com/statistics/203043/online-share-of-total-us-retail-revenue-projection/
https://www.improvenet.com/furniture-buying-statistics
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1.2. Chân dung người tiêu dùng

Nhóm người tiêu dùng

Nhóm người tiêu dùng có thể phân loại thành: người có nhà riêng và người thuê nhà. So sánh hai
nhóm này thì nhóm người thuê nhà sẽ thiên về sản phẩm có giá thấp, có nhu cầu cao về tính dễ di
chuyển và đa chức năng, đồng thời thích lựa chọn những sản phẩm có mẫu mã cá tính và thời
trang.

Trong ngành nội thất và trang trí nhà cửa ở thị trường Hoa Kỳ, phần lớn người tiêu dùng thuộc độ
tuổi 25-44, chiếm 57,7%. Trong đó, nhóm người tiêu dùng trong độ tuổi từ 25-34 chiếm 30%, và họ
cũng là nhóm người có tỷ lệ thuê nhà cao hơn.

Tỷ lệ độ tuổi của khách hàng trong thị trường đồ nội thất và trang trí nhà cửa 
Tỷ lệ % (Hoa Kỳ)

18-24 tuổi                25-34 tuổi                 35-44 tuổi                45-54 tuổi                55-64 tuổi

Ph
ần

 tr
ăm

Nguồn:
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Khi lắp đặt đồ nội thất mới, người tiêu dùng ở các độ tuổi khác nhau bị ảnh hưởng bởi các yếu tố
khác nhau1:

• Người tiêu dùng ở độ tuổi 18-29 và từ 50 tuổi trở lên cân nhắc nhiều về giá cả. Trong đó,
người tiêu dùng ở độ tuổi 18-29 có yêu cầu cao hơn về chất lượng và muốn đạt được hiệu
quả về chi phí.

• Người tiêu dùng ở độ tuổi 30-49 quan tâm đến chất lượng hơn giá cả, nhóm này chủ yếu
theo đuổi chất lượng sản phẩm;

• Người tiêu dùng ở độ tuổi 18-29 và từ 30 tuổi trở lên, khi đặt mua đồ nội thất mới thường
chú ý đến sự phù hợp với phong cách tổng thể của căn nhà;

• Về tính tiện lợi khi mua sắm, người tiêu dùng ở độ tuổi 18-29 cảm thấy việc mua đồ nội
thất trực tuyến rất tiện lợi.

Đồng thời, số liệu báo cáo cho thấy rằng phòng khách, phòng ngủ và sân thượng là ba vị trí hàng
đầu khi người tiêu dùng có kế hoạch bố trí thêm nội thất mới2

1. Factors Affecting Choice of New Home Furniture in the United States in 2016, by Age, Statista
2. Which of the Following Rooms Do You Plan to Buy Furniture for in the Next 2 Years?, Statista

Trong 2 năm tới, bạn có kế hoạch đặt mua đồ nội thất cho không gian nào? 

https://www.statista.com/statistics/613044/factors-affecting-choice-of-new-home-furniture-by-age-us/
https://www.statista.com/statistics/616970/rooms-us-homeowners-plan-to-buy-furniture-for-in-the-next-two-years/
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1. A Survey of 1850 Americans to Explore Trends in How They Furnish and Decorate Their Homes 2019
2. Which Characteristics Are Particularly Important To You For Furniture?, Statista

1.3. Nhu cầu tiêu dùng
Khi đặt mua các đồ nội thất khác nhau, người tiêu dùng nước người sẽ xem xét đến nhiều yếu tố khác
nhau1. Ví dụ:

• Khi người tiêu dùng đặt mua bộ sofa, nệm, tivi, tủ lạnh, bàn/ghế ăn, thì đặc biệt chú trọng và
chi nhiều tiền hơn cho các yếu tố như chất lượng, phong cách. Trong đó, người tiêu dùng
mong muốn có thể tận mắt xem hàng trực tiếp đối với bộ sofa, nệm.

Đồng thời, 5 yêu cầu chính của người tiêu dùng nước ngoài đối với các mặt hàng nội thất và đồ gia
dụng là chất lượng, kiểu dáng, giá cả, chức năng và độ bền. So với các danh mục khác thì yêu cầu về
tốc độ giao hàng của nhóm hàng này không quá khắt khe2.

• Chất lượng: Vật liệu sử dụng: ngũ kim, sơn, vải, mút xốp v.v… và công nghệ chế tác, khả năng
chịu lực, chống thấm, chống cháy, bảo vệ môi trường v.v…của vật liệu;

• Kiểu dáng: màu sắc, kiểu dáng, bề mặt có phù hợp với phong cách trang trí đang áp dụng
hay không;

• Giá cả：đứng đầu là hiệu quả chi phí, ngân sách dùng cho các loại đồ nội thất khác nhau
cũng sẽ khác nhau;

• Chức năng：phù hợp với nhiều không gian, có thêm chức năng trữ đồ hay không, có dễ thu
gọn để di chuyển hay không v.v…;

• Độ bền：kết cấu vật liệu chắc chắn, ổn định, chịu được lực, dễ chùi rửa hoặc khó bị oxy hoá,
có thể dùng lâu dài không v.v…

Nhu cầu của bạn đối với đồ nội thất là gì?

https://www.improvenet.com/furniture-buying-statistics
https://www.statista.com/statistics/612808/most-important-us-home-furniture-characteristics/
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1. A Survey of 1850 Americans to Explore Trends in How They Furnish and Decorate Their Homes 2019, Improvenet,
2019

1.4. Xu hướng sản phẩm nội thất thịnh hành ở nước ngoài trên Amazon

Xu hướng mới nhất của sản phẩm nội thất năm 2020 chủ yếu tập trung vào tính an toàn với môi
trường, tính đa năng của sản phẩm.

Người tiêu dùng có thể lấy cảm hứng trang trí từ các cửa hàng nội thất truyền thống1. Bên cạnh đó,
cũng có thể lấy cảm hứng từ các nguồn sau:

• Các trang mạng xã hội, như Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter v.v…;

• Các website về nội thất như Nate & Jeremiah By Design v.v…;

• Hội chợ triển lãm đồ nội thất như Point Market v.v…

Khi đặt mua đồ nội thất, người tiêu dùng có thể lấy cảm hứng từ đâu?

Cửa hàng

Trang mạng xã hội 

Chương trình truyền hình

Gia đình và bạn bè

Nhà thiết kế nội thất

38
%

30
%

15
%

12
%

5
%

https://www.improvenet.com/furniture-buying-statistics
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Phòng làm việc
• Ghế chơi game;
• Ghế làm việc;
• Bàn làm việc;
• Giá đựng đồ;
• Tủ đứng.

Nhà bếp
• Giá sấy thực phẩm;
• Giá đựng bát;
• Xe đẩy nhà bếp;
• Đảo bếp;
• Tủ phụ cạnh bếp.

Phòng ăn

• Bộ bàn ghế ăn;
• Ghế ăn.

Phòng trẻ em

• Bàn học trẻ em;
• Tủ áo quần và tủ ngăn kéo;
• Ghế.

Tiền sảnh

• Tủ giày/ghế ngồi mang giày;
• Giá móc mũ áo.

Danh mục phụ về các sản phẩm nội thất bán chạy và bí quyết kinh doanh

2. Gợi ý các danh mục nội thất bán chạy
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Phòng khách

• Sofa phòng khách (2 chỗ ngồi trở lên);
• Ghế đơn/ghế sofa;
• Giá đựng đồ;
• Đôn/bàn chân quỳ;
• Bàn trà;
• Bàn trang trí/bộ bàn ghế;
• Tủ sách/tủ trưng bày.

Phòng ngủ

• Giường;
• Nệm lò xo;
• Tủ ngăn kéo;
• Tủ đầu giường.

Phòng tắm

• Tủ đựng đồ.
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Yêu cầu đầu tiên của người tiêu dùng nước ngoài đối với đồ nội thất văn phòng là giá rẻ, thứ hai là
mong muốn sản phẩm dễ lắp ráp. Đồng thời, có yêu cầu về bảo vệ môi trường rất cao đối với
nguyên liệu thô, tiếp đến là mong muốn sản phẩm có thiết kế mang lại cảm giác thoải mái khi sử
dụng.
Về vật liệu, đối với người mua là doanh nghiệp ở thị trường Hoa Kỳ, họ thường lựa chọn vật liệu ghế
văn phòng làm từ nylon và da PU, bàn máy tính chủ yếu bằng khung kết cấu thép, mặt bàn dùng
chất liệu cứng và chủ yếu là gỗ veneer tự nhiên, tủ tài liệu có vật liệu chính là nhôm thép, thuận tiện
cho việc vận chuyển; sản phẩm có thể sử dụng được trong nhiều không gian, môi trường hay không
cũng là một trong những yếu tố mà khách hàng thường cân nhắc.

Rào cản gia nhập

Về rào cản gia nhập, người bán cần chú ý:
• Đối với sản phẩm, BIFMA là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm nội thất văn phòng.

Mặc dù không phải là quy định pháp luật, nhưng nó là điều kiện cần thiết để có thể gia
nhập thị trường Hoa Kỳ. Nội dung kiểm tra của tiêu chuẩn BIFMA chủ yếu nhằm vào thiết
kế và thử nghiệm về khả năng chịu lực, tính ổn định và độ bền của sản phẩm;

• Về phương diện nhà máy, cần đạt tiêu chuẩn đóng gói 3A, tức phải đóng gói đáp ứng tiêu
chuẩn ISTA-3A;

• Cân nhắc về các quy định chống bán phá giá, ví dụ như gỗ nguyên sinh không được phép
sử dụng trong các đồ nội thất gỗ ván ép.

• Nên chuẩn bị trước việc bảo hộ bằng sáng chế cho các công nghệ đặc biệt hoặc kiểu
dáng vì thương hiệu và chất lượng sẽ trở thành yếu tố quan trọng dần thay thế cho giá cả.

2.1. Phòng làm việc 
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Yêu cầu sản xuất/ thiết kế sản phẩm của danh mục này

Thị trường Châu Âu

Lịch sử phát triển của đồ nội thất văn phòng đã trải qua 4 giai đoạn: đại chúng hoá, khác biệt
hoá, tuỳ biến hoá, cá nhân hoá. Khi tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, xu hướng nổi bật
nhất là việc người tiêu dùng ngày càng có yêu cầu cao đối với thương hiệu và chất lượng sản
phẩm, do đó người bán cần chuẩn bị trước thủ tục bảo hộ bản quyền công nghệ sản phẩm.

Thị trường Nhật Bản

Đối với bản quyền đồ nội thất văn phòng, không có yêu cầu đặc biệt. Nhưng người bán cần ghi
nhớ rằng, khi chế tạo và tiêu thụ đồ nội thất văn phòng thì không được làm quá giống với mẫu mã
của các thương hiệu nổi tiếng để tránh vi phạm bản quyền.

Yêu cầu về chuỗi cung ứng

Thị trường Hoa Kỳ

Người bán cần lưu ý về 2 phương diện:
• Thứ nhất là phương diện nhà xưởng：phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, đảm bảo đóng

gói 3A tức là đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn ISTA-3A. Các yêu cầu đối với sổ tay hướng dẫn
sử dụng tương đối nghiêm ngặt, việc lắp đặt cần đơn giản và vật liệu phải phù hợp yêu
cầu của thị trường Hoa Kỳ (đồ nội thất gỗ không được sử dụng gỗ thật, gỗ thật thuộc sản
phẩm chống bán phá giá), đối với tủ kích thước lớn: yêu cầu nhà xưởng cung cấp nhãn ký
hiệu “!”, v.v..., phải cố định vào tường;

• Thứ hai là phương diện đóng gói: thêm nhiều lớp xốp bảo vệ để tránh hư hỏng do vận
chuyển.

Thị trường Châu Âu

Vì người mua là doanh nghiệp nên sẽ có nhu cầu thường xuyên thay đổi, do đó người bán có
xưởng sản xuất riêng sẽ có doanh thu tốt hơn đối với danh mục này.

Thị trường  Nhật Bản

Người bán không cần phải đăng ký chứng nhận nào khác. Do phí giao hàng và đơn giá cao nên
nếu người bán có nhà máy riêng hoặc có ưu thế về chuỗi cung ứng thì nên kinh doanh loại sản
phẩm này.
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (gỗ, kim loại, vải, thuỷ tinh, nhựa), chiều cao, kích
thước, màu sắc (bao gồm màu gốc của vật liệu và màu sơn, như màu cherry, màu sồi, màu
cà phê, màu gỗ gụ, màu gỗ óc chó, màu xám), mẫu mã (có hoặc không có ngăn kéo Drawers)
Tháng bán chạy: Tháng 10-12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 70-130 USD
Màu sắc bán chạy: đen, trắng, xém, cafe, cherry, nâu.

Tủ đứng

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (gỗ, kim loại, gỗ ép, thuỷ tinh, nhựa, trúc), chức
năng (có hoặc không có ngăn kéo Drawers, có điều chỉnh được độ cao không), màu sắc (đen,
trắng, màu gỗ óc chó)
Tháng bán chạy: tháng 8, tháng 10-12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 45-95 USD
Sản phẩm bán chạy:

• Màu sắc：đen, trắng, xám, nâu;
• Thiết kế: dễ dùng, độ bền cao, dễ lắp đặt hoặc tháo rời, diện tích sử dụng lớn, vật

liệu tốt.

Bàn làm việc

Xu hướng lựa chọn sản phẩm



Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2021 亚马逊。保留所有权利。 14

Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: chất liệu (vải, da, giả da, nhựa, kim loại, gỗ, PU), độ cao
lưng tựa, độ dày của nệm ghế, giá cả, chức năng (có thể chỉnh cao thấp, có thể xoay, có thoải
mái không, có tựa lưng, tay vịn không), lắp ráp thuận tiện, thiết kế dễ chịu khi sử dụng, dễ
dàng di chuyển.

Lời khuyên cho người bán: cung cấp sách hướng dẫn lắp ráp với nội dung chi tiết cho người
dùng. Khi mua ghế chơi game, người tiêu dùng sẽ mua kèm tấm lót nệm, tấm bảo vệ sàn,
người bán có thể mở rộng dòng sản phẩm theo ý tưởng này.

Tháng bán chạy: tháng 7, tháng 11-12

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ, châu Âu

Mức giá: 20-40 USD, 70-90 USD

Đặc điểm sản phẩm bán chạy:

• Màu sắc: đen, xanh dương, đỏ, trắng, xám;

• Thiết kế: ghế chơi game và ghế văn phòng tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ngồi,
có thể điều chỉnh góc độ, giúp giảm mệt mỏi sẽ được ưa chuộng hơn.

Ghế (Ghế chơi game, ghế văn phòng)
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, thuỷ tinh, tre, acrylic), số kệ
(1-4 kệ), khả năng chịu tải, có thể di chuyển hay không

Tháng bán chạy: tháng 1, tháng 10-12

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Mức giá: 10-40 USD

Đặc điểm sản phẩm bán chạy:
• Màu sắc: màu trắng, đen;
• Thiết kế: dễ tháo lắp, có thể mở rộng không gian chứa đồ, phong cách đơn giản,

có thể phân chia không gian 1 cách linh hoạt.

Kệ đựng đồ
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Sản phẩm phụ bán chạy thuộc đồ nội thất nhà bếp bao gồm giá sấy, giá đựng bát, xe đẩy nhà bếp,
đảo bếp, tủ bếp, v.v…

Yêu cầu của người tiêu dùng nước ngoài đối với đồ nội thất nhà bếp:
• Đầu tiên là sức chứa, tiếp đến là có khả năng chịu tải tốt và độ ổn định tốt;
• Đối với sản phẩm cần lắp ráp thì thao tác phải đơn giản, tối đa 2 người có thể lắp ráp tại

nhà;
• Mẫu mã đẹp, dễ phối với phong cách tổng thể của căn bếp;
• Dễ dàng làm sạch và bảo dưỡng, phải có khả năng chống bám dầu mỡ và chống khói tốt;
• Về góc độ an toàn, khả năng chống cháy của bề mặt đồ nội thất cũng tương đối quan

trọng.

Yêu cầu về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với việc sản xuất các sản phẩm nội thất là rất cao.
Đặc biệt là đồ nội thất sử dụng ván gỗ tổng hợp, phải tuân thủ các quy định của Amazon và ngành
công nghiệp địa phương liên quan đến các sản phẩm chế tạo từ gỗ tổng hợp. Do có tiêu chuẩn đầu
vào nhất định nên số lượng người bán đồ nội thất nhà bếp tương đối ổn định và doanh thu bán hàng
của các thương hiệu ở thị trường Hoa Kỳ tương đối cao. Sau năm 2018, doanh số của các thương
hiệu mới đã tăng đáng kể, doanh số ở thị trường Châu Âu lại phân bổ tương đối rời rạc, nên càng có
cơ hội cho người bán mới chiếm lĩnh thị trường.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: khả năng chịu tải tốt, độ ổn định, độ bền của sản phẩm,
có khả năng đựng nhiều đồ, có được trang bị một số móc để tiện móc đồ hay không, thuận
tiện khi lắp đặt
Tháng bán chạy: tháng 8-12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 60-100 USD
Màu sắc bán chạy: khung màu vàng đồng, xám, đen, bạc, nâu
Mẫu bán chạy: kệ đựng đồ kiểu đứng, 3-4 tầng

Giá sấy và giá đựng bát

2.2. Nhà bếp
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm:
• Sản phẩm có độ bền cao, dễ lắp ráp, có sức chứa đồ lớn, kích thước không quá

lớn để dễ dàng di chuyển trong nhà bếp;
• Độ cao thường không vượt quá 36.5 inch, sâu 16-20 inch, ngang 40-53.5 inch.

Tháng bán chạy: quanh năm
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: đảo bếp kim loại 3-4 tầng, bản tiêu chuẩn: 30-50 USD, đảo bếp gỗ, bản nâng
cấp đa chức năng: đề xuất giá không quá 300 USD
Màu sắc bán chạy：đen, trắng, nâu nhạt hoặc nâu đậm

Xe đẩy nhà bếp/Đảo bếp

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm：

• Chịu tải tốt, độ bền, tính ổn định của sản phẩm, dễ lắp ráp, có sức chứa đồ lớn,
chống ẩm và dễ chùi rửa trong môi trường đặc biệt như nhà bếp, đảm bảo chế độ
hỗ trợ sau bán hàng tốt;

• Chiều sâu thường từ 15-16 inch, chiều cao không quá 74 inch, chiều ngang tùy
thuộc vào sản phẩm;

• Độ cao thường không vượt quá 36.5 inch, sâu 16-20 inch, ngang 40-53.5 inch.
Tháng bán chạy: quanh năm
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 100- 300 USD
Màu sắc bán chạy: trắng, đen, xám, nâu

Tủ đứng/Tủ cạnh bàn ăn
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Sản phẩm phụ bán chạy thuộc đồ nội thất phòng ăn bao gồm bộ bàn ghế ăn, ghế ăn, bàn ăn, ghế
bar, tủ cạnh bàn ăn, v.v…

Phòng ăn là nơi quan trọng để người tiêu dùng cùng bạn bè người thân tụ họp ăn uống, thoải mái
thưởng thức món ăn. Do đó đối với đồ nội thất phòng ăn, người tiêu dùng coi trọng kích thước lớn
nhỏ phù hợp, chức năng ứng dụng thực tế, chú trọng phong cách và sự kết hợp hài hòa với phong
cách trang trí tổng thể. Ngoài ra, phòng ăn theo khái niệm nhà hàng ngày càng phổ biến, bàn ăn
còn có chức năng tiếp khách, bàn ăn có thể kéo ra và gấp gọn, ghế sofa, ghế dài, ghế có chức
năng chứa đồ dễ gấp gọn. Tất cả những chức năng này sẽ là các xu hướng trong tương lai.

Nếu không gian nhà ở chỉ có 1-2 người, thì chiều ngang và sâu khoảng 80cm trở lên là lý tưởng.
Nhưng nếu là người yêu hoặc vợ chồng mới cưới thì nên tính đến việc sẽ có thêm thành viên gia
đình. Với gia đình 4 người thì nên chọn chiều ngang là 130-150 cm, chiều sâu 80 cm.
Đối với gia đình 4 người hoặc người tiêu dùng thường xuyên tổ chức tiệc thì thích hợp với bàn ăn
180cm. Vì diện tích mặt bàn lớn, thích hợp để sử dụng bộ chén bát trước giờ chưa sử dụng, hoặc
mời người quen và bạn bè đến dự tiệc. Màu sắc của mặt bàn quyết định rất lớn đến ấn tượng tổng
thể của căn phòng.

Các đồ nội thất như bàn ăn và thảm đều sử dụng một phần rất lớn diện tích mặt sàn, do đó nó cũng
tác động lớn đến ấn tượng tổng thể của căn phòng.

2.3. Phòng ăn
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm:
• Phong cách (đơn giản, hiện đại, retro kiểu châu Âu), chất liệu (các loại gỗ, thuỷ

tinh, v.v...), kích thước bàn, chất liệu mặt ghế (da, gỗ, nhựa) và cảm giác khi ngồi
(cứng, thoái mái), độ bằng phẳng, độ bền, thủ công tinh xảo, lắp đặt khó hay dễ,
có thể kéo gấp không, có bảo hành không;

• Trong đó người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng ghế dài, thích hợp với gia đình có
trẻ em.

Tháng bán chạy：thông thường sẽ có 1 mùa cao điểm vào quý 1 hàng năm

Thị trường bán chạy：châu Âu, Nhật Bản

Mức giá：
• 1 bàn 2 ghế: 67-115 EUR, 9.050-15.500 JPY;
• 1 bàn 4 ghế: 173-288 EUR, 23.270-38.780 JPY;
• 1 bàn 6 ghế: 336-576 EUR, 45.240-77.559 JPY.

Sản phẩm bán chạy：Bộ 1 bàn 4 ghế chất liệu gỗ, phong cách đơn giản là sản phẩm chủ
đạo, đồng thời bộ 1 bàn 2 ghế giá cả phải chăng, tính ứng dụng cao cũng là lựa chọn hàng
đầu của khách hàng trẻ tuổi. Bộ 1 bàn 6 ghế bán rất chạy ở Châu Âu

Màu sắc bán chạy：màu gỗ, trắng, nâu

Bộ bàn ghế ăn

Xu hướng lựa chọn sản phẩm
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: Bộ 1 bàn 4 ghế chất liệu gỗ, phong cách đơn giản là sản
phẩm chủ đạo. Đồng thời bộ 1 bàn 2 ghế giá cả phải chăng, ứng dụng cao cũng là lựa chọn
hàng đầu của người trẻ tuổi. Bộ 1 bàn 6 ghế bán rất chạy ở Châu Âu

Yếu tố lựa chọn ghế ăn:
• Ghế loại nhẹ chỉ cần 1 tay là có thể nhẹ nhàng nhấc được, dễ dàng chùi dọn, là sự lựa

chọn tốt cho người già và trẻ nhỏ;
• Có thể dễ dàng thay, giặt nệm bọc ghế khi dính bẩn, phù hợp với gia đình có con nhỏ;
• Ghế dài có thể xếp cạnh nhau, có thể điều chỉnh số người ngồi, phù hợp với gia đình

có con nhỏ hoặc gia đình thường có khách đến chơi, không có sự gò bó nên có thể
giúp căn phòng trông rộng rãi hơn, phần lưng ghế sẽ không cản trở việc dọn thức ăn
lên, v.v…;

• Ghế tựa lưng sẽ có phần tựa lưng cao và thấp, nhiều cách dùng, nâng đỡ toàn bộ
phần lưng giúp bạn có cảm giác ngồi thư thái, dễ chịu khi dùng bữa. Nếu sử dụng ghế
tựa lưng cao này trong phòng có không gian rộng sẽ mang lại cảm giác sang trọng,
đầy phong thái.

Tháng bán chạy:
• Nhật Bản: 4 mùa tương đối ổn định, có một mùa cao điểm nhỏ trong khoảng thời

gian Prime Day;
• Châu Âu: có mùa cao điểm nhỏ vào tháng 9-10 của quý 3 để thay mới chuẩn bị cho

các bữa tiệc cuối năm.

Thị trường bán chạy: Châu Âu, Nhật Bản

Mức giá: 24-38.5 EUR/chiếc, 3.230-5.170 JPY/chiếc

Sản phẩm bán chạy: ghế đơn, mẫu bán chạy tập trung ở bộ 2 ghế và 4 ghế. Ở Châu Âu, bộ 6
ghế cũng rất được ưa chuộng, theo phong cách đơn giản, hiện đại

Màu sắc:

• Chất liệu nhựa: đen, trắng, xám, nhiều màu sắc;

• Chất liệu vải: màu vải thô, xám, nâu nhạt, v.v…

Ghế ăn
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Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Sản phẩm đồ nội thất phòng trẻ em bán chạy bao gồm bàn học, ghế, bộ bàn ghế, giường, tủ áo quần, tủ 
ngăn kéo, kệ sách, v.v…

Đối với nội thất phòng trẻ em, bố mẹ chú trọng nhất là yếu tố an toàn bảo vệ môi trường. Thứ nhất, vật
liệu nội thất phải thân thiện với môi trường, không có chất độc hại. Thứ hai là tính năng an toàn cơ bản
của đồ nội thất. Đồng thời, thiết kế của sản phẩm cần có sự phù hợp về kích thước, chiều cao, cân
nặng,…cho trẻ ở các độ tuổi từ 0 đến 12 tuổi. Về chức năng, kiểu dáng, màu sắc phải phù hợp đáp ứng
nhu cầu phát triển thể chất và trí não của trẻ.

Hiện nay, ngành hàng đồ nội thất trẻ em đang thịnh hành phong cách Âu Mỹ. Đồ nội thất thiết kế tinh tế
đơn giản, tông màu nhẹ nhàng, tươi sáng, đẹp mắt, dung hòa nhiều phong cách nội thất và tích hợp
nhiều nền văn hóa khác nhau. Những sản phẩm thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, màu sắc tự nhiên
giản dị và vật liệu thân thiện với môi trường được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngoài ra, xu hướng "đặt
làm và đồng bộ hóa” đã xuất hiện trong ngành nội thất.

Sản phẩm đồ nội thất trẻ em phải phù hợp với yêu cầu của sản phẩm nội thất trẻ em ở mỗi thị trường,
chẳng hạn như:

• Ở Hoa Kỳ phải phù hợp tiêu chuẩn đồ nội thất và sản phẩm nội thất trẻ em như CPSC/CPSIA,
ANSI v.v…;

• Ở Châu Âu phải có chứng nhận CE, phù hợp tiêu chuẩn về sản phẩm và đồ nội thất trẻ em
EN71, FIRA/FRQG.

Ngoài ra, do tính chất là sản phẩm dành cho trẻ em nên người tiêu dùng thường có xu hướng lựa chọn
sản phẩm có thương hiệu tốt được truyền miệng trong ngành. Vì thế cạnh tranh thương hiệu khá khốc
liệt. Nhưng đồng thời trước năm 2019, nhiều thương hiệu đã được thăng hạng và chiếm nhiều thị phần
hơn so với trước, mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các thương hiệu.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (là vật liệu bảo vệ môi trường, chắc chắn, có thiết kế
góc bo tròn hay không), trọng lượng, kích thước, có thể gấp gọn không, màu sắc, có tựa lưng
không, có dễ lau chùi không

Tháng bán chạy: mùa Giáng Sinh, tháng 8

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Mức giá: 10-60 USD

Sản phẩm bán chạy: ghế nhựa và ghế gỗ, bộ bàn ghế, phối màu phong phú, màu sắc tươi sáng.

Ghế

2.4. Phòng trẻ em



Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2021 亚马逊。保留所有权利。 22

Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu, kích thước mặt bàn, chiều cao bàn học, khả
năng chứa đồ, thời gian lắp ráp và độ phức tạp, chiều cao của bàn có thể điều chỉnh
không, có dễ vệ sinh không

Tháng bán chạy: tháng 3-4, tháng 9 mùa khai giảng, cuối năm

Thị trường bán chạy: Nhật Bản

Mức giá: 1.290 - 6.463 JPY

Đặc điểm sản phẩm bán chạy: chất liệu ván ép kết hợp ván sợi, có lớp dán giấy ở bề mặt,
chủ yếu là tông màu trơn như màu trắng, đen và vân gỗ

Bàn học trẻ em

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu tủ, kích thước tủ, kích thước không gian chứa đồ,
độ chắc chắn sau khi lắp ráp

Tháng bán chạy: mùa Giáng Sinh, tháng 7-8

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Mức giá: loại gấp gọn 100 -150 USD, tủ áo quần và tủ ngăn kéo gỗ từ 200 USD trở lên

Đặc điểm sản phẩm bán chạy: bộ tủ áo quần hoàn chỉnh, tủ ngăn kéo gỗ, màu trắng, cafe,
xám và hình thú cưng hoạt hình

Tủ áo quần và tủ ngăn kéo
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Yêu cầu chứng nhận hợp quy đối với đồ nội thất phòng trẻ em

Liên quan đến sản phẩm trẻ em, một số tiêu chuẩn thường được áp dụng được liệt kê bên dưới (chỉ
để tham khảo). Đối với phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn bán hàng tại các thị trường và sản
phẩm cụ thể, vui lòng liên hệ với phòng thí nghiệm đã được thị trường đó công nhận. Lấy thị trường
Hoa Kỳ làm ví dụ, “sản phẩm trẻ em” là thiết kế dành cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống, hoặc là sản phẩm
dành cho đối tượng sử dụng đặc thù. Để biết thêm hướng dẫn về các sản phẩm của Amazon dành
cho trẻ em, vui lòng nhấp vào đây để xem.

Tất cả các sản phẩm dành cho trẻ em được bán ở thị trường Hoa Kỳ đều phải có thông tin theo dõi:
• Nếu được, phải dán nhãn ký hiệu vĩnh viễn trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm;
• Quy cách có quy định: tên thương hiệu riêng của người bán hoặc nhà sản xuất của Hoa

Kỳ, nơi sản xuất và ngày sản xuất của sản phẩm, thông tin chi tiết của quá trình sản xuất,
chẳng hạn như lô, mã số kinh doanh, các đặc điểm nhận dạng khác và thông tin khác
giúp nhận dạng nguồn gốc;

• V ớ i q u y c á c h k h ô n g c ó q u y đ ị n h , v u i l ò n g t h a m k h ả o q u y đ ị n h t ạ i
www.cpsc.gov/trackinglabel .

Quy định nhãn dán

Cảnh báo

Đồ chơi và trò chơi cho trẻ em từ 3-6 tuổi cần có cảnh báo đối với các linh kiện nhỏ, để cảnh
báo cho người mua có trẻ nhỏ trong nhà. Các sản phẩm có thể cần nhiều cảnh báo bao gồm
tất cả các mối nguy hại liên quan đến sản phẩm đó và các cảnh báo khác (ví dụ như bóng,
viên bi, bóng bay)

Chì

Theo “Luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng”, trong các sản phẩm dành cho trẻ em
dưới 12 tuổi không được chứa lượng chì vượt quá lượng chì cực nhỏ: 100 PPM trong nguyên
liệu cơ bản, 90 PPM trong sơn phủ bề mặt

Linh kiện nhỏ

Các linh kiện nhỏ là các linh kiện có thể vừa với kích thước quy định. Có thể là các bộ phận
hình ống gây nguy cơ ngạt thở khi hít vào hoặc nuốt phải. Đồ chơi cho trẻ em từ 3-5 tuổi có
các bộ phận nhỏ phải dán nhãn “Luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng”

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=G5SB2HLMUYFK4MXC&ref_=xx_G5SB2HLMUYFK4MXC_a_r2_cont_sgsearch?ref=ag_20&locale=vi-VN&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
http://www.cpsc.gov/trackinglabel


Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2021 亚马逊。保留所有权利。 24

Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Nam châm

Kiểm tra chu kỳ ngâm của nam châm, cường độ, chỉ số thông lượng, nhãn.

Quy định kiểm tra

Các sản phẩm dành cho trẻ em bắt buộc phải được kiểm tra chì và phải đáp ứng các tiêu
chuẩn an toàn có phạm vi rất rộng lớn. Lấy Hoa Kỳ làm ví dụ:

• Chọn một hoặc nhiều phòng thí nghiệm được công nhận bởi Hiệp hội An toàn sản
phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ để thực hiện kiểm tra đối với các quy định quản lý đã được
xác nhận. Có thể kiểm tra thông tin phòng thí nghiệm qua trang web
CPSC.GOV/LAB;

• Đảm bảo có các chứng nhận phù hợp trong Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho
trẻ em” (CPC) dựa vào kết quả kiểm tra đã được thông qua;

• Các nhà nhập khẩu phải cung cấp Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em
cho Nhà bán lẻ hoặc Nhà phân phối, đồng thời cung cấp chứng nhận này cho Hiệp
hội an toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ hoặc Cục hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa
Kỳ.

Đồ nội thất trẻ em - Tiêu chuẩn kiểm nghiệm kỹ thuật liên quan tại thị trường Hoa Kỳ
16 CFR 1303: Lệnh cấm chứa chì
16 CFR 1501: Giám định các linh kiện nhỏ gây ngạt thở hoặc nuốt phải
16 CFR 1500.48/49: Các góc nhọn và cạnh sắc
16 CFR 500: FPLA Pháp lệnh đóng gói và nhãn FPLA
16 CFR 1508: Yêu cầu đối với giường trẻ em kích thước chuẩn
16 CFR 1509: Yêu cầu đối với giường trẻ em kích thước không chuẩn
16 CFR 1213: Tiêu chuẩn an toàn đối với nguy cơ bị kẹt trong giường tầng
16 CFR 1513: Yêu cầu đối với giường tầng
ASTM F 1169: Quy tắc tiêu chuẩn đối với kích thước tiêu chuẩn
ASTM F 1427: Quy tắc tiêu chuẩn an toàn đối với giường tầng
ASTM F 1917: Quy tắc tiêu chuẩn về tính năng an toàn tiêu dùng đối với bộ giường cũi và linh
kiện
ASTM F 1967a: Quy tắc tiêu chuẩn an toàn tiêu dùng đối với ghế tắm cho trẻ sơ sinh
ASTM F 2613: Quy tắc tiêu chuẩn an toàn tiêu dùng đối với ghế gấp xếp trẻ em
ASTM F 404: Quy tắc tiêu chuẩn an toàn đối với ghế chân cao
ASTM F 406: Quy tắc tiêu chuẩn an toàn đối với giường cũi/khu vui chơi có kích thước không
tiêu chuẩn
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Các sản phẩm đồ nội thất tiền sảnh bán chạy bao gồm tủ/kệ giày, tủ chân quỳ, gương soi, v.v... Lối
vào nhà là nơi người tiêu dùng thường xuyên đi qua khi ra vào nhà, nhưng diện tích thường không
lớn. Vì vậy đối với việc lựa chọn đồ nội thất ở lối vào, người tiêu dùng thường chú ý đến sự thuận tiện
trong lắp đặt và chức năng tiện dụng để tận dụng hết không gian lối vào.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: kích thước, mẫu mã, màu sắc, đa chức năng, dễ lắp đặt,
độ chắc chắn, bền, đẹp mắt
Tháng bán chạy: tháng 11-12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá:：20-160 USD
Màu sắc bán chạy: đen, nâu, trắng
Tình hình cạnh tranh: các thương hiệu hàng đầu chiếm thị phần tương đối cao, trong 2 năm
gần đây nhiều thương hiệu có tốc độ phát triển nhanh cũng gia nhập vào danh sách các
thương hiệu đứng đầu.

Giá móc áo mũ

2.5. Tiền sảnh
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (tre, da, thuỷ tinh, kim loại, nhựa, gỗ, dệt sợi, v.v...),
màu sắc (màu cafe đậm, đen, trắng, xám, v.v...), có xử lý đánh bóng không, dễ lắp đặt, độ bền
của sản phẩm

Tháng bán chạy: tháng 9-12

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Màu sắc bán chạy: đen, nâu, trắng, xám

Tình hình cạnh tranh: các thương hiệu đứng đầu chiếm thị phần tương đối cao, nhưng từ
năm 2019 nhiều thương hiệu có tốc độ phát triển nhanh cũng đã gia nhập vào danh sách
các thương hiệu đứng đầu.

Tủ giày/ghế ngồi mang giày
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (tre, thuỷ tinh, kim loại, nhựa, gỗ), màu sắc (bạc,
trắng, đen, xám, v.v...), phong cách, kiểu dáng (hiện đại, mộc mạc, retro), không gian đựng đồ,
cảm giác thiết kế, dễ lắp đặt

Tháng bán chạy: tháng 10-11

Thị trường bán chạy: Châu Âu

Mức giá: 40-320 EUR

Màu sắc bán chạy: trắng, đen, bạc

Tình hình cạnh tranh: thị trường các nước Châu Âu, đặc biệt là Anh, Đức, các thương hiệu
đứng đầu chiếm thị phần tương đối cao, các thương hiệu mới vẫn có cơ hội gia nhập vào
danh sách các thương hiệu đứng đầu.

Tủ đựng đồ

2.6. Phòng tắm

Sản phẩm đồ nội thất phòng tắm bán chạy gồm có tủ đựng đồ, v.v...Yêu cầu của người tiêu dùng
đối với nội thất phòng tắm là tính tiện lợi, dễ lắp đặt, thiết kế chắc chắn, mẫu mã gọn đẹp, dễ phối
hợp với phong cách tổng thể phòng tắm, dễ vệ sinh, có chức năng chống thấm.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (gỗ, nhựa, kim loại, tre, v.v…), có thể điều chỉnh độ
cao, có thể gấp gọn không, tính tiện lợi, chắc chắn, kích thước mặt bàn, dễ lắp đặt không, độ
bền
Tháng bán chạy: tháng 10-12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 30-100 USD
Đặc điểm sản phẩm bán chạy:

• Màu sắc: màu gỗ nguyên thuỷ, đen, nâu;
• Thiết kế: có thể gấp gọn, mặt bàn có thể tách rời, tiện di chuyển.

Giá đựng đồ

2.7. Phòng khách

Sản phẩm nội thất phòng khách bán chạy bao gồm sofa phòng ăn, sofa đơn, giá đựng đồ, bàn trà,
bàn sofa/đôn, tủ đựng sách, tủ trưng bày, v.v…

Phòng khách là nơi quan trọng để người tiêu dùng thư giãn, giải trí, xã giao và cùng bạn bè tụ tập.
Đối với nội thất phòng khách, người tiêu dùng rất chú trọng phong cách, kiểu dáng và tính ứng
dụng cao, mong muốn thể hiện được gu và cá tính của chủ nhân căn nhà. Hầu hết nội thất phòng
khách đều được đặt mua theo kế hoạch. Người tiêu dùng có một quá trình suy nghĩ khá lâu trước
khi đưa ra quyết định mua hàng. Họ sẽ tiến hành so sánh đầy đủ cả về giá cả, bên cạnh đó họ cũng
rất chú trọng về chất lượng và thương hiệu sản phẩm.

Phong cách hiện đại, phong cách công nghiệp, phong cách baroque, phong cách retro, phong
cách Scandinavian đang là xu hướng nội thất phòng khách chủ đạo hiện nay.

So với mặt hàng dành cho không gian khác, tình hình cạnh tranh của hàng nội thất phòng khách ở
thị trường nước ngoài tương đối khốc liệt, nhưng vẫn có những cơ hội đáng để thử.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (da, vải thô, nhung tơ, cotton, v.v...), phong cách
(hiện đại, truyền thống, retro, v.v…), màu sắc, khung gầm nệm (kim loại, gỗ, v.v…), không gian
mặt ghế, mẫu có tựa lưng, mẫu có tay vịn, có thể điều chỉnh tựa lưng và gác chân không

Tháng bán chạy: tháng 6-7,tháng 10-12

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Mức giá: 100-500 USD

Màu sắc bán chạy: đen, nâu, cà phê, xám, màu đất

Ghế/sofa đơn

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: màu sắc, hình dáng mặt bàn, vật liệu (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ
tần bì, gỗ óc chó, mặt bàn thủy tinh kim loại, tấm composite, v.v. ..), kích thước, kiểu dáng
mẫu mã (hiện đại, phục cổ, mộc mạc, v.v…), có chức năng chứa đồ không, có dễ di chuyển
không, dễ vệ sinh không

Tháng bán chạy: tháng 8 -12

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Mức giá: 60-300 USD

Màu sắc bán chạy: đen, màu nâu, trắng, bạc, màu gỗ sồi

Bàn trà
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: chất liệu (gỗ, thuỷ tinh kim loại, v.v.), tiết kiệm không gian, tính
an toàn, chắc chắn, phong cách kiểu dáng, màu sắc, có nhẹ không, dễ dàng di chuyển không, có
thể chứa đồ không

Tháng bán chạy：tháng 3-7, tháng 11-12

Thị trường bán chạy：Châu Âu, Nhật Bản

Mức giá：30-150 EUR, 4.036-20.180 JPY

Màu sắc bán chạy：nâu, đen, trắng, kem, màu gỗ

Bàn phụ/bàn bộ

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: chất liệu bề mặt sofa (sợi thô, da, polyester, nhung lông ngỗng,
cotton, v.v…), phong cách kiểu dáng (hiện đại, Baroque, Scandinavian, retro, mộc mạc, truyền
thống), kích thước (bao nhiêu người ngồi, chiều sâu, chiều cao, chiều dài của ghế), có hoặc không
có ghế băng, chất liệu nệm (xốp đàn hồi cao, xốp hoạt tính, v.v, độ mềm và độ cứng của nệm ngồi,
vỏ nệm tựa lưng có thể tháo rời và giặt được không), kiểu dáng của tay vịn (có hoặc không có tay
vịn, tay vịn bằng gỗ, loại gối tựa, kiểu tay vịn hình cuộn), kiểu tựa lưng (kiểu gối, kiểu tháo rời, kiểu
có thể điều chỉnh, kiểu dáng thấp, vừa vặn), sự thoải mái, khả năng chống thấm nước và chống
bám bẩn, chắc chắn.

Gợi ý cho người bán: Người tiêu dùng sẽ lựa chọn những kiểu dáng ghế sofa khác nhau cho riêng
mình, vỏ bọc ghế sofa dễ giặt tẩy, người bán có thể mở rộng dòng sản phẩm theo ý tưởng này

Tháng bán chạy: tháng 9 -12

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ, Nhật Bản

Mức giá:
• Sofa 2 người ngồi: 80-300 USD,10.340- 38.780 JPY；
• Sofa 3 người ngồi: 200-500 USD, 25.853-64.632,5 JPY；
• Sofa 4 người ngồi: 500 USD, 64.632,5 JPY trở lên.

Màu sắc bán chạy: đen, xám nhạt, xám đậm, xanh dương

Mẫu bán chạy: phong cách hiện đại, Baroque, Retro, Scandinavian

Sofa phòng khách



Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2021 亚马逊。保留所有权利。 31

Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: màu sắc, vật liệu, phong cách kiểu dáng (hiện đại, phục
cổ, mộc mạc, công nghiệp), kiểu chân bàn (1 chân, kệ, ngăn kéo), có kèm ngăn ván không
Tháng bán chạy: tháng 7 -12
Thị trường bán chạy: Châu Âu
Mức giá: 40-200 USD
Màu sắc bán chạy: màu nâu, màu gỗ bạch dương, màu gỗ sồi, màu đất

Đôn (Bàn dài hẹp)/Bàn chân quỳ

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu, phong cách kiểu dáng, màu sắc, chất lượng (độ
vững chắc, độ bền), hiệu quả chi phí, sức chịu tải của kệ, áp tường hay đặt trên sàn, có dễ
lắp đặt không
Tháng bán chạy: tháng 3 - 5, tháng 10 -12
Thị trường bán chạy: Châu Âu
Mức giá: 30-200 EUR
Màu sắc bán chạy: nâu, đen, trắng, màu gỗ

Tủ sách/Tủ trưng bày
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Sản phẩm đồ nội thất phòng ngủ bán chạy bao gồm khung giường, giường sofa, nệm, tủ ngăn kéo,
tủ đầu giường, v.v...
Phòng ngủ là nơi người tiêu dùng nghỉ ngơi, do đó người tiêu dùng rất chú trọng đến chức năng sản
phẩm, nhu cầu sức khoẻ và bảo vệ môi trường, tiếp đến là nhu cầu thẩm mỹ, thể hiện gu và cá tính
của chủ nhân.

• Về khía cạnh màu sắc, người tiêu dùng mua sắm trực tuyến thiên về hai loại phong cách
là hiện đại tối giản và cổ điển, hệ màu sắc tập trung chủ đạo vào màu đen, trắng, xám và
màu gỗ;

• Về góc độ chức năng, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các chức năng bổ sung,
chẳng hạn như đệm lò xo túi độc lập (các lò xo hoạt động độc lập sẽ ít gây ảnh hưởng lẫn
nhau), giường sofa 2 chức năng (sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh hơn), v.v…

Nội thất phòng ngủ phải phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Ngoài ra, còn phải chú ý đến các
yêu cầu liên quan của các thị trường. Chẳng hạn như dưới đây là các điều luật về sản phẩm tiêu
dùng của Hoa Kỳ liên quan đến nệm:

• Luật về vải dễ cháy (FFA) - tập trung vào tính chất dễ cháy;
• Luật vật liệu nguy hiểm Liên Bang (FHSA);
• Luật vật liệu nguy hiểm Liên Bang (CPSA);
• Nếu sử dụng cho trẻ em, cần có thêm Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC).

Yêu cầu vận chuyển/Bảo quản

Do khung giường, nệm có kích thước khá lớn nên yêu cầu sản phẩm có thể cuộn, gấp, hoặc tháo rời
để hạn chế các sự cố khi vận chuyển. Cần tránh những sự cố như trầy xước do vận chuyển, dẫn
đến khiếu nại về việc bán đồ đã qua sử dụng. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc đóng gói kín, bảo đảm
nệm không bị bẩn, làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng.

2.8.  Phòng ngủ
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: kích thước (4 kích thước chủ đạo: King/Queen/Full/Twin),
chiều cao, màu sắc, mẫu mã, vật liệu vạt giường, vật liệu đầu giường, sức chịu tải của ván
giường, có chắc chắn và an toàn không, có dễ lắp đặt không (chủ yếu là dễ lắp)

Tháng bán chạy: tháng 7 -12，các tháng trong năm tương đối ổn định

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ

Mức giá: căn cứ vào kích thước, vật liệu. Nếu là nguyên bộ giá cả sẽ dao động khá lớn,
nhưng mức giá bán chạy chủ yếu từ 70-200 USD

Màu sắc bán chạy: đen, nâu, xám, xám tro, trắng

Kích thước bán chạy: chú ý tiêu chuẩn kích thước của mỗi quốc gia khác nhau. Ví dụ cũng là
giường đôi, ở Hoa Kỳ là 99x191cm, Anh là 90x190cm, Châu Âu 90 x 200cm, các loại khác
cũng tương tự như vậy.

• Giường đôi rộng 180cm (King)；
• Giường đôi rộng 150cm (Queen)；
• Giường đơn lớn (Full)；
• Giường đơn (Twin)

Tình hình cạnh tranh: Các thương hiệu đứng đầu chiếm thị phần rất cao và đang tiếp tục
duy trì đà tăng trưởng. Ngoài một số thương hiệu đứng đầu thì các thương hiệu khác vẫn có
cơ hội hoạt động nhất định trong ngành

Khung giường

Xu hướng lựa chọn sản phẩm
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: kích thước, thương hiệu, chất liệu ruột nệm (gel, foam
hoạt tính, xốp), có lò xo túi nệm độc lập không, độ cứng của nệm, màu sắc, liệu có thể gấp,
cuộn được không (liên quan đến vận chuyển), lớp ngoài có tháo giặt được không, chất liệu
vải thoáng khí, chống tĩnh điện hoặc kháng khuẩn
Tháng bán chạy: bán khá chạy vào dịp Prime Day, có mùa cao điểm nửa cuối năm tháng
11-12, tổng thể cả năm tương đối ổn định
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: căn cứ vào kích thước, độ dày, chất liệu, thương hiệu, v.v… khác nhau mà giá cả
chênh lệch tương đối lớn. Mức giá các mặt hàng bán chạy tầm 70-300 USD
Màu sắc bán chạy: trắng, xám
Kích thước bán chạy: chú ý tiêu chuẩn số liệu kích thước của mỗi quốc gia khác nhau. Ví
dụ như cũng là giường đôi, ở Hoa Kỳ là 99x191cm, Anh là 90x190cm, Châu Âu là
90x200cm, các loại khác cũng tương tự như vậy.

• Giường đôi rộng 180cm (King);
• Giường đôi rộng 150cm (Queen);
• Giường đơn lớn (Full);
• Giường đơn (Twin).

Tình hình cạnh tranh: Các thương hiệu nổi tiếng chiếm thị phần tương đối cao, năm 2019
cũng xuất hiện một vài thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao. Ngành công nghiệp nội thất
khá thịnh vượng với nhiều thương hiệu phong phú. Các thương hiệu mới vẫn có cơ hội
tương đối lớn
Yêu cầu về hoàn thiện đơn hàng: tuân thủ các hướng dẫn hoàn thiện đơn hàng của
Amazon liên quan đến đóng gói nệm. Để bảo đảm trung tâm vận hành Amazon không từ
chối nhận hàng nệm, nệm phải phù hợp các điều kiện sau:

• Sử dụng thùng carton sóng để đóng gói;
• Phân loại là nệm khi thiết lập ASIN mới (đảm bảo phân loại chính xác: Sản phẩm

nhà ở và bếp > Đồ nội thất > Nội thất phòng ngủ > Nệm & Nệm lò xo> Nệm);

• Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào đây.

Nệm

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GNSASWJJXD7DQET7?ref=ag_20&locale=vi-VN&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (chủ yếu là gỗ, ngoài ra còn có thuỷ tinh, tre, kim
loại, mây, v.v...), màu sắc, mẫu mã, chiều cao (tùy theo nhu cầu khác nhau, tủ ngăn kéo có
chiều cao phổ biến thường tầm 50-65cm), số lượng ngăn kéo, ray ngăn kéo, chất liệu tay
cầm, tính an toàn, lắp ráp có đơn giản không, và có dễ bị nghiêng đổ không
Tháng bán chạy: tháng 7 -12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 60-200 USD
Màu sắc bán chạy: đen, trắng, màu gỗ sồi, màu nâu, màu socola
Tình hình cạnh tranh: các thương hiệu đứng đầu chiếm thị phần tuyệt đối, các thương hiệu
khác chiếm thị phần rất nhỏ.

Tủ ngăn kéo

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: vật liệu (chủ yếu là gỗ, ngoài ra còn có thuỷ tinh, tre, kim
loại, mây, v.v...,), màu sắc, mẫu mã, kích thước, ray ngăn kéo, chất liệu tay cầm, lắp ráp đơn
giản không
Tháng bán chạy: tháng 7-12
Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ
Mức giá: 30-100 USD
Màu sắc bán chạy: trắng, màu nâu, màu cà phê, màu gỗ óc chó, xám, màu gỗ sồi
Tình hình cạnh tranh: có rất nhiều thương hiệu trên thị trường, tuy nhiên thương hiệu đứng
đầu chiếm thị phần không cao, các thương hiệu khác chiểm tỷ lệ khá cao, thị phần của
các thương hiệu khác cũng gia tăng hàng năm

Tủ đầu giường
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Thị trường Hoa Kỳ

Yêu cầu tuân thủ quy định đối với tất cả sản phẩm có chứa 1 loại gỗ bất kỳ:
• Các sản phẩm là ván ép gỗ cứng, ván sợi mật độ trung bình (bao gồm cả MDF mỏng)

hoặc ván dăm (được gọi chung là "gỗ composite") được quản lý giám sát bởi các cơ
quan bao gồm cả Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA). Trước khi bán đồ nội thất
bằng gỗ composite trên Amazon, bạn phải đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các quy
định liên quan đối với sản phẩm gỗ composite;

• Đồ nội thất bằng gỗ composite phải đáp ứng các tiêu chuẩn thải formaldehyde EPA
và các yêu cầu về nhãn mác. Đối với tất cả các sản phẩm có chứa gỗ composite chịu
sự quản lý giám sát, nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn thải formaldehyde EPA và
không được dán nhãn theo tiêu chuẩn EPA thì đều bị cấm bán;

• Đồng thời, chính quyền bang California đã phê duyệt các Biện pháp kiểm soát chất
độc lan truyền trong không khí (ATCM) do Ban Tài nguyên Không khí California (CARB)
ban hành vào năm 2008 để giảm lượng khí thải formaldehyde từ các sản phẩm gỗ
composite, các sản phẩm gỗ composite và thành phẩm có chứa gỗ composite chưa
đạt chứng nhận CARB đều không được nhận “thẻ xanh” để vào California (chẳng hạn
như đồ nội thất bằng ván dăm, MDF);

• Bên cạnh đó, còn có nhiều quy định liên quan của Amazon, bạn có thể tìm hiểu dựa
theo những thông tin bên dưới:

• Quy định liên quan đến sản phẩm từ gỗ composite, nhấp vào đây để tìm hiểu thêm;
• Thông tin liên quan đến tiêu chuẩn thải formaldehyde của sản phẩm từ gỗ composite,

nhấp vào đây để tìm hiểu thêm;
• Thông tin liên quan đến khí thải formaldehyde khác của EPA, nhấp vào đây để tìm

hiểu thêm.

Yêu cầu về chống cháy đối với nệm của Hoa Kỳ：
• Thị trường Hoa Kỳ có yêu cầu chống cháy đối với nệm, vì vậy sản phẩm được khuyến

nghị đăng ký nhãn hiệu UL. Cần lưu ý rằng chứng nhận UL hoặc chứng nhận liên quan
khác không liên quan gì đến hải quan và hải quan không có yêu cầu bắt buộc về các
chứng nhận này;

• Tuy nhiên, nếu bất kỳ mục nào trong số này có đánh dấu UL hoặc chứng nhận liên quan
khác thì nhà nhập khẩu cần cung cấp tài liệu và bằng chứng hợp lệ. Trước đây đã có
tiền lệ các nhà nhập khẩu đánh dấu lô hàng của họ là được chứng nhận UL, nhưng hải
quan kiểm tra mà không có bất kỳ hồ sơ chứng nhận nào (hải quan sẽ xác nhận chứng
chỉ nào được cung cấp), nên cuối cùng đã bị thu giữ hàng.

3.1. Yêu cầu chứng nhận tuân thủ quy định

3. Bí quyết kinh doanh sản phẩm đồ nội thất

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/GKY5NBH8EHAUFQ27?ref=ag_20&locale=vi-VN&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0461-0001
https://www.epa.gov/formaldehyde
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Thị trường Châu Âu

Phần lớn các sản phẩm bán ở thị trường Châu Âu đều yêu cầu chứng nhận CE. Thời gian để có được
chứng nhận CE phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thông thường sẽ cần khoảng 4 tuần mới có thể hoàn
thành chứng nhận CE nếu tài liệu được nộp đầy đủ.

Các loại ghế xuất khẩu sang EU phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra ghế ngồi trong nhà EN 12520 và kiểm
tra ghế ngồi ngoài trời EN 581-1-2. Các sản phẩm ghế có nệm không phải là ghế được dùng trong nhà
phải đáp ứng yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn kiểm tra chống cháy BS 7176. Ngoài ra nếu người bán
bán loại bộ bảng trắng, phải chú ý đến mực của bút marker đi kèm bảng trắng, và bạn cần phải trải
qua quá trình kiểm duyệt hàng hóa nguy hiểm đặc biệt khi bán hàng ở Châu Âu.

Nếu người bán muốn sử dụng dịch vụ FBA, cần liên hệ với người quản lý khách hàng của bạn để bắt
đầu yêu cầu xét duyệt các tiêu chuẩn sau:

• Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với đồ nội thất Châu Âu - Ván tấm

Dù là tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với đồ nội thất Châu Âu, hay là tiêu chuẩn bảo vệ môi
trường đối với đồ nội thất trong nước, thì điều quan trọng nhất là tiến hành xem xét và kiểm
tra từ hai khía cạnh. Trong tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đồ nội thất Châu Âu, điểm mang
tính quyết định đầu tiên là vật liệu ván sử dụng. Tính năng bảo vệ môi trường của đồ nội thất
thể hiện trực tiếp nhất và rõ nhất là ở ván tấm vì hàm lượng formaldehyde trong ván tốt rất
thấp. Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với đồ nội thất Châu Âu mức E0 là một trong những
tiêu chuẩn hàng đầu về thân thiện với môi trường. Theo tiêu chuẩn này thì hàm lượng
formaldehyde trong ván được sử dụng trong đồ nội thất là ≤3 mg/100 g.

• Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với đồ nội thất của Châu Âu - Lớp sơn phủ

Ngoài đánh giá ván tấm, lớp sơn phủ đồ nội thất cũng trực tiếp ảnh hưởng đến yếu tố bảo vệ
môi trường của đồ nội thất. Nhìn chung, lớp sơn phủ tốt có khả năng chống mài mòn và trầy
xước cao hơn, không bị phai màu sau thời gian dài sử dụng và cấu trúc vật lý cũng rất ổn
định. Nếu lớp sơn phủ kém, sẽ dễ bị ố vàng và thải ra các chất độc hại.

• Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đồ nội thất của Châu Âu - Tiêu chuẩn Xanh

Thông thường người ta nghĩ rằng, đồ nội thất không đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của
Châu Âu là đồ nội thất có lượng khí formaldehyde và benzen thải ra quá mức quy định . Tuy
nhiên, nguyên nhân đồ nội thất không đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Châu Âu là do
sử dụng ván nhân tạo và sơn chất lượng kém, ván và phụ kiện đều không đạt tiêu chuẩn.
Còn đồ nội thất đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Châu Âu là đồ nội thất không thải ra
chất độc hại, có tiêu chuẩn về kích thước cực kỳ nghiêm ngặt trong quá trình thiết kế và sản
xuất, được thiết kế theo nguyên lý công thái học.

• Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đồ nội thất của Châu Âu - Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cấp
E0 (E0-Class Environmental Standards)

Trong số các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đồ nội thất, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cấp E0
là một trong những tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất về sức khỏe và bảo vệ môi trường,
chủ yếu là tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng formaldehyde trong đồ nội thất và trang trí. Đồ nội
thất gỗ không chỉ áp dụng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đồ nội thất của Châu Âu mà trên
thế giới cũng có những quy định khác rất nghiêm ngặt về hàm lượng formaldehyde trong
ván, hàm lượng formaldehyde trong đồ nội thất gỗ là 1,5mg/L..5mg/L.
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Thị trường Nhật Bản

Đối với danh mục nội thất văn phòng, không yêu cầu chứng nhận nào khác.
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Thị trường Hoa Kỳ

Đối với sản phẩm kích thước lớn, khâu hoàn thiện đơn hàng khá quan trọng. Nếu đóng gói
không đúng quy cách thì khi vận chuyển sẽ rất dễ bị hư hỏng. Vì thế thường sẽ sử dụng
thùng giấy carton để đóng gói (thùng carton 1 lớp và thùng 2 lớp. Thùng carton 2 lớp chủ
yếu dùng để đóng gói hàng đơn lẻ có trọng lượng tương đối nhẹ và dễ vỡ. Thùng carton 1
lớp chủ yếu để đóng gói những hàng hoá nhỏ), bên trong lót xốp và bọc mút. Mức chịu tải
của thùng carton bên ngoài “VOS” phải đạt tiêu chuẩn. Thông thường sẽ lựa chọn sử dụng
thùng carton chịu được tải khoảng 300 pound để giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng trong quá trình
vận chuyển. Bao bì bên trong cũng phải được thiết kế và bố trí hợp lý theo các phụ kiện
của sản phẩm, như vậy mới có thể giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Dưới đây là chi phí giao hàng FBA tại thị trường Hoa Kỳ:

Kiện nhỏ Kiện vừa Kiện lớn

Bất kỳ sản phẩm nào sau 
khi đóng gói không được 
vượt quá 70 pound, cạnh 
dài nhất không quá 60 
inch, cạnh dài thứ hai 
không quá 30 inch, và 
cạnh dài nhất cộng chu vi 
không quá 130 inch

Bất kỳ sản phẩm nào sau 
khi đóng gói không được 
vượt quá 150 pound, cạnh 
dài nhất không quá 180 
inch và cạnh dài nhất 
cộng chu vi không quá 130 
inch

Bất kỳ sản phẩm nào sau 
khi đóng gói không được 
vượt quá 150 pound, cạnh 
dài nhất không quá 180 
inch và cạnh dài nhất 
cộng chu vi không quá 165 
inch

8.98 USD + 0.38 
USD/pound (đối với 2 
pound đầu tiên vượt quá 
trọng lượng)

11.22 USD +0.39 
USD/pound (đối với 2 
pound đầu tiên vượt quá 
trọng lượng)

87.14 USD + 0.79 
USD/pound (phần vượt 
quá 90 pound đầu tiên)

Có thể thấy rằng, giá cước vận chuyển kiện nhỏ và kiện vừa không chênh lệch nhiều. Tuy
nhiên giá cước kiện lớn lại cao hơn rất nhiều, nên nếu người bán đồ nội thất kích thước lớn
tính toán kích thước đóng gói sản phẩm của mình hợp lý thì có thể giúp ích rất nhiều trong
việc kiểm soát chi phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết về phí giao hàng ở thị trường Hoa Kỳ, vui lòng nhấp vào đây

Yêu cầu hoàn thiện đơn hàng/ lưu kho

3.2. Yêu cầu hoàn thiện đơn hàng/lưu kho và kế hoạch đăng bán sản phẩm

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201112670?language=vi_VN&ref=ag_201112670_cont_201074400
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Thị trường Châu Âu

Để giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng trong quá trình vận chuyển, thùng carton đóng gói đồ nội thất
kích thước lớn cần đáp ứng tiêu chuẩn chịu tải trọng, đóng gói bên trong cũng phải thiết kế
và bố trí hợp lý theo các phụ kiện của sản phẩm. Sau khi tung sản phẩm mới ra thị trường,
nên phân thành 3-4 đợt gửi hàng, kiểm tra mẫu mã, không tung ra nhiều mẫu một lúc vì sẽ
ảnh hưởng đến hiệu quả đẩy mạnh sản phẩm mới, chẳng hạn như chồng chéo các vị trí
quảng cáo hàng đầu của nhau, v.v…

Thị trường Nhật Bản

Đồ nội thất kích thước lớn thường được vận chuyển bằng đường biển. Người bán chủ yếu
xuất hàng từ Ninh Ba và Thượng Hải, sau 14 ngày sẽ đến kho Nhật Bản và đưa ra thị trường.
Một số doanh nghiệp lớn khi kinh doanh sản phẩm đồ nội thất thường sử dụng giấy carton
cứng K5W để đóng gói, đồng thời trước khi gửi hàng sẽ kiểm tra bằng phương pháp ném
thùng theo 6 mặt 8 góc thùng, sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu thì mới gửi đến kho FBA.
Để biết thêm chi tiết về chi phí vận chuyển ở thị trường Nhật Bản, vui lòng nhấp vào đây.

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201112670&language=vi_VN&ref=ag_201112670_cont_G200209150
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Kế hoạch đăng bán sản phẩm

Phần lớn đồ nội thất không phải là sản phẩm theo mùa. Tháng 3, tháng 7 và tháng 8 là thời điểm
có lượng tiêu thụ cao, mùa cao điểm là vào cuối năm. Khuyến nghị nên tăng lượng hàng trước mùa
cao điểm một tháng, duy trì 6-8 tuần phủ sóng WOC (Week Of Coverage). Lượng hàng trong kho
cuối năm phải đầy đủ, tránh tình trạng giao hàng chậm vào mùa Giáng sinh, Tết Đoan Ngọ. Hàng
hóa tồn đọng sẽ ảnh hưởng tình trạng tồn kho của năm sau.
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Số lượng review rất quan trọng

Đối với các sản phẩm trong danh mục đồ nội thất, kết quả cuộc khảo sát cho thấy không
có sự khác biệt lớn về đánh giá bình quân giữa sản phẩm tốt nhất và sản phẩm kém nhất.
Không có sự khác biệt lớn trong review, số sao đánh giá tổng thể ít bị ảnh hưởng, nhưng
số lượng review bình quân lại có tác động rất lớn đến doanh số bán hàng.

Chú trọng mô tả sản phẩm

Đối với người tiêu dùng, đồ nội thất kích thước lớn là sản phẩm mua mang tính kế hoạch,
họ sẽ bỏ nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tỉ mỉ về kích thước, chất lượng, vật liệu, chức
năng, v.v….Đối với các sản phẩm khác nhau, họ mất nhiều thời gian hơn để so sánh sản
phẩm. Điều này đòi hỏi người bán không chỉ tập trung mô tả 5 đặc điểm chính của sản
phẩm, mà còn phải mô tả chi tiết, nêu bật ưu điểm, thúc đẩy người tiêu dùng đưa ra quyết
định mua hàng.

Cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thực tế nhất có thể

Người tiêu dùng rất quan tâm đến việc phong cách đồ nội thất có phù hợp với phong cách
trang trí của ngôi nhà hay không. Vì vậy hình ảnh hiển thị cảnh quan, video và hình ảnh
360 độ là rất quan trọng để thể hiện rõ phong cách sản phẩm nội thất, giúp người tiêu
dùng có thể hòa mình vào với trải nghiệm như thật. Phải cố gắng đăng tải hình ảnh và nội
dung càng nhiều càng tốt, sơ đồ lắp ráp đơn giản dễ hiểu, thông số kích thước được ghi
chú rõ ràng, mô phỏng không gian bài trí, cách sử dụng trong nhiều không gian như gia
đình, văn phòng, v.v…Với những sản phẩm cần lắp ráp, việc tải lên hướng dẫn sử dụng rất
quan trọng. Nội dung phải đơn giản, dễ hiểu để giảm bớt những đánh giá thấp và việc trả
hàng không đáng có.

Thông tin sản phẩm rõ ràng, có sử dụng vật liệu thân thiện môi trường

Lưu ý rằng kích thước của sản phẩm cần được ghi rõ trên trang chi tiết sản phẩm, để
người tiêu dùng có thể căn cứ vào thông tin đó để tiến hành đặt mua các sản phẩm đồng
bộ. Đồng thời, ở thị trường Âu Mỹ đều có yêu cầu tương đối cao về bảo vệ môi trường đối
với vật liệu của sản phẩm, có sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường không
cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy giao dịch bán hàng.

Thị trường Nhật Bản A+ không cần đăng ký thương hiệu

Người bán ở thị trường Nhật Bản A+ nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, phác họa
không gian sử dụng cho người tiêu dùng. Ngoài khu vực văn phòng, còn có thể thêm vào
không gian nhà ở, nội thất.

3.3. Trang chi tiết sản phẩm
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Hạng mục：360° View

Thị trường phù hợp: Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản

Giới thiệu hạng mục: Chế độ xem 360° cho phép người tiêu dùng tương tác với sản phẩm
một cách trực tiếp và sống động hơn: xoay sản phẩm và xem xét chúng từ các góc độ khác
nhau. Hạng mục này khả dụng trên tất cả các thiết bị, vì vậy người tiêu dùng có thể yên tâm
kiểm tra sản phẩm. Đối với các sản phẩm nội thất đặt mua theo kế hoạch, người tiêu dùng
muốn thấy được nhiều chi tiết sản phẩm hơn. Chi phí trả hàng của sản phẩm nội thất kích
thước lớn càng cao, quy trình càng phức tạp. Chế độ xem 360° giúp người tiêu dùng hiểu rõ
hơn về sản phẩm trước khi quyết định mua, từ đó giảm thiểu chi phí trả hàng do sản phẩm
không phù hợp hoặc các nguyên nhân khác.

Hỗ trợ 14 danh mục sau: đồ nội thất, đồ gia dụng, trang trí nhà cửa, đồ dùng nhà bếp, sân
vườn, đèn điện, đồ thể thao, đồ chơi, giải trí, đồ dùng ô tô, đồ dùng cho thú cưng, thiết bị điện
trong nhà, đồ dùng nghiên cứu khoa học và công nghiệp

Hạng mục：Kế hoạch lựa chọn sản phẩm mới FBA Amazon

FBA Amazon triển khai chương trình ưu đãi có thời hạn đối với phí lưu kho và phí loại bỏ
hàng, nhằm cung cấp dịch vụ miễn phí lưu kho hàng tháng và loại bỏ hàng đối với sản
phẩm mới phù hợp yêu cầu, giúp người bán tiết kiệm chi phí đánh giá thử nghiệm sản
phẩm mới.

Dựa trên những phản hồi tích cực từ người bán, FBA đã mở rộng hơn nữa các phúc lợi ưu
đãi đối với chương trình này, đồng thời tung ra phiên bản nâng cấp của “Chương trình lựa
chọn sản phẩm mới FBA” tại 7 thị trường lớn là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý,
Nhật Bản, và số lượng ASIN có thể được hưởng miễn giảm phí từ 100 tăng lên 500. Ngoài
ra, quần áo, giày dép, túi xách và các danh mục khác cũng có thể được hưởng chế độ trả
hàng miễn phí.

Người bán có thể thông qua chương trình này để thử nghiệm sản phẩm mới mà không cần
lo lắng. Người bán mới hoặc người bán tự vận chuyển hàng có thể thông qua chương trình
này để dùng thử FBA với chi phí thấp.

3.4. Hạng mục liên quan sản phẩm đồ nội thất
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Hoa Kỳ Anh ĐứcPháp ÝTây Ban Nha Nhật 
Bản

7 thị trường lớn ra mắt bản nâng cấp “Kế hoạch lựa chọn sản phẩm mới FBA Amazon”
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Do ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu trong năm nay, các chính sách điều chỉnh đều ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh của đa số người bán và đồ nội thất cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số kinh
nghiệm mà Amazon tổng hợp để người bán tham khảo.

Do kích thước và thể tích của các sản phẩm nội thất quá lớn, tỷ lệ sử dụng dịch vụ kho bãi và chuyển
phát của FBA thấp hơn so với các ngành hàng khác, các bên bán hàng thứ 3 tự chuyển phát sản phẩm
chiếm tỷ lệ rất cao. Kiến nghị người bán hàng nội thất phải kịp thời điều chỉnh phương thức hoàn thiện
đơn hàng và chuyển phát hàng để giảm thiểu nguy cơ doanh thu giảm sút do chính sách thay đổi,
đồng thời bảo vệ tốt các chỉ số KPI tài khoản của người bán.

Trước hết, cần kịp thời điều chỉnh phương thức vận chuyển đơn hàng sang tự vận chuyển, khi chuyển
sang hình thức tự vận chuyển thì:

• Trước tiên, hãy chú ý kiểm tra xem các chỉ số KPI của người bán có đáp ứng yêu cầu để “chọn
mua” hay không;

• Bên cạnh đó, phải cài đặt kéo dài thời gian vận chuyển, quản lý tốt thời gian tự vận chuyển,
giảm thiểu tỷ lệ sai sót của đơn hàng.

Có nhiều phương thức tự giao hàng, thường là bưu kiện quốc tế, tuyến đường hàng quốc tế đặc biệt,
chuyển phát nhanh quốc tế và hình thức kho bãi ở nước ngoài. Đối với sản phẩm nội thất có thể tích lớn
và trọng lượng nặng, phí vận chuyển không chỉ ảnh hưởng bởi trọng lượng, mà còn vì kích thước quá lớn
nên phải chịu nhiều chi phí hơn. Người bán phải dựa vào trọng lượng và kích thước đóng gói của sản
phẩm để tính toán hợp lý và chính xác

Mô hình kho ở nước ngoài là một lựa chọn tốt cho những kiện hàng nội thất lớn. Dịch vụ kho bãi nước
ngoài là một trạm dịch vụ quản lý và kiểm soát one-stop để người bán tiến hành lưu kho, sắp xếp, đóng
gói và giao phát tại nơi bán hàng, bao gồm 3 phần: vận chuyển ban đầu, quản lý lưu kho và giao phát
nội địa：

Vận chuyển ban đầu Quản lý lưu kho Giao phát nội địa

Người bán thông qua đường
biển, hàng không, đường bộ
hoặc liên vận để vận chuyển
hàng hóa đến kho nước ngoài

Người bán thông qua hệ thống
thông tin hoàn thiện đơn hàng,
thao tác lưu trữ hàng ở kho
nước ngoài từ xa, quản lý
hàng tồn kho trong thời gian
thực

Trung tâm kho bãi nước ngoài
dựa vào thông tin đơn hàng,
thông qua bưu điện hoặc dịch
vụ chuyển phát nhanh tại địa
phương để giao phát hàng cho
khách hàng

3.5. Gợi ý tham khảo cho người bán
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Do đặc thù là hàng hóa cồng kềnh, khâu hoàn thiện đơn hàng ban đầu từ nhà máy trong nước đến
quốc gia thị trường mục tiêu thường sẽ tính đến phương án vận chuyển đường biển. Thực tế hiện
nay dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới nhờ vào ngành ngoại thương truyền thống đã phát triển rất
toàn diện. Vậy nên chỉ cần lựa chọn thời gian và giá cả của dịch vụ vận chuyển ban đầu thích hợp
là được.

Khó khăn thực sự trong việc kinh doanh hàng hóa cồng kềnh là ở kho bãi và chuyển phát. Điều này
có liên quan trực tiếp đến biên lợi nhuận gộp của sản phẩm.Ưu điểm của kho hàng ở nước ngoài là
không chỉ thuận lợi cho việc điều chỉnh giá tại các thị trường nước ngoài mà còn giảm chi phí lưu
kho, hoàn thiện đơn hàng kích thước lớn. Bạn có thể gửi hàng từ nước của người mua. Việc này sẽ
giúp rút ngắn thời gian của đơn hàng, tăng trải nghiệm khách hàng, tăng tỷ lệ mua hàng nhiều lần.
Việc trả hàng sau đó cũng có thể gửi trực tiếp về kho. Nhưng sử dụng kho hàng ở nước ngoài có
nhược điểm là có yêu cầu riêng về thuộc tính sản phẩm nên chỉ phù hợp với những mặt hàng bán
chạy, có tốc độ luân chuyển hàng tồn kho nhanh, nếu không sẽ rất dễ bị tồn kho. Bên cạnh đó, đơn
giá sản phẩm đồ nội thất cao, phí lưu kho cao, nếu tồn kho sẽ gây nhiều áp lực trong quay vòng
vốn.

Đồng thời, người bán cũng phải đối mặt với những yêu cầu cao hơn trong việc quản lý chuỗi cung
ứng, tồn kho, bán hàng,.... Khi chọn hình thức kho hàng ở nước ngoài cho các sản phẩm nội thất
kích thước lớn, bạn có thể nâng cấp lên mô hình “Kho hàng ở nước ngoài + Amazon Seller Fulfilled
Prime (SFP)” để các sản phẩm tự giao nhận có logo Prime. Điều này một mặt sẽ làm giảm chi phí
hoàn thiện đơn hàng, chi phí giao hàng và tăng hiệu quả phân phối. Mặt khác, SFP giúp giải quyết
vấn đề không vào được kho FBA, nguy cơ bị mất logo Prime, bỏ lỡ khách hàng và các cơ hội
khuyến mại,....
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1) Có nhà máy riêng, chuỗi cung ứng riêng giúp chúng ta tự chủ hơn

Sản phẩm chủ yếu của chúng tôi là nội thất phòng ngủ. Để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa,
chúng tôi đã xây dựng nhà xưởng ở Việt nam.

Xin nhấn mạnh rằng, có nhà máy riêng, chuỗi cung ứng riêng thì sẽ có thể kiểm soát tốt chi phí, giám
sát chất lượng sản phẩm, về phương diện định giá sẽ có quyền chủ động rất lớn, theo đó sẽ có lợi thế
về mặt giá cả. Ví dụ, B chỉ có vốn ban đầu 180 USD, nhờ có nhà máy, chuỗi cung ứng riêng hỗ trợ mà lợi
nhuận thu được dễ dàng hơn so với anh A có vốn ban đầu 200 USD.

Ngoài ra, với mô hình dây chuyền từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, trình tự sản xuất sẽ đơn giản hơn
nhiều. Nguyên vật liệu cũng có thể đặt mua lúc mùa thấp điểm. Ngoài ra cần có tiêu chí khắt khe trong
quá trình vận hành thì sẽ tốt hơn. Ví dụ: mỗi hai tháng sẽ chú ý xem sản phẩm nào thuộc nhóm T đầu
tiên, nhóm T thứ 2, nhóm T thứ 3, như vậy có thể dựa vào khá nhiều dữ liệu để đưa ra dự toán cho mùa
sau, chuẩn bị tốt cho việc lọt vào danh sách top 10.

2) Phải thông qua việc kiểm soát chất lượng, sự ổn định về kỹ thuật sản phẩm ảnh hưởng đến tỷ lệ trả
hàng

Yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm cũng chính là yêu cầu quan trọng nhất, đó là tính ổn định về kỹ
thuật. Ví dụ như sản phẩm nệm, sản phẩm này thường được ép gọn để vận chuyển, nhưng khi người
tiêu dùng mở hàng mà đệm không bung ra thì sẽ bị trả hàng. Điều này không chỉ là chất lượng của
chính sản phẩm, mà kỹ thuật đạt chuẩn cũng rất quan trọng.

Loại sản phẩm này thường có thể bán được 150-200 tấm một ngày. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm,
chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp nén chân không, phương pháp này vừa có thể đưa
vào hàng hóa vận chuyển FBA một cách bình thường mà còn kiểm soát được chi phí. Chúng tôi đã hoạt
động được khoảng nửa năm và có khoảng 200-300 lượt đánh giá thực tế. Người tiêu dùng nước ngoài
đánh giá rất nghiêm túc, những đánh giá tốt có thể giúp chúng tôi thu hút nhiều khách hàng hơn.

4. Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm nội 
thất thành công 

Người bán: Ông Ngô

Kinh doanh chính: đồ nội thất phòng ngủ

Thị trường: Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản

“Với mục tiêu lớn trở thành một thương hiệu toàn cầu, bồi dưỡng
30 nhân tài về thương mại điện tử xuyên biên giới xuất sắc có thể
tạo ra doanh thu 50 triệu USD, mục tiêu ngắn hạn là đạt được
doanh thu 90 triệu USD vào năm 2020”



Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2021 亚马逊。保留所有权利。 48

Gợi ý danh mục bán chạy trên Amazon - Đồ nội thất

3) Tần suất thay thế nhiều sản phẩm trong danh mục đồ nội thất ngày càng tăng, đòi hỏi phải có
sự kết hợp giữa các sản phẩm

Vẫn lấy sản phẩm nệm làm ví dụ, nệm là sự kết hợp điển hình giữa hàng tiêu chuẩn và hàng tiêu
dùng nhanh.

Trong số đó, nệm bọt biển (foam) có ưu thế tương đối mạnh ở Hoa Kỳ, càng giống với sản phẩm tiêu
dùng hơn, vì người tiêu dùng tại Hoa Kỳ mỗi năm thay nệm một lần. Mặc dù người tiêu dùng Nhật
Bản cũng thay nệm mỗi năm một lần, nhưng họ có nhu cầu mua đệm mỏng nhiều hơn, đặc biệt họ
rất xem trọng chất lượng nệm, nhất là về chất liệu vải, yêu cầu không bị xù lông và phải có cảm
giác chất lượng.

Về phương diện nội thất phòng ngủ, người tiêu dùng không gắn bó nhiều với thương hiệu nên những
người mới bán hàng có thể lưu ý những điểm sau:

• Thứ 1, bạn có thể điều chỉnh hiệu quả chi phí của mẫu mới lên cao nhất, trước tiên hãy
tăng lượng tìm kiếm tự nhiên lên, để điểm đánh giá của sản phẩm không thấp hơn 4.2,
nhưng nhớ không được làm giả số lượng đơn hàng;

• Thứ 2, về phương diện độ thoải mái của nệm, có thể chú ý thêm về các đánh giá và phản
hồi của bảng câu hỏi khảo sát;

• Thứ ba, việc tối ưu hóa chi phí có thể được thực hiện ở bước đóng gói sản phẩm.
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1) Sự khác biệt của không gian nhà ở sẽ ảnh hưởng đến sở thích đặt mua đồ nội thất của người
tiêu dùng ở thị trường Âu Mỹ

Đồ nội thất nhà bếp, phòng ăn và phòng tắm của chúng tôi bán tương đối chạy, như đảo bếp, xe
đẩy nhà bếp, một tháng có thể bán mấy chục ngàn bộ. Chúng tôi nhận thấy, diện tích phòng lớn
nhỏ ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng khi đặt mua đồ nội thất ở các thị trường khác
nhau.

Ví dụ như đảo bếp, người Mỹ thường thích giá cả tầm 100 USD trở lên, bởi vì diện tích ngôi nhà của
người tiêu dùng tại Mỹ tương đối lớn; còn ở Châu Âu, xe đẩy nhà bếp bán chạy hơn. Lấy một ví dụ
khác là nội thất phòng ăn, như tủ sách, bàn ghế ăn, ghế sofa, v.v...có lượng tiêu thụ khá tốt ở Anh.

Các đồ nội thất có tiềm năng khác như đồ nội thất ngoài trời, v.v…cũng có đến hàng triệu lượt mua.

2) Hiệu quả chi phí luôn là vấn đề quan trọng, so với kiểu dáng thì người tiêu dùng quan tâm đến
vật liệu hơn

Mặc dù vẫn có khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền để mua đồ nội thất và mức độ trung thành của
họ khá cao, nhưng hiện nay 70%-80% người tiêu dùng rất quan tâm đến hiệu quả chi phí khi mua
đồ nội thất. Mức độ gắn bó của họ đối với thương hiệu đồ nội thất không quá cao. Tỷ lệ mua lại ở
mức trung bình vào khoảng 6-8%.

Mặc dù bộ phận người tiêu dùng này không có yêu cầu cao về kiểu dáng đồ nội thất, thường chỉ
cần là kiểu dáng cổ điển, dễ lắp đặt là được, nhưng họ rất quan tâm đến vật liệu của nội thất.
Chẳng hạn như đồ nội thất nhỏ gọn như xe đẩy nhà bếp, người tiêu dùng thích vật liệu tre, gỗ, tủ
bếp, ghế ăn bằng gỗ cũng chia nhiều loại vật liệu khác nhau, người tiêu dùng sẽ lựa chọn loại gỗ
thông, sồi, v.v…Đối với các sản phẩm nội thất không thể tháo rời này, tỷ lệ trả hàng thấp nhưng chi
phí hoàn thiện đơn hàng cao. Ngược lại, tỷ lệ trả hàng của nội thất dạng panel/ván sẽ cao hơn, đặc
biệt là có yêu cầu rất cao về vật liệu, đóng gói, phân phối đối với nhà xưởng.

Người bán: Anh Phạm

Kinh doanh chính: Đồ nội thất gia dụng

Thị trường: Châu Âu, Bắc Mỹ

“Toàn cầu hóa nghiệp vụ, hệ thống hoàn thiện đơn hàng của công
ty phủ hơn 30 quốc gia, thị trường Hoa Kỳ có quy mô hàng chục
triệu lượt ghé thăm gian hàng, kế hoạch doanh thu năm 2020
tăng 25% so với năm trước”
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3) Các sản phẩm nội thất cũng cần phải cập nhật cải tiến kịp thời dựa theo vòng đời sản phẩm

Chu kỳ vòng đời của sản phẩm đồ nội thất cũng rất quan trọng. Các sản phẩm khác nhau sẽ có
chu kỳ vòng đời khác nhau.

Đồ gia dụng có tính chất đặc trưng về chức năng thì 1-2 năm sẽ bị đào thải. Chẳng hạn như người
tiêu dùng có rất nhiều yêu cầu đối với ghế sofa, vật liệu, mẫu mã, chức năng khác nhau, ví dụ như
màu sắc, chức năng xoay hoặc mát xa 6 điểm, v.v… Đó là những nguyên nhân thay ghế sofa thường
xuyên.

Đối với những sản phẩm có chu kỳ vòng đời ngắn như vậy, chúng ta phải kịp thời lên kế hoạch thay
thế các sản phẩm cũ, cập nhật về công nghệ, kết cấu của sản phẩm. Ví dụ như cần nâng cấp chức
năng mát xa của ghế sofa.

Ngược lại, với đồ nội thất có tính ứng dụng thực tế cao, nếu không theo đuổi thiết kế kiểu dáng thì
chu kỳ vòng đời sẽ càng dài hơn. Chẳng hạn như yếu tố quan tâm của người tiêu dùng đối với bàn
ăn tập trung ở diện tích, thể tích lớn hay nhỏ và kích thước.

Không những vậy, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm phải phân chia theo quốc gia, tốt nhất là
tiến hành tại địa phương, nên đầu tư vào từng phân khúc thị trường. Định giá sản phẩm cần ưu tiên
mối quan hệ giữa cung cầu và cạnh tranh thị trường, thị trường cung ứng đầy đủ thì theo đó giá cả
sẽ có sự điều chỉnh tương tự.
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1) Càng nắm vững các mùa thấp điểm và cao điểm của các sản phẩm đồ nội thất, càng dễ dàng điều
chỉnh chu kỳ phát triển và chuẩn bị hàng hóa
Chu kỳ phát triển và chu kỳ chuẩn bị hàng của sản phẩm nội thất thông thường khoảng 30-60 ngày.
Có thể điều chỉnh cụ thể dựa vào tình hình cung ứng, đặt mua của mùa thấp điểm và cao điểm. Nếu
bạn tin tưởng vào sản phẩm, bạn có thể lấy hai tháng làm một chu kỳ.

Đồng thời, bạn cần phải chú ý đến chu kỳ nghiên cứu phát triển của sản phẩm.
• Mùa cao điểm của đồ nội thất văn phòng thường là vào tháng 1, 2, là thời điểm đi làm lại sau

năm mới và chuyển nhà;
• Mùa cao điểm của đồ nội thất gia dụng chủ yếu tập trung vào mùa tựu trường tháng 7 và

tháng 8, và tuần đầu của tháng 11, tháng 12. Người tiêu dùng thường sẽ mua đồ nội thất gia
dụng giảm giá, tỷ lệ mua lại tương đối cao hơn một chút, doanh thu tăng gấp 5 lần.

Ngoài ra, trong việc định giá sản phẩm nội thất, chúng tôi chủ yếu áp dụng lãi ít, tiêu thụ số lượng nhiều
đối với 1/3 sản phẩm, 2/3 sản phẩm còn lại sẽ đảm bảo chất lượng cao.

2) Phân loại nhóm khách hàng mua đồ nội thất dựa vào giá cả, bạn sẽ hiểu hơn về sở thích của người
tiêu dùng

Nhóm người tiêu dùng chính của sản phẩm nội thất là những người từ 20-50 tuổi, không giới hạn nam
nữ. Tuy nhiên, bạn nên phân loại nhóm này theo giá cả của sản phẩm. Ví dụ: người tiêu dùng sản phẩm
nội thất 30-80 USD là những người chuyển nhà thường xuyên, một số ít là có nhà riêng. Trong khi đó,
người tiêu dùng đồ nội thất trên 80 USD phần lớn là những người có nhà riêng.

Ngoài ra, người tiêu dùng ở các thị trường khác nhau có nhu cầu cũng khác nhau. Do đó, sản phẩm nội
thất nên phân loại theo thị trường để tạo nên sự khác biệt, đặc biệt là thị trường Nhật và Hoa Kỳ, nơi
mà sự trùng lặp sản phẩm chỉ từ 5-10%. Đối với những đồ nội thất có giá trị cao thì tỷ lệ mua lại lại thấp,
tỷ lệ trả hàng cũng không cao. Người tiêu dùng đồ nội thất văn phòng sẽ sử dụng máy tính để nghiên
cứu thêm trước khi mua, chẳng hạn như cảm nhận không gian sử dụng, đánh giá xem đồ nội thất có
phù hợp với không gian trong nhà hay không. Trong khi đó, người tiêu dùng đồ gia dụng thích sử dụng
điện thoại di động để mua hàng hơn, chiếm khoảng 55-60%.

Người bán: Chị Sa

Kinh doanh chính: Đồ nội thất trong nhà, ngoài trời

Thị trường: Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản

“Tình hình kinh doanh ở các thị trường Mỹ, Nhật, Anh, Đức, v.v… có sự
phát triển nhanh chóng; doanh thu năm 2019 là 10 triệu USD, năm
2020 doanh số kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới chuẩn
bị tăng gấp đôi đạt đến con số 20 triệu USD”
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3) Thiết lập chuỗi cung ứng dài hạn và tiêu chuẩn hóa, quản lý tồn kho, có thể giảm thiểu rủi ro dư
thừa hoặc đứt hàng

Chúng thôi thường thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với nhà cung ứng, tìm hiểu rõ thực lực nghiên
cứu phát triển, năng lực quản lý chất lượng và năng lực sản xuất của nhà cung ứng. Bên cạnh đó
cũng sẽ không ngừng mở rộng thêm nhiều nhà cung ứng mới, tránh rủi ro đứt hàng vào mùa cao
điểm vì lí do năng lực sản xuất của một nhà cung ứng không đủ.

Ngoài ra, còn có mô hình quản lý tồn kho tốt. Đó là xây dựng các chỉ tiêu luân chuyển hàng tồn kho
giữa các cửa hàng để kiểm soát hiệu quả việc đứt hàng và dư thừa hàng trong kho. Hiện tại số
hàng tồn kho dư thừa đều đang trong phạm vi có thể kiểm soát. Nếu hàng dư thừa tồn kho do vấn
đề chất lượng hoặc giá cả thì phương án xử lý thường là giảm giá trực tiếp để tiêu thụ nhanh.
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