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Với tư cách là người bán trên Amazon, đăng tải sản phẩm (Listing) là cách trực quan nhất để hiển thị sản

phẩm của bạn và cũng là cách hiệu quả nhất để người mua hiểu đầy đủ về những sản phẩm đó. Sổ tay

hướng dẫn này sẽ giới thiệu tổng quan về đăng tải sản phẩm trên Amazon (Listing) và mô tả ngắn gọn

giúp bạn hiểu tầm quan trọng của trang này (Listing) thông qua quy trình mua hàng của người mua. Bạn

cũng có thể tìm hiểu thêm về công việc cần chuẩn bị trước khi đăng tải sản phẩm (Listing), các thao tác cụ

thể cũng như tiêu chuẩn tự kiểm tra đánh giá.
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1. Listing là gì?
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Với tư cách người bán trên Amazon, đăng tải sản phẩm (Listing) là cách trực quan và hiệu quả nhất để

người mua hiểu đầy đủ về sản phẩm của bạn và bao gồm bảy yếu tố. Đăng tải sản phẩm chất lượng cao

cũng có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng. Sau đây là nội dung cụ thể về cách thức đăng tải sản phẩm.
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Tài liệu này bao gồm 4 chương, nếu cần học các chương khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn trên Trang 

đọc liên quan, tìm tài liệu mà bạn muốn học.
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1.1 Ví dụ về Listing hiệu quả
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Listing (đăng tải sản phẩm) của một sản phẩm có tác động trực tiếp đến việc liệu lưu lượng truy cập có thể 

chuyển đổi thành đơn đặt hàng hay không, các nguồn thu hút lưu lượng này tuy khác nhau nhưng cuối cùng đều 

do Listing đảm nhận và Listing đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kết quả chuyển đổi thành công thành đơn 

hàng này.

1.2 Listing là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới chuyển hóa bán hàng
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1. ASIN: Mã ASIN, tên đầy đủ "Amazon Standard Identification Number" là mã số sản phẩm riêng của Amazon, do hệ thống Amazon tự động

tạo ra và người bán không cần thêm vào. Mã ASIN tương đương với một ID sản phẩm duy nhất, cũng là mã duy nhất trên nền tảng Amazon,

một mã ASIN tương ứng với một SKU.

Trang tự lập

Công cụ

tìm kiếm

Khác

Thu hút lượng truy 
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công
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Trang chi tiết sản phẩm của Amazon (Listing) là một trang sản phẩm độc lập hiển thị tất cả thông tin của sản

phẩm và chứa 7 yếu tố quan trọng sau:

1.3 Bảy yếu tố cấu tạo của Listing
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Hình ảnh
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Đặc điểm chính 
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Tiêu đề
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Nhấp vào đây, hiểu rõ hơn về yêu cầu tải lên cụ thể

Dưới đây là hình ảnh cụ thể về bảy yếu tố quan trọng cấu tạo nên trang chi tiết sản phẩm (Listing)

• Hình ảnh về 7 yếu tố trên Listing - 1

1. Title (Tiêu đề)
Tức là tên sản phẩm, thông qua định dạng

tên thương hiệu + tên sản phẩm + tính

năng/model để mô tả về chính sản phẩm và

giúp cho người tiêu dùng dễ hiểu hơn; tiêu

đề là mục tìm kiếm quan trọng nhất trong

và ngoài Amazon Marketplace.

2. Bullet point (Đặc điểm chính

của sản phẩm)
Là thông tin quan trọng hoặc thông tin đặc

biệt để làm nổi bật sản phẩm, người mua

dựa vào những điểm chính của sản phẩm

để hiểu các tính năng quan trọng của

chúng. Do đó, tối đa có thể điền 5 trọng

điểm của sản phẩm, cũng có thể gọi là 5

điểm mô tả.

3. Product Description (Mô tả sản phẩm)
Mô tả sản phẩm là phần mô tả sản phẩm bằng văn bản, cung cấp 

thêm thông tin và chi tiết về sản phẩm.

4. Product Image (Hình ảnh sản phẩm)
Mỗi sản phẩm trong Amazon Marketplace cần phải kèm theo một

hoặc nhiều hình ảnh sản phẩm. Hình ảnh chính của sản phẩm được

gọi là "Ảnh chính - Main Image". Ảnh chính của sản phẩm được hiển

thị trong kết quả tìm kiếm và các trang trình duyệt, cũng là hình ảnh

đầu tiên mà người mua nhìn thấy trên trang chi tiết sản phẩm. Hình

ảnh đi kèm được gọi là "Ảnh phụ - Other Image/Sub image". Hình

ảnh chính của sản phẩm nên được kèm theo một số hình ảnh phụ để

hiển thị sản phẩm từ các góc độ khác nhau, cho thấy sản phẩm đang

được sử dụng và các chi tiết không được hiển thị trong "Hình ảnh

chính".

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=51&ref=ag_51_cont_G2


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

Tài liệu cơ bản về Đăng tải sản phẩm - Listing – Listing là gì?

Nhấp vào đây, hiểu rõ hơn về yêu cầu đăng tải sản phẩm
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• Hình ảnh về 7 yếu tố trên Listing - 2

5. Search Term (Cụm từ tìm

kiếm)
Cụm từ và đoản ngữ đại diện cho sản

phẩm: dùng để đối chiếu sản phẩm của

bạn với từ tìm kiếm mà người mua nhập

vào khi tìm kiếm sản phẩm. Người mua

tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa và các

từ khóa sẽ khớp với thông tin (tên sản

phẩm, mô tả, v.v.) mà người bán cung

cấp cho sản phẩm. Các yếu tố như độ

tương khớp văn bản, giá sản phẩm, tình

hình hàng sẵn có, lựa chọn và lịch sử bán

hàng v.v. sẽ cùng quyết định thứ hạng

của sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của

người mua. Thông qua việc cung cấp

thông tin liên quan và đầy đủ cho sản

phẩm, có thể tăng cao khả năng tiếp xúc

của sản phẩm và doanh số bán hàng.

6. Trang EBC/A+ 
Là mô tả sản phẩm có tác dụng nâng cao hiệu quả việc quảng bá 

sản phẩm thông qua sự kết hợp của hình ảnh và văn bản. Sự kết 

hợp của hình ảnh và mô tả sản phẩm có thể biểu đạt tốt hơn 

điểm nổi bật cụ thể của đặc tính sản phẩm, sự khác biệt và sức 

hấp dẫn của sản phẩm, từ đó làm tăng hiệu quả quyết định mua 

hàng của người tiêu dùng.

7. Browse node (Nút trình duyệt)
Nút trình duyệt là nói đến “leaf node”, là các nút đầu cuối phân 

loại sản phẩm, nơi để thêm một sản phẩm mới; người mua trên 

Amazon có thể tìm thấy sản phẩm thông qua các chức năng tìm 

kiếm và duyệt web. Người mua có thể thu hẹp hơn phạm vi tìm 

kiếm bằng cách chọn các danh mục sản phẩm và danh mục con 

cụ thể khi trình duyệt.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=51&ref=ag_51_cont_G2
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1.4 Trắc nghiệm nhanh
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Sau đây những yếu tố nào không thuộc nhóm yếu tố cấu tạo của Listing?

Mục tìm kiếm nào quan trọng nhất ở trong và ngoài trang Amazon

Marketplace?

Có thể điền tối đa bao nhiêu dòng đặc điểm chính của sản phẩm?

_____________________ có thể giúp người mua thu hẹp phạm vi tìm kiếm các sản phẩm

cụ thể.

_____________________ có thể nâng cao khả năng tiếp xúc và doanh số bán hàng

của sản phẩm.

A. Tiêu đề B. Hình ảnh C. Từ khóa tìm kiếm D. Nút trình duyệt

A. 3 dòng B. 4 dòng C. 5 dòng D. 6 dòng

A. Tiêu đề B. Hình ảnh C. Mô tả sản phẩm D. Nút trình duyệt

A. Từ khóa tìm kiếm B. Đánh giá C. Giá cả D. Điểm nổi bật của 

sản phẩm

A. Hình ảnh B. Mô tả sản phẩm C. Hàng lưu kho D. Từ khóa tìm kiếm

Trảlời:CACDA
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Tài liệu liên quan

Tài liệu học tập cơ bản về tải sản phẩm lên Listing 

• Listing là gì?

• Hiểu rõ tầm quan trọng của Listing thông qua quy trình người mua mua hàng

• Cần chuẩn bị gì trước khi Listing

• Thao tác Listing và tự kiểm tra chất lượng

Cách thức tìm kiếm bài học: Amazon Seller Central > Hiệu suất > Học viện nhà bán hàng > Tìm kiếm tên bài học

Link dẫn: Học viện nhà bán hàng Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản 

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


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

Tài liệu cơ bản về Đăng tải sản phẩm - Listing – Phản hồi sau khi học

Phản hồi sau khi học
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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!


