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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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2.1 Tầm quan trọng của việc thống nhất quy tắc trên Listing

2.2 Tác dụng của việc thống nhất quy tắc trên Listing trong quy trình mua hàng của người mua

2.3 Trắc nghiệm nhanh

…………………………………………………

…………
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Là người bán trên Amazon, trang chi tiết sản phẩm là nguồn duy nhất để người mua nhận biết về sản phẩm

của bạn. Trang chi tiết sản phẩm thống nhất và đúng quy cách có thể hiển thị toàn diện, chính xác các ưu

điểm và đặc điểm của sản phẩm, ảnh hưởng lớn tới việc người mua có mua sản phẩm của bạn hay không.

Do đó, cần phải xây dựng chúng phù hợp với các yêu cầu liên quan.

2. Hiểu rõ tầm quan trọng 

của Listing thông qua quy 

trình mua hàng của người 

mua
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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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Trang chi tiết sản phẩm là phần giới thiệu cụ thể về sản phẩm, mọi thông tin liên quan tới sản phẩm chỉ có 

thể hiển thị thông qua đây. Vì khách hàng không thể tiếp cận sản phẩm một cách thực tế, nên chỉ có thể thông 

qua trang này để nhận biết và tìm hiểu. Do đó, trang chi tiết sản phẩm tốt là yếu tố then chốt quyết định cuối 

cùng khách hàng có đặt mua sản phẩm hay không.

2.1 Tầm quan trọng của việc thống nhất quy tắc trên Listing

Góc nhìn của người bán: Đối với người bán, trước hết, thông tin sản phẩm

sẽ được truyền tải đa chiều thông qua trang này, thể hiển tối đa tính năng và

đặc điểm của sản phẩm. Một trang chi tiết sản phẩm tốt có thể tăng sức hấp

dẫn của sản phẩm, giúp người mua đưa ra lựa chọn mua hàng cuối cùng và

nâng cao tỷ lệ chuyển đổi. Hơn nữa, trang giới thiệu chi tiết với nội dung chính

xác có thể giúp người mua đưa ra phán đoán đúng, giảm bớt khiếu nại sau

bán hàng cũng như tỷ lệ trả lại hàng, từ đó giảm chi phí duy trì sau bán hàng

của người bán.

Góc nhìn của người mua: Đối với người mua, duyệt qua trang chi tiết sản

phẩm giúp họ có thể hiểu đầy đủ các đặc tính, đặc điểm của sản phẩm. Mua

được các sản phẩm yêu thích, đồng thời tránh tình trạng sản phẩm sau khi

mua không như ý. Điều này giúp tránh những so sánh không cần thiết hay

các khiếu nại về tư vấn, trả hàng, sau bán hàng, v.v. Từ đó đơn giản hóa toàn

bộ quy trình mua sắm để người mua có trải nghiệm mua hàng thoải mái, hiệu

quả và vui vẻ.

Góc nhìn của Amazon: Tại Amazon, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra

trải nghiệm mua hàng trước sau như một cho người mua.Trang chi tiết sản

phẩm thống nhất về tiêu chuẩn là sự đảm bảo để Amazon cung cấp cho người

mua những thông tin chính xác về sản phẩm, nó cũng đóng góp một phần

trong cạnh tranh bình đẳng giữa người bán, đồng thời thể hiện thương hiệu

của Amazon.
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2.2 Tác dụng của việc thống nhất quy tắc trên Listing trong quy trình 

mua hàng của người mua
Khi mua sắm trên Amazon, người mua phát hiện và tìm hiểu sản phẩm từ trang chi tiết sản phẩm của bạn. Nếu 

trang này không hoàn chỉnh hoặc không chính xác sẽ dẫn tới người mua có thể khó tìm thấy sản phẩm của bạn, 

từ đó gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Thông qua quy trình mua hàng của người mua chúng tôi sẽ giúp 

bạn hiểu rõ Listing chất lượng cao sẽ hỗ trợ người bán tăng tỷ lệ nhấp chuột và chuyển đổi như thế nào.

Xây dựng tình huống: Người mua A ở Mỹ dự định mua sản phẩm kindle trên Amazon. Việc tìm kiếm từ khóa của 

anh ta trên trang Amazon Marketplace Hoa Kỳ phân thành các bước sau:

• Bước đầu tiên: tìm kiếm sản phẩm
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Ghi chú: Việc cài đặt đúng nút trình duyệt rất quan trọng đối với việc hiển thị sản phẩm. Hình ảnh dưới 

đây là kết quả của việc tìm kiếm "kindle" trong danh mục "chăm sóc sắc đẹp & người lớn". Sản phẩm 

được tìm thấy không liên quan, danh mục chính xác phải là "kindle ebooks".

• Bước thứ hai: nhấp vào sản phẩm
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Bước thứ ba: quyết định mua hàng

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Tổng kết:

Sau khi người mua tìm thấy sản phẩm của bạn, bạn cần cung cấp cho họ hình ảnh hấp dẫn và thông tin rõ ràng để 

thuyết phục họ mua sản phẩm của bạn và trang Listing chất lượng cao có thể giúp họ nhanh chóng đưa ra quyết 

định mua hàng.

• Bảng yếu tố Listing - 1

7

Yếu tố Listing Thuyết minh Tầm quan trọng

Tiêu đề

(Title)

Tiêu đề là phần truyền tải thông tin về

thương hiệu, số hiệu và tính năng của sản

phẩm trực quan rõ ràng nhất. Nói với người

tiêu dùng "Sản phẩm này là gì? Chức năng

chính của nó là gì? " Hiển thị phía trên bên

phải trên trang chi tiết sản phẩm và thông tin

sản phẩm trên trang kết quả tìm kiếm.

Tiêu đề sản phẩm tương đương với tên cửa

hàng thực và tên sản phẩm. Tiêu đề sản

phẩm hay và chuẩn xác giúp người mua

mua hàng chính xác và nhanh chóng, và hỗ

trợ việc tạo dựng con đường thương hiệu.

Tiêu đề của sản phẩm cũng sẽ ảnh hưởng

đến việc sản phẩm có hiển thị trong kết quả

tìm kiếm hay không cũng như tỷ lệ nhấp vào

link và tiếp cận sản phẩm.

Hình ảnh 

sản phẩm 

(Product 

Image)

Mỗi sản phẩm trong Amazon Marketplace

cần kèm theo một hoặc nhiều hình ảnh liên

quan. Hình ảnh trọng tâm của sản phẩm

được gọi là "hình ảnh chính". Hình ảnh

chính của sản phẩm được hiển thị trong

trang trình duyệt và kết quả tìm kiếm, đây

cũng là hình ảnh đầu tiên người mua nhìn

thấy trên trang chi tiết sản phẩm. "Hình ảnh

chính" nên đính kèm thêm một số hình ảnh

phụ để hiển thị sản phẩm từ nhiều góc độ

khác nhau,thể hiện hình ảnh sản phẩm đang

được sử dụng và các chi tiết không hiển thị

trong "hình ảnh chính".

Hình ảnh sản phẩm chất lượng cao không

chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi mà còn

ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm sản

phẩm. Hình ảnh chính chiếm tỷ lệ lớn trên

trang kết quả tìm kiếm. Khách hàng có ấn

tượng trực quan nhất đối với sản phẩm từ

hình ảnh chính. Do đó, chất lượng của hình

ảnh chính tác động rất lớn đến tỷ lệ nhấp

vào đường link.

Đặc điểm 

chính của 

sản phẩm 

(Bullet 

Point)

Đặc điểm chính có thể truyền tải các chức

năng quan trọng và làm nổi bật thông tin

chính yếu hoặc đặc thù về sản phẩm. Các

số liệu cho thấy bài viết tốt về đặc điểm

chính của sản phẩm có thể tăng doanh số

bán hàng.

Đặc điểm chính của sản phẩm giúp phân

biệt với các sản phẩm tương tự khác thông

qua việc truyền tải các chức năng chính và

điểm nổi bật của sản phẩm. Đặc điểm chính

của sản phầm hay, ngắn gọn giúp khách

hàng hiểu sâu hơn về thông tin cũng như

sức hấp dẫn của sản phẩm. Nâng cao hơn

nữa sức hấp dẫn của sản phẩm đối với

khách hàng, để thu hút họ tìm hiểu thêm về

chúng.
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• Bảng yếu tố Listing - 2

8

Yếu tố Listing Thuyết minh Tầm quan trọng

Mô tả sản 

phẩm

(Product 

Description)

Mô tả sản phẩm là văn bản trình bày sâu

hơn về sản phẩm. Phần mô tả chi tiết không

chỉ là giới thiệu kỹ càng hơn về chức năng

của sản phẩm mà còn bổ sung những đặc

điểm chính của nó. Mô tả sản phẩm cụ thể

và chi tiết hơn so với đặc điểm chính, càng

giống như viết bài review.

Mô tả sản phẩm hay có thể giúp người tiêu

dùng hình dung ra trải nghiệm khi sở hữu

hoặc sử dụng sản phẩm. Mô tả sản phẩm

cho phép người bán cung cấp trải nghiệm

mua sắm giống như mua tại cửa hàng thực

nhất. Hơn nữa, hình thức mua sắm trực

tuyến ngày càng phát triển, sẽ có càng nhiều

người tiêu dùng chọn mua sắm trên điện

thoại di động. Trên trình duyệt di động của

Amazon, mô tả chi tiết được hiển thị trước

bullet point. Do đó, một mô tả tốt có thể

khiến khách hàng tin tưởng về sản phẩm

hơn, từ đó thúc đẩy chuyển đổi.

EBC/A+

(Hình ảnh sản 

phẩm

chi tiết)

Trang A + được hiển thị ở phần cuối Listing

trong PC và sự kết hợp giữa hình ảnh và

văn bản có thể nâng cao hiệu quả quảng bá

sản phẩm.

Trang A + khác với trang mô tả sản phẩm

thông thường ở chỗ nó có thể hiển thị công

dụng thực tế của sản phẩm thông qua đồ

họa phong phú, video, v.v., tạo dựng không

gian sử dụng sản phẩm, thể hiện chức năng

chính, tăng tính hấp dẫn của trang sản

phẩm, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi trên

Amazon Listing, từ đó giúp tăng đáng kể

doanh số bán hàng.

Tìm kiếm từ 

khóa (Search 

Term)

Từ khóa có thể được định nghĩa là những từ

giải thích sản phẩm. Có thể là một từ hoặc

một nhóm từ (cụm từ) được khách hàng sử

dụng để tìm kiếm sản phẩm. Nói chung, từ

khóa phải là những từ giải thích tên hoặc

đặc trưng của sản phẩm. Người bán có thể

thêm nhiều từ khóa trong trường search

terms của ASIN để mô tả sản phẩm này.

Người mua sẽ không hề nhìn thấy những từ

khóa này.

Từ khóa chính xác và phong phú sẽ giúp

tăng khả năng sản phẩm được tìm thấy và

có nhiều cơ hội được hiển thị hơn. Gián tiếp

tăng tỷ lệ nhấp vào đường link sản phẩm và

thu hút thêm nhiều lượng truy cập.
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2.3 Trắc nghiệm nhanh

Nội dung nào sau đây không thuộc quy trình mua hàng của người mua?

_____________________ ảnh hưởng mạnh nhất đến tỷ lệ nhấp chuột?

Yếu tố nào sau đây thuộc thành phần truyền tải trực tiếp thông tin thương hiệu

sản phẩm, model, tính năng sản phẩm?

Yếu tố nào sau đây có thể giúp tăng nhanh sự quan tâm và tin tưởng của

khách hàng đối với sản phẩm?

_____________________ có thể giúp người mua đưa ra lựa chọn mua hàng

cuối cùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi?

A. Giá cả B. Tên gọi C. Cho điểm D. Hình ảnh

A. Tiêu đề B. Hình ảnh C. Mô tả sản phẩm D. Điểm nổi bật của 

sản phẩm

A. Hình ảnh B. Đánh giá C. Lượng hàng bán ra D. Biểu tượng “best 

seller - bán chạy nhất”

A. Giá cả B. Đánh giá C. Trang D. Mô tả sản phẩm

A. Tìm kiếm sản phẩm B. Nhấp vào sản phẩm C. So sánh sản phẩm D. Quyết định mua 

hàng

Trảlời:CDADC
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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
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Phản hồi sau khi học

11

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!


