Tài liệu cơ bản về
Đăng tải sản phẩm –
Listing
Chương 4

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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4. Thao tác Listing và tự
kiểm tra chất lượng

Là người bán trên Amazon, việc nắm vững phương thức đăng tải trang chi tiết sản phẩm có thể giúp bạn lựa
chọn chính xác tùy theo các yêu cầu và nâng cao hiệu quả khi đăng tải sản phẩm. Ngoài ra, bạn còn có thể
sử dụng danh sách tiêu chí đánh giá để đánh giá chất lượng của trang chi tiết sản phẩm (Listing) đã tải lên,
giúp đảm bảo nâng cao tỷ lệ nhấp vào đường dẫn và tỷ lệ chuyển đổi.
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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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4.1 Thao tác cụ thể và phương pháp đăng tải sản phẩm
Phân tích đặc điểm ứng dụng của 3 cách đăng tải sản phẩm

Ưu điểm

Không thích hợp

Đăng tải sản phẩm
đơn lẻ

Điền trực tiếp trong Seller Central, trực
quan và dễ thao tác

Trong trường hợp có nhiều mẫu mã thì
tốc độ quá chậm;
Không tiện tìm kiếm khi cần sửa đổi
lượng thông tin lớn

Đăng tải sản phẩm
hàng loạt

Có thể đăng tải hàng loạt sản phẩm
trong một lần, nhanh chóng và hiệu
quả; có thể thực hiện Partial Update

Chỉ hướng tới người bán chuyên
nghiệp; sẽ báo lỗi khi điền không đúng
mẫu, bạn cần tìm ra nguyên nhân
tương ứng và đăng tải lại sau khi đã
sửa đổi

BIL
(Tạo thông tin sản
phẩm quốc tế)

Có thể nhanh chóng đồng bộ hóa hàng
hóa của Marketplace nguồn với một
hoặc nhiều Marketplace mục tiêu, cũng
có thể đặt giá tự động

Chỉ hướng tới người bán chuyên
nghiệp; người bán phải có tài khoản
đồng sở hữu hoặc tài khoản liên kết và
có độ tin cậy cao; không thể đồng bộ
hóa EBC / A +

4.1.1 Đăng tải sản phẩm đơn lẻ (Thêm sản phẩm mới)
• Định nghĩa
• Một công cụ tải lên dạng tương tác hướng dẫn bạn hoàn thành quá trình thêm sản phẩm mới và
duy trì lưu kho.
• Phạm vi sử dụng
• Hướng tới tất cả người bán;
• Thích hợp với một lần thêm một sản phẩm và đăng tải ít hơn 100 sản phẩm;
• Nó phù hợp để tải lên các sản phẩm trong danh mục được quy định tại "Yêu cầu và hạn chế".
• Hai trường hợp sử dụng
• Đối sánh thông tin sản phẩm hiện có (theo dõi bán): Nếu có người đã đăng tải sản phẩm bạn
muốn bán trên Amazon, thì bạn phải bảo đảm thống nhất với trang chi tiết sản phẩm hiện có.
• Tạo thông tin sản phẩm mới: Nếu sản phẩm bạn muốn bán không có trên Amazon, bạn có thể
đăng tải sản phẩm đó và Amazon sẽ tạo trang chi tiết sản phẩm mới.
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• Thao tác cụ thể
• Đối sánh thông tin sản phẩm hiện có (theo dõi bán): Chọn "Thêm sản phẩm mới" từ menu thả
xuống "Hàng lưu kho", sau đó tìm kiếm sản phẩm bạn muốn bán trên Amazon. Nếu bạn tìm kiếm
theo mã sản phẩm (ví dụ UPC, EAN, JAN hoặc ISBN), kết quả tìm kiếm sẽ càng chính xác.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Nếu bạn tìm thấy mặt hàng mình muốn bán, hãy làm theo các bước sau:
Nhấp vào "Bán sản phẩm này (Sell this product)> nhập chi tiết báo giá (Offer) của bạn vào
trường dữ liệu được cung cấp> nhấp vào lưu và hoàn tất (Save and finish)".
Lưu ý: Phần bắt buộc điền thông tin có đánh dấu sao

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Tạo thông tin sản phẩm mới: Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm của mình bằng cách sử
dụng "Thêm sản phẩm mới", bạn có thể tạo thông tin sản phẩm này trên Amazon. Trước khi
tạo thông tin sản phẩm mới trên Amazon, phải cung cấp các thông tin sau:

Thông tin cần cung cấp

Mô tả

Mã sản phẩm

Hầu hết các sản phẩm có một mã nhận dạng duy nhất, ví dụ UPC, EAN, JAN hoặc
ISBN. Mã nhận dạng này đảm bảo thông tin hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm là
chính xác.

Chi tiết báo giá

Chi tiết báo giá bao gồm thiết lập về tình trạng, giá cả, số lượng và giao hàng của
sản phẩm. Bạn có thể cập nhật thông tin báo giá bất cứ lúc nào.

Chi tiết sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm các thuộc tính như tên gọi, thương hiệu, phân
loại, mô tả và hình ảnh. Những chi tiết này cho phép người mua rõ ràng hơn về sản
phẩm bạn bán, đồng thời hỗ trợ làm nổi bật các đặc điểm của sản phẩm. Các thuộc
tính bắt buộc có thể khác nhau tùy thuộc vào phân loại sản phẩm bạn đăng tải.

Từ khóa và cụm từ tìm
kiếm

Từ khóa chính xác và hiệu quả giúp người mua tìm thấy sản phẩm của bạn dễ dàng
hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo sử dụng hiệu quả cụm từ tìm
kiếm.
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• Từ menu thả xuống "Hàng lưu kho", hãy chọn "Thêm sản phẩm mới> Tạo thông tin sản phẩm
mới".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Tìm kiếm phân loại tương ứng với sản phẩm bạn muốn bán bằng cách tìm kiếm hoặc lướt
trang web, sau đó nhấp vào nút "lựa chọn". Lựa chọn chính xác phân loại sản phẩm có thể
giúp người mua dễ dàng tìm thấy hơn.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

(Bước này là bước tìm kiếm)
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

(Bước này là bước duyệt trang web)

• Sau khi nhập thông tin cần thiết vào tab lựa chọn được cung cấp, bạn có thể nhấp vào "Lưu
thay đổi" để hoàn tất quy trình đăng tải sản phẩm. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết sản
phẩm bất cứ lúc nào.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Lưu ý khi đăng tải sản phẩm đơn lẻ (Thêm sản phẩm mới)：
• Tất cả những người bán cung cấp chung một loại sản phẩm sẽ cùng chia sẻ một trang chi tiết
sản phẩm, Amazon sẽ dựa trên thông tin do nhà sản xuất và người bán cung cấp để lựa chọn
những thông tin cần đưa vào trang này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trang
chi tiết sản phẩm và báo giá.
• Amazon hiển thị thông tin liên quan và chính xác trên trang chi tiết sản phẩm. Chúng tôi đặc
biệt khuyên bạn nên cung cấp thông tin phù hợp về sản phẩm để giúp người mua hiểu rõ
ràng và cụ thể hơn khi mua sắm. Xem cẩm nang trợ giúp bên dưới để tìm hiểu về các ví dụ
thực tiễn hay nhất khi đăng tải sản phẩm:
• Cẩm nang nhập môn nhanh chóng với Amazon Services
• Yêu cầu về hình ảnh sản phẩm
• Cẩm nang về thông tin sản phẩm

4.1.2 Đăng tải sản phẩm hàng loạt (Mẫu tệp lưu kho)
• Định nghĩa
• Tệp văn bản, bao gồm thông tin bắt buộc khi đăng tải sản phẩm được phân tách bằng tab chứa
thông tin.
• Phạm vi sử dụng
• Hướng tới người bán đã tham gia chương trình bán hàng chuyên nghiệp;
• Thích hợp với một lần thêm nhiều sản phẩm và tải lên nhiều hơn 100 sản phẩm;
• Có thể dễ dàng sửa đổi trong Excel
• Mẫu tùy chỉnh cho từng loại sản phẩm.
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• Chuẩn bị trước cho việc đăng tải hàng loạt
• Cài đặt chương trình bảng tính trên máy tính của bạn (nếu chưa có), ví dụ như Microsoft Excel.
• Xác định phân loại cụ thể cho sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sử dụng công cụ phân
loại để phân loại sản phẩm.
• Yêu cầu phê duyệt (nếu cần) để bán sản phẩm trong những phân loại đặc biệt dưới đây. Vui
lòng tham khảo phân loại và sản phẩm cần phê duyệt.
• Đối sánh các sản phẩm của bạn với danh mục Amazon. Amazon sẽ dựa trên thông tin trong tài
liệu của bạn để tạo thông tin tương ứng cho các sản phẩm theo thứ tự sau.
• Đối sánh ISBN, UPC hoặc EAN: Nếu tệp của bạn chứa mã sản phẩm (ISBN, UPC
hoặc EAN) của tất cả các sản phẩm và có chuỗi khớp trong lưu trữ của Amazon,
Amazon sẽ cố gắng sử dụng thông tin bạn cung cấp để tìm chuỗi khớp tương ứng.
• Đối sánh nhà sản xuất hoặc thông tin hồ sơ cá nhân: Nếu tệp của bạn không chứa
mã ISBN, UPC hoặc EAN của một sản phẩm cụ thể, Amazon sẽ cố gắng đối sánh dựa
trên thông tin nhà sản xuất hoặ cá nhân mà bạn cung cấp. Tạo thông tin sản phẩm yêu
cầu sử dụng chuỗi khớp chính xác.
• Tạo thông tin sản phẩm mới: Nếu Amazon không thể sử dụng mã sản phẩm hoặc
thông tin nhà sản xuất / hồ sơ cá nhân để tìm ra chuỗi khớp tương ứng trong danh
mục hiện có, nhưng bạn đã cung cấp đầy đủ dữ liệu trong tệp tải lên, Amazon sẽ tạo
trang chi tiết sản phẩm mới cho những sản phẩm đủ dữ liệu này.
• Bật macro trong Excel để thực hiện xác thực dữ liệu, sửa lỗi và tự động thực hiện một số nhiệm
vụ khi điền và tải tệp lên. Các mẫu tệp được áp dụng cho những công cụ tải lưu trữ, tải hình
ảnh, tải nhạc và video đều chứa macro để giúp đơn giản hóa quy trình tạo tệp lưu trữ. Bạn có
thể tìm thấy các macro này trong danh sách marco Excel tại thanh công cụ ngay phần đầu
mẫu:
• Xác minh
• Tải tệp lên
• Nhập tệp
• Cập nhật mẫu
• Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng từng macro ở trên, vui lòng tham khảo sử dụng macro
mẫu.
• Để bắt đầu sử dụng macro, vui lòng tham khảo kích hoạt macro trong Excel.
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• Thao tác cụ thể
• Từ menu thả xuống "Hàng lưu kho", hãy chọn "Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Chọn loại sản phẩm bạn muốn bán và loại mẫu.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Thao tác cụ thể
• Điền vào mẫu tệp lưu kho.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Tải tệp lưu kho của bạn lên sau khi kiểm tra xong.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Kiểm tra trạng thái tải lên tệp lưu kho.
Nếu có bất kỳ lỗi nào trong báo cáo xử lý, vui lòng sửa đổi tệp lưu kho của bạn và tải lên lại.
• Lưu ý cho đăng tải sản phẩm hàng loạt:
• Để biết thêm các bước chi tiết, vui lòng tham khảo video hướng dẫn bên dưới:
• Video 1: “Sử dụng tệp lưu kho để thêm sản phẩm"

• Video 2: “Liệt kê sản phẩm của bạn”

• Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tải lên hàng loạt, có thể nhấp vào đây.
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4.1.3 Tạo thông tin sản phẩm quốc tế (BIL)
• Định nghĩa
• BIL (Build International Listings Tool) tức là tạo thông tin sản phẩm quốc tế. Đây là một công cụ
tự phục vụ có thể giúp người bán nhận biết các trang chi tiết sản phẩm hiện có nhanh chóng và
dễ dàng, sao chép thông tin bán hàng và đồng bộ hóa giá cả với các Marketplace nguồn (ví dụ
như Amazon US ), từ đó tạo và cập nhật các sản phẩm từ một Marketplace nguồn duy nhất
đến một hoặc nhiều Marketplace mục tiêu. Bởi vì chỉ cần quản lý hàng hóa trong một
Marketplace, người bán có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực.
• Phạm vi sử dụng
• Hướng tới người bán đã tham gia chương trình bán hàng chuyên nghiệp;
• Có một tài khoản đồng sở hữu hoặc tài khoản liên kết tương ứng
• Nếu bạn sử dụng "Tạo thông tin sản phẩm quốc tế" ở Châu Âu: có một tài khoản đồng
sở hữu ở Châu Âu;
• Nếu bạn sử dụng "Tạo thông tin sản phẩm quốc tế” ở Bắc Mỹ: có một tài khoản đồng
sở hữu ở Bắc Mỹ;
• Nếu bạn sử dụng "Tạo thông tin sản phẩm quốc tế" giữa các khu vực: có tài khoản liên
kết giữa các khu vực;
• Tài khoản có độ tin cậy trong Marketplace muốn liên kết
• Các sản phẩm được đăng bán phải đáp ứng các yêu cầu sau để có thể tiến hành liên kết và
đồng bộ
• Các trang chi tiết sản phẩm có cùng ASIN phải tồn tại trong cả Marketplace nguồn và
Marketplace mục tiêu;
• ASIN phải có sản phẩm được đăng bán trong Marketplace nguồn;
• Sản phẩm phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và không phải là sản phẩm bị cấm
trong Marketplace mục tiêu;
• Người bán phải được chấp thuận để bán các sản phẩm hoặc phân loại bị hạn chế.
• Những điểm cần lưu ý khi tạo thông tin hàng hóa quốc tế (BIL):
• Để xác định xem bạn có tài khoản đồng sở hữu hay tài khoản liên kết hay không, cách đơn
giản nhất là nhấp vào thiết bị chuyển đổi cửa hàng ở phần đầu tài khoản người bán, xem có
hiển thị các Marketplace khác hay không (Bắc Mỹ: Amazon.com, Amazon.ca và Amazon
com.mx; hoặc Châu Âu: Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it và Amazon.es).
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• Phạm vi đồng bộ thông tin và dịch tự động
Có thể đồng bộ
hay không

Có thể dịch tự
động hay không

A+

×

×

√

Bình luận

√

×

√

√

Lưu kho

×

×

√

√

Giá cả

√

×

Có thể đồng bộ
hay không

Có thể dịch tự
động hay không

Hình ảnh

√

×

Tiêu đều

√

Mô tả 5 đặc
điểm
Mô tả sản
phẩm

• Thao tác cụ thể
• Từ menu thả xuống "Lưu kho", hãy chọn "Bán hàng toàn cầu", nhấp vào "Tạo danh mục sản
phẩm quốc tế", sau đó nhấp vào "Bắt đầu sử dụng".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Chọn Marketplace nguồn và Marketplace mục tiêu của bạn, sau đó nhấp vào "Lưu và tiếp tục".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Nhấp vào "Thay đổi Sản phẩm", chọn sản phẩm bạn muốn sao chép trong Marketplace mục
tiêu (thiết lập quy tắc hoặc chọn sản phẩm cụ thể), sau đó nhấp vào "Lưu và Tiếp tục".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Xác định các quy tắc đặt giá sản phẩm mặc định và nhấp vào "Lưu và tiếp tục".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Kiểm tra thiết lập của bạn, lưu và đồng ý đồng bộ.
• Chờ Amazon xử lý kết nối. Sau khi xử lý, bạn sẽ nhận được email.
• Kiểm tra trạng thái sản phẩm của bạn trên bảng điều khiển và xem báo cáo trạng thái tạo thông
tin sản phẩm quốc tế.
• Cập nhật liên kết và sản phẩm bị loại
• Những điểm cần lưu ý khi tạo thông tin hàng hóa quốc tế (BIL):
• Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo video hướng dẫn bên dưới:
• Video: “Giới thiệu thông tin sản phẩm quốc tế (Listing)”
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4.2 Danh sách tiêu chí đánh giá chất lượng đăng tải sản phẩm
• Bảng đánh giá chất lượng - 1
Phần tự kiểm tra

Chỉ số ảnh hưởng

Các hạng mục kiểm tra cụ thể

81

B

Vẫn còn không gian tối ưu hóa

Hạng mục kiểm tra

Chỉ số ảnh hưởng

Nội dung

Yes/No

Có tên thương hiệu
hay không

Lượng truy cập
(trong/ngoài)

Đã thiết lập thương hiệu (Brand Name)

Yes

Có hình ảnh chính
hay không

Lượng truy cập (nội bộ)

Đã thiết lập hình ảnh chính

Yes

Hình ảnh chính có thể
Tỷ lệ chuyển đổi
phóng to hay không

Trên Amazon PC, khi đặt chuột vào hình ảnh sản
phẩm, hình ảnh có thể được phóng to để hiển thị
chi tiết hơn.

No

Số lượng hình ảnh đi
kèm có nhiều hơn 3
Tỷ lệ chuyển đổi
không

Có hơn 3 hình ảnh đi kèm

Yes

Độ dài tiêu đề có phù
Lượng truy cập (nội bộ)
hợp không

Tiêu đề trong khoảng 80 ký tự

Yes

Tiêu đề có chứa tên
thương hiệu hay
không
Độ dài từ khóa tìm
kiếm có phù hợp
không

Lượng truy cập
(trong/ngoài)/ Tỷ lệ chuyển Tiêu đề có chứa tên thương hiệu
đổi

Lượng truy cập (nội bộ)

Số lượng từ khóa tìm
kiếm có phù hợp
Lượng truy cập (nội bộ)
không
Số lượng đặc điểm
chính của sản phẩm
có lớn hơn 3 không

SL: Dưới 250 byte (khoảng 83 ký tự);
Các phân loại khác: Dưới 500 byte (khoảng 165 ký
tự)
Lưu ý: ※ Độ rộng 1 ký tự đầy đủ = khoảng 3 byte

Yes

Số lượng từ khóa tìm kiếm thích hợp,
Thường nhiều hơn 5 từ, ít hơn 30 từ

Yes

Lượng truy cập
Có ít nhất 3 đặc điểm chính của sản phẩm trở lên
(trong/ngoài)/ Tỷ lệ chuyển
(Tốt nhất viết đủ 5 đặc điểm)
đổi
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• Bảng đánh giá chất lượng - 2

Phần tự kiểm tra

Chỉ số ảnh hưởng

Các hạng mục kiểm tra cụ thể

81

B

Vẫn còn không gian tối ưu hóa

Hạng mục kiểm tra

Chỉ số ảnh hưởng

Có mô tả sản phẩm
hay không

Đã thực hiện A +
chưa

Có mô tả sản phẩm. Nếu không có mô tả sản
Lượng truy cập
phẩm, sản phẩm sẽ không được hiển thị trong kết
(trong/ngoài)/ Tỷ lệ chuyển quả tìm kiếm. Mô tả sản phẩm hay giúp tăng lưu
đổi
lượng truy cập bên ngoài và nâng cao tỷ lệ chuyển
đổi
Có một trang A +. Trang A + có thể phát huy hiệu
quả tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) tốt hơn và
Lượng truy cập (bên ngoài) hỗ trợ tăng lượt truy cập trang và tỷ lệ chuyển đổi
bằng cách cung cấp thông tin cần thiết để mua
hàng.

Có đặt nút trình duyệt
hay không
Lượng truy cập (nội bộ)
(recommended_
browse_node)
Nút trình duyệt có
phải là nút lá (leaf
node) không?

Có nút trình duyệt lựa chọn chính xác

Lượng truy cập
(trong/ngoài)/ Tỷ lệ chuyển Nút trình duyệt lựa chọn hiện tại là nút lá
đổi

Đã cài đặt color_map
chưa (giới hạn ở quần
Lượng truy cập (nội bộ)
áo, giày dép và túi
xách)

Đã thiết lập
size_map chưa (giới
hạn ở quần áo, giày
dép và túi xách)

Nội dung

Lượng truy cập (nội bộ)

Đã thiết lập
Model_year chưa( chỉ
Lượng truy cập (nội bộ)
danh mục Fashion
cần điền）
Đã thiết lập
Seasons chưa ( chỉ
Lượng truy cập (nội bộ)
danh mục Fashion
cần điền）

Điền vào Color Map trên Amazon. Khi khách hàng
chọn màu tương ứng trong thông tin bộ lọc ở phía
trên bên trái của trang, nó sẽ hiển thị trong kết quả
bộ lọc
(Đối với phân loại không phải quần áo, giày dép và
túi xách, vui lòng chọn Yes)
Điền vào Size Map trên Amazon. Khi khách hàng
chọn kích thước tương ứng trong thông tin bộ lọc ở
phía trên bên trái của trang, nó sẽ được hiển thị
trong kết quả bộ lọc
(Đối với phân loại không phải quần áo, giày dép và
túi xách, vui lòng chọn Yes)

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Điền model_year (ngoài danh mục Fashion hãy
chọn Yes）

Yes

Đăng nhập season (ngoài danh mục Fashion hãy
chọn Yes）

Yes
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4.3 Mã lỗi thường gặp và cách xử lý
• Bảng mã lỗi thường gặp khi tải hàng loạt - 1
Mã lỗi

Thuyết minh mã lỗi

Cách xử lý

20000

Liên kết hình ảnh không hợp lệ

Cung cấp liên kết hình ảnh hợp lệ, đề xuất sử dụng đuôi ".jpg" và lưu
trữ trong không gian mạng công cộng.

8026

Khi danh mục chưa được cho
phép

Vui lòng tìm kiếm trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ của người bán: Nhận hỗ
trợ> Liên hệ với chúng tôi> Tôi muốn mở cửa hàng> Hàng hóa và lưu
kho; và xác nhận xem có ủy quyền của danh mục này hay không.

8541

Lỗi đối sánh đơn lẻ

Vui lòng xác nhận xem thông tin ASIN này trên Amazon Marketplace có
khớp với sản phẩm bạn đang bán hay không.

8058

Trong mẫu tệp lưu kho đã cung
cấp giá trị không hợp lệ cho tên
trường chỉ định

Vui lòng sửa thông tin của trường này trong mẫu tệp lưu kho bạn đã
cung cấp.

8560

Mã sản phẩm không khớp với
tất cả các ASIN

Vui lòng cung cấp thông tin mã vạch chính xác.

4400

Sản phẩm bạn đang cố gắng
đăng tải cần được xét duyệt

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của người bán: Nhận hỗ trợ> Liên
hệ với chúng tôi> Tôi muốn mở cửa hàng> Hàng hóa và lưu kho; đăng
tải sản phẩm sau khi nộp xét duyệt.

90202
/6024

Sản phẩm thử đăng tải/
Thương hiệu hiện nay thuộc
sản phẩm bị hạn chế

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán:
Nhận hỗ trợ> liên hệ với chúng tôi> mở cửa hàng> hàng hóa và lưu
kho> vấn đề đăng tải sản phẩm.

99001

Tệp nhập vào thiếu một cột
hoặc cột của nó chứa giá trị
không hợp lệ

Thêm các cột bắt buộc hoặc các giá trị chỉ định chính xác, sau đó gửi
lại dữ liệu.

8573

Trước khi thử đăng tải, vui lòng tìm kiếm trong thư mục Amazon.com
Amazon phát hiện sản phẩm có
để xem liệu bạn có thể tìm thấy thông tin sản phẩm đã có không. Nếu
thể trùng khớp với sản phẩm
chưa có, sản phẩm của bạn cần sử dụng ASIN mới để đăng tải, vui
bạn đang đăng tải
lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán và cung cấp mã lỗi 8573.

8571

Người bán đã đạt đến số lượng
ASIN tối đa được phép tạo

8575

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán:
Khi hệ thống phát hiện ra rằng
người bán đã tạo một lượng lớn Nhận hỗ trợ> Liên hệ với chúng tôi> Tôi muốn mở cửa hàng> Hàng
hóa và lưu kho> Vấn đề tải lên sản phẩm> Vấn đề tải lên tệp lưu kho
sản phẩm mới trong khoảng
thời gian ngắn, quyền tạo ASIN
sẽ tạm thời bị tạm dừng
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• Bảng mã lỗi thường gặp khi tải hàng loạt - 2

Mã lỗi

Thuyết minh mã lỗi

Cách xử lý

8542

Lỗi đối sánh nhiều chuỗi, nếu
mã sản phẩm (UPC, EAN, JAN,
ISBN, v.v.) được liên kết với hai
ASIN trở lên, nhưng các thuộc
tính khác (tên sản phẩm,
thương hiệu, màu sắc, kích
thước, v.v.) được cung cấp
trong mẫu lưu kho không khớp
với bất kỳ ASIN nào trong
những ASIN đó thì sẽ xuất hiện
lỗi này.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để kiểm tra và sửa đổi:
• Vui lòng kiểm tra để đảm bảo mã sản phẩm cung cấp là
chính xác. Nếu có lỗi, vui lòng nhập đúng mã sản phẩm vào
tệp và gửi lại.
Nếu bạn đã cung cấp đúng mã sản phẩm, vui lòng làm theo
các bước sau:
• Cập nhật các thuộc tính trong tệp để khớp với các
thuộc tính trong danh mục (các thuộc tính này được
liệt kê trong báo cáo lỗi), sau đó gửi lại tệp;
• Hoặc sử dụng ASIN được cung cấp trong báo cáo
lỗi để thay thế các mục trong cột [Mã hàng hóa] và
[Loại mã hàng hóa], rồi gửi lại tệp.
• Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề thông qua báo cáo lỗi,
vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán:
Nhận hỗ trợ> Liên hệ với chúng tôi> Hàng hóa và lưu kho>
Sự cố đăng tải sản phẩm> Sự cố tải lên tệp lưu trũ
Thông tin cần cung cấp khi tạo case: số hiệu mẫu.
• Nếu bạn nghi ngờ thông tin của sản phẩm này trong danh
mục Amazon là không chính xác, vui lòng liên hệ với bộ
phận hỗ trợ người bán:
Nhận hỗ trợ> Liên hệ với chúng tôi> Hàng hóa và lưu kho>
Sự cố về trang chi tiết sản phẩm> Sửa trang chi tiết sản
phẩm

8572

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán:
Nhận hỗ trợ> Liên hệ với chúng tôi> Tôi muốn mở cửa hàng> hàng
hóa và lưu kho> vấn đề đăng tải sản phẩm> cung cấp một ASIN hoặc
SKU liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán và cung cấp thông tin sau:
• Ảnh chụp màn hình lỗi trang chỉnh sửa 8572
UPCs, EANs, ISBNs, ASINs
• Thương hiệu sản phẩm Brand Name
or JAN Codes không khớp
• Nhà sản xuất sản phẩm Manufacturer Name
• Tiêu đề sản phẩm Complete Title
• UPC / EANs
• GS1 certificate (or) screenshot from GS1 database showing
the UPC / EAN owner
• Proof of relation between the brand and UPC / EAN owner

Tài liệu cơ bản về Đăng tải sản phẩm – Listing – Thao tác Listing và tự kiểm tra chất lượng
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

21

• Bảng mã lỗi thường gặp khi tải hàng loạt - 3

Thuyết minh lỗi

Cách xử lý
Về vấn đề bạn được nhắc nhở SKU đã bị chiếm dụng khi tạo sản phẩm, bạn có thể sử dụng "Công
cụ tải lưu kho (mẫu Inventory Loader)" để xóa SKU trong bản ghi lưu kho. 24 giờ sau khi bị xóa,
SKU sẽ có thể tái sử dụng. Các thao tác xóa cụ thể như sau:
•

Tải xuống mẫu Inventory Loader theo đường dẫn sau (vui lòng chuyển ngôn ngữ nền
sang tiếng Anh để tải xuống):
Inventory > Add Products Via Upload > Download an Inventory File >Mở rộng ô tùy chọn

Inventory File ở dưới cùng > Nhấp vào liên kết Inventory Loader > Nhấp vào Click Here
Người bán được

bên dưới tiêu đề để tải mẫu xuống; bạn cũng có thể nhấp vào đây để xem thêm thông

nhắc nhở SKU đã bị

tin.
•

chiếm dụng khi tạo

Điền các thông tin cần thiết: Điền SKU của sản phẩm cần xóa vào cột SKU và chọn "x"
trong cột "Add-Delete”

sản phẩm
•

Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy lưu lại dưới dạng tệp văn bản (phân cách bằng tab)

•

Trên giao diện đăng tải sản phẩm hàng loại trong giao diện Seller Central bước thứ hai
tải tệp lên, khi đăng tải, File Type hãy chọn "Inventory Loader File"

•

Sau khi hoàn tất tải lên, trong cột "Theo dõi trạng thái tải lên" của trang "Thêm sản phẩm
qua chức năng đăng tải sản phẩm hàng loạt” sẽ hiển thị "Batch ID mã số hàng loạt" của
bản mẫu.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, có thể nhấp vào đây.

• Nếu chưa tìm thấy giải pháp cho vấn đề mình gặp phải trong biểu mẫu, bạn có thể đăng nhập vào
Amazon Seller Central và nhập "Thuyết minh mã lỗi" vào hộp tìm kiếm hoặc thông qua các liên kết
nhanh: Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản, tìm kiếm nhiều cách xử lý
hơn.
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• Bảng lỗi thường gặp liên quan đến thương hiệu

Số thứ tự

Mô tả tình hình và cách xử lý
Amazon phát hiện ra bạn có thể đã lạm dụng [trường thương hiệu] và không tuân thủ chính
sách tên thương hiệu. Nếu bạn cho rằng mình không vi phạm chính sách của chúng tôi, vui
lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ đối tác bán hàng và cung cấp mã lỗi 5661.

5661

Khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ đối tác bán hàng, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
• Tên thương hiệu được sử dụng khi tạo thông tin sản phẩm.
• Hình ảnh thực tế của sản phẩm và / hoặc bao bì (thông tin thương hiệu phải được hiển thị
trên sản phẩm hoặc bao bì). Hình ảnh thể hiện rõ sản phẩm và / hoặc bao bì đang được
đặt trên tay hoặc trên bàn. Logo thương hiệu phải là logo vĩnh viễn.
• Nếu sử dụng mẫu tệp lưu kho, thì phải cung cấp số lô của báo cáo quy trình tệp lưu kho.
Amazon phát hiện sản phẩm bạn đăng tải là sản phẩm thông dụng và không sử dụng
Generic làm tên thương hiệu, điều này không tuân thủ chính sách tên thương hiệu. Nếu bạn
cho rằng mình không vi phạm chính sách của Amazon, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ
đối tác bán hàng và cung cấp mã lỗi 5664.

5664

Khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ đối tác bán hàng, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
• Tên thương hiệu được sử dụng khi tạo thông tin sản phẩm.
• Hình ảnh thực tế của sản phẩm và / hoặc bao bì (thông tin thương hiệu phải được hiển thị
trên sản phẩm hoặc bao bì). Hình ảnh thể hiện rõ sản phẩm và / hoặc bao bì đang được
đặt trên tay hoặc trên bàn. Logo thương hiệu phải là logo vĩnh viễn.
• Nếu sử dụng mẫu tệp lưu kho, thì phải cung cấp số lô của báo cáo quy trình tệp lưu kho.

Amazon phải xét duyệt thương hiệu của bạn trước khi bạn sử dụng nó để đăng tải sản
phẩm. Bạn nên đăng ký thương hiệu thông qua đăng ký thương hiệu Amazon, nhưng nếu
thương hiệu của bạn không đáp ứng các yêu cầu đăng ký liên quan của Amazon, bạn có thể
đăng ký miễn trừ cho thương hiệu của mình bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ đối tác bán
hàng và cung cấp mã lỗi 5665.
5665

Khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ đối tác bán hàng, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
• Tên thương hiệu được sử dụng khi tạo thông tin sản phẩm.
• Hình ảnh thực tế của sản phẩm và / hoặc bao bì (thông tin thương hiệu phải được hiển thị
trên sản phẩm hoặc bao bì). Hình ảnh thể hiện rõ sản phẩm và / hoặc bao bì đang được
đặt trên tay hoặc trên bàn. Logo thương hiệu phải là logo vĩnh viễn.
• Nếu sử dụng mẫu tệp lưu kho, thì phải cung cấp số lô của báo cáo quy trình tệp lưu kho.

• Nếu chưa tìm thấy giải pháp cho vấn đề mình gặp phải trong biểu mẫu, bạn có thể đăng nhập vào Amazon
Seller Central và nhập "Chính sách tên thương hiệu của Amazon" vào hộp tìm kiếm hoặc thông qua các liên
kết nhanh: Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản để tìm kiếm nhiều cách xử lý
hơn.
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4.4 Công cụ tự kiểm tra chất lượng Listing
Các công cụ tự kiểm tra chất lượng Listing bao gồm hai loại sửa đổi sản phẩm (Fix Your Product) và bảng điều
khiển chất lượng thông tin sản phẩm (Listing Quality Dashboard) sẽ được giới thiệu chi tiết trong nội dung sau
đây.
4.4.1 Sửa đổi sản phẩm (Cấm hiển thị)
• Tác dụng:

Khôi phục hiển thị trên Listing
Giúp người bán phát hiện và sửa các SKU bị chặn khi tìm kiếm do vấn đề chất
lượng trong trang chi tiết Listing (ví dụ thiếu màu sắc hoặc kích thước, thiếu
hình ảnh chính và tiêu đề quá dài).
• Mở Marketplace:
Tất cả Marketplace thông dụng
• Cấm hiển thị là gì?
Các sản phẩm bị cấm hiển thị trong kết quả tìm kiếm là những sản phẩm bị Amazon loại bỏ khỏi phần
tìm kiếm sản phẩm trên Amazon Marketplace vì lý do chất lượng. Trước khi người bán có giải pháp xử
lý, các mặt hàng bị cấm hiển thị trong kết quả tìm kiếm sẽ không xuất hiện trong tìm kiếm của người
mua.
• Phương pháp kiểm tra:
1. Nhấp vào "Quản lý hàng lưu kho -Manage Inventory" trong menu thả xuống "Hàng lưu khoInventory";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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2. Nhấp vào “Sản phẩm bị tịch thu và không hoạt động – Suppressed & Inactive Listing";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

3. Trên trang "Sửa đổi sản phẩm (Fix your products) ", nhấp vào "Cấm hiển thị trong kết quả tìm
kiếm" để xem chi tiết.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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4.4.2 Bảng điều khiển chất lượng thông tin sản phẩm
• Định nghĩa:

Bảng điều khiển chất lượng thông tin sản phẩm
Bảng điều khiển chất lượng thông tin sản phẩm (Listing Quality Dashboard) là một loại công cụ trên
nền tảng của người bán, có thể hỗ trợ làm nổi bật thông tin sản phẩm quan trọng.
Những đề xuất hiển thị nổi bật này nhằm giúp bạn tăng tỷ lệ tiếp xúc sản phẩm của mình, mang lại
trải nghiệm trang chi tiết sản phẩm hoàn toàn mới và có thể giảm bớt tình trạng trả lại hàng của
người mua.

• Tác dụng:

Kiểm tra thiếu sót và sửa đổi
Giúp người bán xem trực quan danh
sách sản phẩm và các thuộc tính cần bổ
sung cho phần còn thiếu.

Làm nổi bật các sản phẩm chính và
ưu tiên sửa đổi
Ưu tiên sắp xếp các sửa đổi hàng đầu
theo thứ tự lượng hiển thị tìm kiếm của
sản phẩm và ưu tiên bổ sung các thuộc
tính của sản phẩm có lượng hiển thị
cao.

• Ưu thế:

1

2

3

4

Tăng khả năng hiển thị: Người mua sử dụng các thuộc tính cụ thể để sàng lọc kết quả tìm
kiếm. Việc thêm các thuộc tính này có thể đảm bảo rằng khi sản phẩm của bạn đáp ứng yêu
cầu từ người mua, chỉ cần họ sử dụng các tiêu chí sàng lọc tương ứng để tìm kiếm, họ sẽ
không bỏ lỡ sản phẩm của bạn.
Kích hoạt trải nghiệm tổng quan về sản phẩm (Bản thử nghiệm): Tổng quan về sản phẩm là
trải nghiệm hoàn toàn mới sẽ làm nổi bật các thuộc tính quan trọng của sản phẩm bên trên
các đặc điểm chính trong trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp người mua dễ dàng đánh giá
sản phẩm của bạn và đưa ra quyết định mua hàng nhanh hơn. (Chỉ áp dụng cho một số loại
sản phẩm)
Có thể giảm bớt việc trả hàng: Người mua thường trả lại sản phẩm do thiếu những thông tin
quan trọng (ví dụ như tính năng tương thích của tai nghe và cáp dữ liệu) trên trang chi tiết
sản phẩm. Thêm nhiều thông tin sẽ giúp giảm số lượng hàng bị trả lại.
Hãy hành động đúng lúc: Công cụ làm nổi bật thông tin sản phẩm cần được điền trước một
thời gian nhất định, tránh trường hợp sản phẩm có thể bị cấm hiển thị.

• Mở Marketplace:
Mỹ, Ấn Độ, 5 nước Châu Âu, Nhật Bản.
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• Phương pháp kiểm tra:
1. Trong menu thả xuống "Hàng lưu kho – Inventory", hãy nhấp vào "Quản lý hàng lưu kho Manage Inventory”

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

2. Nhấp vào "Bảng điều khiển chất lượng thông tin sản phẩm (Listing Quality Dashboard)"

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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3. Xem các sản phẩm cần bổ sung giá trị thuộc tính hoặc nhập trực tiếp số ASIN / số SKU / tiêu
đề sản phẩm vào ô tìm kiếm để tìm sản phẩm tương ứng (nếu không có kết quả tìm kiếm nghĩa
là sản phẩm này không có thuộc tính cần bổ sung)

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

4. Nhấp vào "Xem tất cả x thuộc tính bị thiếu" để xem mọi thuộc tính bị thiếu.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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5. Hoàn thiện các giá trị thuộc tính tương ứng theo hiển thị bổ sung và nhấp vào “Save and close”
sau khi hoàn thành.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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4.5 Trắc nghiệm nhanh
Khi sử dụng đăng tải sản phẩm đơn lẻ, nội dung nào sau đây không bắt buộc để tạo
thông tin sản phẩm?

A. Mã nhận dạng sản
phẩm

B. Từ khóa và cụm từ
tìm kiếm

C. Chi tiết báo giá

D. Hình ảnh sản phẩm

Đăng tải sản phẩm hàng loạt áp dụng cho phân loại người bán nào sau đây?

A. Người bán đã tham gia kế hoạch bán hàng
chuyên nghiệp

B. Tất cả người bán trên nền tảng Amazon

C. Người bán mới

D. Người bán lớn

Tạo danh mục sản phẩm quốc tế có thể tự động dịch thông tin nào sau đây?

A. Hình ảnh

B. A +

C. Mô tả sản phẩm

D. Đánh giá

Người bán có thể sử dụng phương pháp tải lên nào sau đây để điền trực tiếp
trong Seller Central, trực quan và dễ thao tác?

A. Tải lên đơn lẻ

B. Tải lên hàng loạt

C. Tạo danh mục sản
phẩm quốc tế

D. Tất cả những nội
dung trên

Hạng mục nào trong biểu mẫu tự kiểm tra chất lượng Listing sẽ ảnh hưởng đến
tỷ lệ chuyển hóa?

A. Độ dài của từ khóa tìm kiếm có phù hợp không

B. Ảnh chính có thể phóng to được không

C. Đã được tạo A + chưa

D. Có thương hiệu chưa
Trả lời: DACAB
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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
• Công việc cần chuẩn bị trước khi đăng tải 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
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Phản hồi sau khi học
Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “
cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu cơ bản về Đăng tải sản phẩm – Listing – Phản hồi sau khi học
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

" ở góc dưới bên phải của trang để

32

