Sổ tay hướng dẫn tối
ưu hóa Trang chi tiết
sản phẩm
Chương 1

Với tư cách một 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 chi tiết về việc tối ưu hóa trang chi tiết sản phẩm của Amazon, mô tả ngắn gọn các chính
sách cần tuân thủ khi thực hiện công việc này, trình bày cụ thể các yêu cầu cơ bản và các mục cần lưu ý trong
quá trình tối ưu hóa trang chi tiết sản phẩm, đồng thời, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những hướng dẫn
tương tự về các loại sản phẩm khác nhau.
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1. Cẩm nang tối ưu hóa
cơ bản

Sau khi đọc nội dung cơ bản về tạo và tải sản phẩm lên, chắc hẳn bạn đã có nhận biết cơ bản liên quan tới tạo
và đăng tải sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm (Listing). Tiếp theo, bạn cần học cách tạo trang riêng phù hợp
và đẹp mắt cho từng loại sản phẩm để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của người mua và thúc đẩy bán hàng.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn nội dung cẩm nang tối ưu hóa cơ bản.
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Tài liệu này bao gồm 7 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 Tổng quan chính sách Listing
Trước tiên, người mua tìm hiểu về sản phẩm từ đăng tải sản phẩm (Listing). Amazon đã xây dựng chính sách
sau đây để đảm bảo mỗi trang chi tiết sản phẩm chỉ hiển thị một loại sản phẩm, từ đó cung cấp trang riêng biệt
cho từng mẫu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của người mua.

1.1.1 Nội dung Listing cụ thể cần tuân thủ những chính sách liên quan nào?
• Cẩm nang theo phong cách sản phẩm
Cần tuân thủ cẩm nang hướng dẫn phù hợp với phong cách sản phẩm bạn muốn đăng tải. Nếu muốn
tìm xem phong cách chung phù hợp với tất cả các loại sản phẩm, vui lòng tham khảo nội dung sau:
Marketplace Mỹ: Cẩm nang phong cách trang sản phẩm
Marketplace Châu Âu: Cẩm nang phong cách trang sản phẩm
Marketplace Nhật Bản: Cẩm nang phong cách trang sản phẩm
Vì một số loại có cẩm nang bổ sung nhất định, người bán có thể xem toàn bộ hướng dẫn về phong
cách phân loại đặc biệt trong phần mẫu của chúng. Bạn cũng có thể tìm thấy mẫu tương ứng thông
qua liên kết sau:
Marketplace Mỹ: Cẩm nang cây phân loại và mẫu file lưu kho
Marketplace châu Âu: mẫu file lưu kho
Marketplace Nhật Bản: Cẩm nang cây phân loại và thông tin phân lọa sản phẩm, mẫu file lưu kho
• Độ dài tên sản phẩm không vượt quá giới hạn quy định
Độ dài của tên sản phẩm khác nhau tùy thuộc vào Marketplace, loại sản phẩm và giới hạn về số ký tự.
Muốn biết chính xác về giới hạn độ dài tên cụ thể của từng loại sản phẩm trên các Marketplace khác
nhau, vui lòng tham khảo mẫu file lưu kho để biết thêm chi tiết:
Marketplace Mỹ: mẫu file lưu kho
Marketplace châu Âu: mẫu file lưu kho
Marketplace Nhật Bản: mẫu file lưu kho
• Trang chi tiết sản phẩm không được chứa các tập tin thực thi

Trang chi tiết không bao gồm HTML, JavaScript hoặc các loại tập tin thực thi
khác, nhưng có thể bao gồm ký tự ngắt dòng (</br>). Khi thêm mô tả, bạn có
thể sử dụng ký tự ngắt dòng để thực hiện các thao tác cần thiết.
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• Thông tin bị cấm
Không được phép đưa bất kỳ thông tin nào sau đây vào tên sản phẩm, mô tả, điểm chính hoặc hình
ảnh trên trang chi tiết:
Thông tin bị cấm
Nội dung khiêu dâm,
đồi trụy hoặc mang
tính công kích

Nội dung mang tính
chất xin người mua
đánh giá tích cực

Bình luận, lời dẫn hoặc tài
liệu minh chứng

Số điện thoại, địa chỉ hòm
thư thực, địa chỉ email hoặc
URL trang web

Chèn quảng cáo,
thông tin quảng bá
hoặc hình mờ trên
tranh, ảnh, video

Thông tin nhạy cảm
về thời gian, ví dụ thời
gian diễn ra các hoạt
động tuyên truyền,
nghiên cứu, hội thảo,
v.v.

Tình hình cung ứng, giá cả,
trạng thái hàng hóa, thông
tin đơn đặt hàng thay thế (ví
dụ truy cập các liên kết
trang web khác để đặt
hàng) hoặc các giải pháp
giao hàng thay thế (ví dụ
giao hàng miễn phí)

Tiết lộ thông tin liên quan đến
các sản phẩm truyền thông
(sách, nhạc, phim) (thông tin
hé lộ các tình tiết chính về
kết thúc bất ngờ, mang tính
hồi hộp, khó giải thích của
câu chuyện)

• Tuân thủ các tiêu chuẩn về thông tin sản phẩm của Amazon
Bất kỳ sản phẩm nào bán trên Amazon đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về thông tin sản phẩm của
Amazon. Nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ khiến người mua có trải nghiệm tiêu cực, dẫn đến
việc hủy bỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền hạn bán hàng, trong đó bao gồm nhưng không hạn chế các
tiêu chuẩn sau:
Tất cả các phân loại sản phẩm phải hợp lý, chính xác.
• Muốn biết thêm thông tin về cách phân loại sản phẩm chính xác, vui lòng tham
khảo trang hỗ trợ của chúng tôi:
• Marketplace Mỹ: cẩm nang cây phân loại và công cụ phân loại sản phẩm
• Marketplace châu Âu: cẩm nang cây phân loại và công cụ phân loại sản phẩm
• Marketplace Nhật Bản: cẩm nang cây phân loại và công cụ phân loại sản phẩm

Người bán phải ghi chính xác tên, mô tả và những đặc điểm chính để giúp
người mua hiểu rõ về sản phẩm.
• Tất cả hình ảnh sản phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn hình ảnh chung của
Amazon và cẩm nang tải hình ảnh hiện hành cho phân loại cụ thể. Để biết
thêm thông tin về các tiêu chuẩn hình ảnh của Amazon, vui lòng tham khảo:
• MarketplaceMỹ: Yêu cầu về hình ảnh sản phẩm
• Marketplace châu Âu: Yêu cầu về hình ảnh sản phẩm
• Marketplace Nhật Bản: Yêu cầu về hình ảnh sản phẩm

Sổ tay hướng dẫn tối ưu hóa Trang chi tiết sản phẩm - Cẩm nang tối ưu hóa cơ bản
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

4

1.1.2 Tạo Listing cần tuân thủ những chính sách nào?

Chính sách tạo Listing

1

Ngoại trừ đăng tải sản phẩm trên Amazon, nghiêm cấm sử dụng công cụ "Thêm sản
phẩm mới", file lưu kho và API thông tin sản phẩm dịch vụ mạng lưới Amazon
Marketplace (MWS Amazon) cho các mục đích khác;

2

Không sử dụng thông tin nhận dạng sản phẩm sai trên trang chi tiết sản phẩm, bao
gồm mã UPC hoặc ngày tháng xuất bản;

3

Chỉ được phép tạo trang chi tiết sản phẩm cho những sản phẩm chưa được thêm vào
danh mục trên Amazon. Nghiêm cấm tạo trang chi tiết sản phẩm cho các sản phẩm
đã có trong danh mục trên Amazon;

4

Nghiêm cấm sử dụng trang chi tiết sản phẩm để bán hoặc quảng cáo chồng chéo các
sản phẩm;

5

Đối với các sản phẩm truyền thông (sách, âm nhạc, phim ảnh), không được dùng một
trang chi tiết để quảng cáo nhiều sản phẩm. Sản phẩm theo set chỉ chứa các sản
phẩm loại truyền thông (sách, âm nhạc, phim ảnh) do nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất
xác định và ISBN, UPC hoặc EAN duy nhất của chúng không được giống với mã của
bất kỳ sản phẩm đơn lẻ nào trong nhóm này;

6

Trang chi tiết không được quảng bá hoặc chứa các sản phẩm bị hạn chế:

7

Tất cả các sản phẩm đăng tải trên Amazon phải đạt tiêu chuẩn an toàn sản phẩm;

8

Nếu sản phẩm phát hành phiên bản mới, vui lòng không cập nhật thông tin sản phẩm
hiện có, bao gồm các thay đổi về màu sắc, kích thước, chất liệu, đặc điểm và tên sản
phẩm. Bạn cần tạo trang chi tiết sản phẩm mới cho phiên bản mới.

Ví dụ:
Nhà sản xuất đã đưa ra loại điều khiển từ xa mới với bốn nút ấn thay thế điều
khiển hai nút ấn cũ để cập nhật trình phát đa phương tiện của nó.
Loại điều khiển từ xa này có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cũ, do đó nó
Chính
sáchmới.
tạo Listing
phải được đăng tải
bằng ASIN
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1.2 Nhập môn tối ưu hóa Listing
Người mua phải tìm thấy sản phẩm của bạn mới mua được hàng và họ khám phá sản phẩm chủ yếu qua cách
"tìm kiếm".
Người mua tìm kiếm theo cách "nhập vào từ khóa", và các từ khóa sẽ khớp với thông tin sản phẩm mà bạn cung
cấp (tên sản phẩm, mô tả, v.v.). Các yếu tố như mức độ phù hợp văn bản, giá sản phẩm, tình trạng cung ứng
hàng hóa, lựa chọn và lịch sử bán hàng đều quyết định xếp hạng sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm của
người mua.
Bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ và có liên quan tới sản phẩm của mình, bạn có thể làm tăng mức độ hiển thị
và tác động tích cực tới việc tăng doanh số bán hàng.
1.2.1 Thiết lập tiêu đề sản phẩm cần chú ý những gì?
• Mỗi từ trong tiêu đề đều có thể tìm kiếm độc lập.

Ví dụ: đặt tên sản phẩm là "Bộ Vỏ Gối Mật Độ Sợi 300 thuộc Dòng Sản Phẩm Sophia hãng
Laura Ashley Sophia (Xanh da trời, cỡ lớn, 2 chiếc)" tốt hơn so với việc đặt "Bộ gối màu
xanh da trời", bởi vì tên sản phẩm đề xuất ở trên chứa các thông tin sau:
•
Thương hiệu - Laura Ashley
•
Màu sắc - Xanh da trời
•
Dòng sản phẩm - Dòng Sophia
•
Kích cỡ: cỡ lớn
•
Chất liệu hoặc đặc điểm chính - mật độ sợi 300
•
Đóng gói/số lượng - 2 chiếc
•
Phân loại sản phẩm - Vỏ gối

• Yêu cầu cơ bản của tiêu đề

Yêu cầu cơ bản của tiêu đề
• Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ (trừ liên từ, mạo từ và giới từ dưới 5 chữ cái);
• Các yêu cầu về số lượng chữ cụ thể đối với tiêu đề của Amazon sẽ khác nhau tùy theo
Marketplace và loại sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo:
Marketplace Mỹ: Cẩm nang phong cách
Marketplace Châu Âu: Cẩm nang phong cách
Marketplace Nhật Bản: Cẩm nang phong cách
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Yêu cầu cơ bản về tiêu đề（tiếp ）
• Nếu nhiều sản phẩm được bán theo set, vui lòng thêm (set X) sau tên sản phẩm;
• Không được viết hoa toàn bộ tiêu đề;
• Sử dụng chữ số Ả Rập ( 2 thay vì hai);
• Viết rõ đơn vị đo ( 6 inches thay vì 6);
• Không sử dụng các ký hiệu như ~ ! * $ ? _ ~ { } [ ] # &lt; > | * ; / ^ ¬ ¦。 ；
• Không sử dụng ký tự hoặc biểu tượng cảm xúc dùng trong các hoàn cảnh riêng biệt;;
• Không bao gồm giá sản phẩm hoặc thông tin khuyến mại, như "giảm giá" hoặc "miễn phí
vận chuyển";
• Không sử dụng các từ ngữ đánh giá chủ quan, như "sản phẩm hot" hoặc "bán
chạy nhất";
• Tên sản phẩm không được bao gồm tên người bán.

1.2.2 Những yêu cầu cơ bản khi mô tả đặc điểm chỉnh của sản phẩm là gì?
Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng việc dụng tâm mô tả đặc điểm chính của sản phẩm có khả năng tăng doanh số
bán hàng. Người mua dựa vào những đặc điểm chính này để hiểu rõ nét đặc trưng của sản phẩm, vì những mô
tả này có thể làm nổi bật thông tin quan trọng hoặc đặc biệt của sản phẩm.

Yêu cầu cơ bản về đặc điểm chính của sản phẩm
• Độ dài của mỗi dòng không vượt quá 500 ký tự, thường nằm trong khoảng 200 ký tự;;
• Thông tin phải trung thực, chính xác, có thể định lượng, mô tả hết sức cụ thể về chức năng
và thuộc tính của sản phẩm, tránh mô tả không rõ ràng;
• Mô tả rõ 5 đặc điểm quan trọng mà bạn muốn người mua chú ý, ví dụ kích cỡ, lứa tuổi phù
hợp, trạng thái lý tưởng của sản phẩm, trình độ kỹ năng, hàm lượng thành phần và xuất xứ,
v.v.;
• Bảo đảm thứ tự thống nhất của các đặc điểm chính. Nếu dòng đặc điểm chính đầu tiên của
sản phẩm là xuất xứ, vui lòng đảm bảo thứ tự các đặc điểm này của tất cả các sản phẩm
giống nhau;
• Vui lòng viết hoa chữ cái đầu tiên trong mỗi dòng mô tả;
• Vui lòng viết thành từng đoạn và không thêm dấu câu ở cuối;

• Không bao gồm thông tin khuyến mãi, ví dụ "bán thanh lý" hoặc "ưu đãi giới hạn giờ";
• Không bao gồm các nhận xét chủ quan hoặc có tác dụng trong thời gian ngắn, ví dụ "siêu
đáng giá" hoặc "hàng bán chạy năm nay";
• Không bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn, ví dụ giá cả,
khuyến mại hoặc thông tin giao hàng.
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1.2.3 Làm thế nào để đặt từ khóa tìm kiếm chính xác?
Bạn có thể thêm từ tìm kiếm cho sản phẩm của mình, nhưng chỉ nên thêm những cụm từ liên quan phổ biến có
thể tăng khả năng hiển thị sản phẩm của bạn.
Ví dụ: nếu bạn kinh doanh tai nghe, cụm từ tìm kiếm của bạn có thể bao gồm các từ đồng nghĩa như "tai nghe" và
"nút tai".

Yêu cầu cơ bản về từ khóa tìm kiếm
• Vui lòng không cung cấp nội dung quá dài, nên giới hạn trong khoảng 250 byte;
• Không bao gồm thông tin nhận dạng sản phẩm, ví dụ tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên sản
phẩm tương thích, mã ASIN, UPC, v.v.;
• Vui lòng không cung cấp thông tin không chính xác, gây hiểu lầm hoặc không liên quan, ví dụ phân
loại sản phẩm sai, giới tính sai, các từ không liên quan, v.v.;
• Vui lòng không cung cấp thông tin thừa, tức là thông tin đã có trong các đoạn mô tả khác, ví dụ tên
sản phẩm, tác giả, thương hiệu, v.v. Điều này sẽ không cải thiện thứ hạng của sản phẩm trong kết
quả tìm kiếm;
• Vui lòng không thêm các mô tả chỉ có hiệu lực thực tế tạm thời, ví dụ "sản phẩm mới", "khuyến
mại", "còn hàng", v.v.
• Vui lòng không thêm quan điểm chủ quan, ví dụ "tuyệt vời", "chất lượng vô cùng tốt", v.v., bởi vì
phần lớn người mua sẽ không sử dụng các từ mang tính chủ quan khi tìm kiếm;
• Vui lòng không nhập các lỗi chính tả phổ biến trong tên sản phẩm. Công cụ tìm kiếm của Amazon
sẽ sửa các lỗi chính tả phổ biến của người mua và đưa ra đề xuất sửa đổi;
• Vui lòng không thêm các biến thể về dấu cách, dấu câu, viết hoa và số nhiều ("80GB" và "80 GB";
"máy tính" và "các máy tính", v.v.). Công cụ tìm kiếm của Amazon khi tìm kiếm sẽ tự động bao gồm
các dạng viết hoa và các biến thể chính tả khác nhau;
• Không nên lặp lại một từ giống nhau, nên nhập các từ khóa không có trong tiêu đề sản phẩm
nhưng người mua vẫn có thể tìm thấy, ví dụ từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, viết tắt, hoàn cảnh, v.v.;
• Nếu bạn thêm nhiều từ làm cụm từ tìm kiếm, vui lòng sắp xếp chúng theo thứ tự logic hợp lý nhất;
• Vui lòng phân tách các từ bằng dấu cách và không sử dụng dấu câu (dấu chấm phẩy, dấu phẩy,
dấu hai chấm, dấu ngắt, dấu gạch ngang v.v.).
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1.2.4 Tải hình ảnh lên có những yêu cầu cơ bản nào?
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 kết quả tìm kiếm
và các trang duyệt, cũng là hình ảnh đầu tiên mà người mua nhìn thấy trên trang chi tiết sản phẩm. Hình ảnh rất
quan trọng đối với người mua, vì vậy không thể coi nhẹ chất lượng của chúng. Chọn hình ảnh rõ ràng, dễ hiểu,
thông tin phong phú và hấp dẫn người xem.
• Cẩm nang đánh giá chất lượng hình ảnh
Vui lòng đánh giá chất lượng hình ảnh của bạn theo cẩm nang sau:

Cẩm nang đánh giá chất lượng hình ảnh

1

Hình ảnh phù hợp với mô tả sản phẩm về kích thước, màu sắc, v.v;

2

Có thể nhận diện rõ sản phẩm trên hình ảnh;

3

Phải là ảnh chụp, không phải tranh vẽ

4

Góc chụp của bức ảnh làm nổi bật ưu điểm của sản phẩm;

5

Sản phẩm có tiêu điểm rõ ràng và hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời;

6

Hình ảnh cận cảnh sẽ không bị che khuất bởi vùng sáng hoặc vùng tối;

7

Sản phẩm chiếm ít nhất 85% trên hình ảnh.

8

Hình ảnh miêu tả hoàn chỉnh sản phẩm;

9

Phông nền đơn giản và rõ ràng, không ảnh hưởng đến sản phẩm.
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• Yêu cầu cơ bản về hình ảnh

Tiêu chuẩn hình ảnh thông dụng
• Hình ảnh phải thể hiện chính xác sản phẩm và chỉ hiển thị sản phẩm để bán.
• Sản phẩm và tất cả đặc điểm nổi trội của nó phải rõ ràng dễ thấy.
• Hình ảnh chính nên dùng phông nền trắng (màu trắng có thể đồng nhất với tính năng
tìm kiếm và các trang chi tiết sản phẩm của Amazon-Giá trị màu RGB là 255, 255, 255).

• Hình ảnh chính phải là ảnh chụp chuyên nghiệp của sản phẩm thực tế (không phải đồ
họa, hình chèn minh họa, mô hình vật lý hoặc trình giữ chỗ v.v.), và không được hiển
thị các phụ kiện không bán, vật đỡ có thể gây nhầm lẫn cho người mua, văn bản không
phải là một phần của sản phẩm, hoặc logo/hình mờ/hình ảnh nhúng.
• Hình ảnh phải phù hợp với tên sản phẩm.
• Cạnh dài nhất của hình ảnh không thấp hơn 1.600 pixel. Đáp ứng yêu cầu kích thước
tối thiểu này để giúp thực hiện chức năng thu phóng trên Marketplace.
• Cạnh dài nhất của hình ảnh không được quá 10.000 pixel.
• Amazon chấp nhận các định dạng tệp JPEG (.jpg), TIFF (.tif) hoặc GIF (.gif), nhưng
JPEG được ưu tiên hơn (server không hỗ trợ hình ảnh động ở định dạng .gif)
• Hình ảnh không được chứa hay ám thị ảnh khoả thân hoặc khiêu dâm.
• Hình ảnh chính cho đôi giày nên dùng một chiếc giày đơn, quay mặt trái một góc 45 độ.
• Hình ảnh chính cho quần áo nam nữ nên dùng ảnh chụp người mẫu.
• Tất cả hình ảnh quần áo trẻ em và trẻ sơ sinh nên dùng ảnh chụp trên mặt phẳng
(không dùng người mẫu hỗ trợ).
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• Các vấn đề không được xuất hiện trong tiêu chuẩn hình ảnh chính

Lưu ý cho tất cả phân loại
sản phẩm
• Hình ảnh sản phẩm không được chứa bất kỳ logo, nhãn hiệu hoặc biến thể logo, nhãn hiệu
của Amazon, cũng như bất kỳ nội dung tương tự với logo, nhãn hiệu Amazon khiến người
khác dễ nhầm lẫn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản hoặc logo nào
có thiết kế AMAZON, PRIME, ALEXA hoặc Amazon Smile.
• Hình ảnh sản phẩm không được chứa bất kỳ ký hiệu, biến thể của ký hiệu được sử dụng
trong Amazon Marketplace hoặc bất kỳ nội dung nào giống với ký hiệu khiến người khác dễ
nhầm lẫn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở "Amazon’s Choice", "lựa chọn chất
lượng tốt", "Amazon Alexa", "Hợp tác với Alexa", "Sản phẩm bán chạy" hoặc "Sản phẩm
hot".
• Hình ảnh khoả thân hoặc khiêu dâm.
• Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng và không có mosaic hay viền răng cưa.
• Khi cạnh dài nhất được phóng to đến kích thước tối đa cho phép, sản phẩm sẽ chiếm dưới
85% màn hình.

Lưu ý cho quần áo, phụ kiện quần áo, giày dép, túi xách,
hành lý và các sản phẩm trang sức châu báu
• Sử dụng hình ảnh có nền không phải màu trắng (RGB thấp hơn 255).
• Có ký tự, ký hiệu, đường viền, khối màu, hình mờ hoặc hình ảnh khác trong phông nền
hoặc trên sản phẩm.
• Hiển thị nhiều hình ảnh của cùng một sản phẩm.
• Hình ảnh không thể hiện hoàn chỉnh sản phẩm bày bán, ngoại trừ đồ trang sức châu báu
(đặc biệt là dây chuyền).
• Có quá nhiều đạo cụ bên trong hoặc bên ngoài che phủ / bao quanh sản phẩm, hay đạo cụ
dễ bị nhầm lẫn là một phần trong hàng hóa bày bán.
• Người mẫu ở tư thế quỳ, nghiêng người hoặc ngủ (người mẫu phải ở tư thế đứng).
• Sản phẩm trong hình có bao bì, thương hiệu hoặc mác treo.

• Chứa ma- nơ -canh có thể thấy rõ (ngoại trừ tất dài hoặc tất ngắn).
• Hình ảnh người mẫu mặc đồ bó, quần lót, đồ bơi trẻ em và trẻ sơ sinh.
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1.2.5 Viết mô tả sản phẩm cần chú ý những gì?
Khi miêu tả sản phẩm, bạn cần giới thiệu một số nét đặc sắc trong đặc điểm chính của sản phẩm chứ không nên
chỉ thuyết minh sơ sài và ngắn gọn.
Chăm chút miêu tả sản phẩm có thể giúp người mua hình dung ra trải nghiệm khi sở hữu hoặc sử dụng sản
phẩm của bạn.

Hãy đặt mình vào vị trí của người mua: họ mong muốn cảm nhận, tiếp xúc, suy nghĩ và đạt được điều gì?
Cung cấp thông tin về thử nghiệm, cách sử dụng và ưu điểm của sản phẩm có thể kích thích trí tưởng tượng của
người mua, điều này giúp bạn cung cấp trải nghiệm mua sắm gần giống như mua tại cửa hàng thực.

Yêu cầu cơ bản về mô tả
sản phẩm
• Nói rõ các chức năng chính của sản phẩm, ví dụ kích thước, kiểu dáng và công dụng;
• Bao gồm kích thước chính xác, hướng dẫn bảo dưỡng và thông tin bảo hành;

• Sử dụng câu cú hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp và dấu câu, không chứa bất kỳ thông tin
nào sau đây:
× Tên người bán;
× Địa chỉ hòm thư điện tử;
× URL của trang web;
× Thông tin cụ thể về công ty;
× Thông tin chi tiết về một sản phẩm khác mà bạn bán;
× Thông tin khuyến mại, ví dụ "giá đặc biệt" hoặc "giao hàng miễn phí".
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1.3 Hướng dẫn phân loại sản phẩm trên Listing - Sản phẩm thời trang
(Fashion)
1.3.1 Làm thế nào để tạo tiêu đề sản phẩm xuất sắc?

Phân loại ASIN
ASIN chính

Hướng dẫn viết
[Brand] + [department/ (and Special Size, if applicable)] + [product name]
Thương hiệu + Loại sản phẩm1 (Kích thước đặc biệt nếu thích hợp) + Tên sản phẩm

ASIN phụ hoặc
sản phẩm đơn lẻ
không biến thể

[Brand] + [department/ (and Special Size, if applicable)] + [product name] + [size] + [color]
Thương hiệu + Loại sản phẩm (Kích thước đặc biệt nếu thích hợp) + Tên sản phẩm + Kích
thước + Màu sắc

Phân loại sản
phẩm

Ví dụ điển hình

Quần áo
Giày dép

⚫

XXX Women's Sleeveless Lace Belted Fit and Flare Dress
(Tên thương hiệu) Trang phục nữ sát nách ren thắt eo váy liền

⚫

XXX Women's Original Tall Rain Boot
(Tên thương hiệu) Nữ cổ điển ống cao không thấm nước bốt

⚫

XXX Sterling Silver 1mm Box Chain Necklace, 14 inch - 36 inch
(Tên thương hiệu) Dây chuyền chuỗi xích dạng hộp rộng 1mm , 14 inch-36 inch
XXX Unisex Polarized Aluminum Sunglasses Vintage Sun Glasses For Men/Women
S8286
(Tên thương hiệu) phân cực trung tính nhôm kính râm kính râm cổ điển unisex
S8286
XXX Men's 100% Italian Cow Leather Belt Men With Anti-Scratch Buckle Packed in a
Box
(Tên thương hiệu) Nam thắt lưng 100% da bò Ý chống xước có hộp

⚫
Phụ kiện

⚫

⚫
⚫
Vali và túi xách

⚫

1.

XXX Business Tote Bag, Business Bag, 2way, Large Capacity, B4
(Tên thương hiệu) Túi Tote công sở Túi công sở 2 kiểu đeo Kích cỡ lớn B4
XXX PU Business Bag Tote Bag Shoulder Bag 14 Inch Laptop A4 Commuting to Work
or School
(Tên thương hiệu) Túi xách công sở PU Túi xách tay Đeo vai notebook 14 inch
Kích thước A4
XXX 59091 Women's Business PC Case
(Tên thương hiệu) 59091 Nữ Túi đựng máy tính công sở

Phân loại hợp lệ chỉ bao gồm: Nữ, Nam, Thanh thiếu niên, Bé gái lớn, Bé trai lớn, Bé gái nhỏ, Bé trai nhỏ, Bé gái sơ sinh, Bé trai sơ sinh & Bé
trai bé gái đều có thể dùng. Không áp dụng: Người lớn nam nữ có thể dùng, Thanh niên, Trẻ em nam nữ có thể dùng, Thiếu niên, Trẻ em
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1.3.2 Cách mô tả chính xác đặc điểm chính của sản phẩm?

Tips cách viết:
Đặc tính sản phẩm tức là “Đặc tính và ưu thế” của nó.
Chúng ta cần giới thiệu 5 quy cách về đặc điểm chính như
sau:
• Đặc điểm đặc tính 1: Nội dung (Ví dụ chất liệu);
• Đặc điểm đặc tính 2: Đặc tính và ưu thế;
• Đặc điểm đặc tính 3: Đặc tính và ưu thế;
• Đặc điểm đặc tính 4: Đặc tính và ưu thế;
• Đặc điểm đặc tính 5: Bảo dưỡng/ chăm sóc đặc biệt/
đảm bảo.
Ví dụ điển hình:

⚫ Material: Made of Genuine Leather is soft and durable and the
Buckle is made of Zinc with strong coating, scratch resistance
Chất liệu: chất liệu da thật, mềm và bền, khóa kẽm có lớp mạ
chắc chắn, chống trầy xước
⚫ Fabric: 95% Cotton 5% Spandex; Comfortable lining on the top
Vải: 95% cotton 5% sợi dệt; lớp lót dễ chịu trên phần đỉnh
⚫ Features: Sleeveless, concealed zipper at back for easier
dressing, the belt is detachable
Đặc điểm: không tay, khóa kéo chìm ở mặt sau để dễ dàng mặc
vào và cởi ra, dây đai có thể tháo rời
⚫ Sizing: XS(fit US 0-2), S(fit US 4), M(fit US 6-8), L(fit US 10-12), XL(fit US 14-16)
Kích thước: XS (tương ứng US 0-2), S (tương ứng US 4-2), M (tương ứng US 6-8), L (tương
ứng US 10-12), XL (tương ứng US 14-16 )

⚫ Occasion: Daily casual, Wedding, Ball, Party, Evening, Cocktail, Formal, Work and other
occasions
Hoàn cảnh sử dụng: hàng ngày, đám cưới, vũ hội, tiệc liên hoan, dạ hội, tiệc cocktail; trang
trọng, công việc và các dịp khác
⚫ Garment Care: Machine laundry or hand wash by cold water
Bảo quản quần áo: giặt máy hoặc giặt tay với nước lạnh
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⚫ Premium synthetic leather dress shoes
Giày da tổng hợp cao cấp
⚫ Finely ribbed durable dress sole for comfort and traction
Đế giày có gân mịn, bền và thoải mái
⚫ Heel measures approximately 1.18", perfect for any formal or
casual wear
Kích thước gót khoảng 1,18 inch, phù hợp với trang phục trang
trọng hoặc thông thường
⚫ Breathable leather lining & Lightly cushioned footbed for shockabsorption
Lót da thoáng khí và đế lót nhẹ giảm rung

⚫ Classic oxfords featuring full brogue wingtip design and 4-eyelet
lace-up vamp
⚫ Giày Oxford cổ điển với thiết kế phần đầu hình cánh chim Brogue
và phần trên 4 lỗ để thắt dây

⚫ Material: Made of Genuine Leather is soft and durable and the
Buckle is made of Zinc with strong coating, scratch resistance
Chất liệu: chất liệu da thật, mềm và bền, khóa kẽm có lớp mạ chắc
chắn, chống trầy xước
⚫ Features: New design for exact fit so easy to take the strap down
to cut for desired size
Đặc điểm: thiết kế hoàn toàn mới, tinh tế vừa vặn, dễ dàng cắt dây
đeo theo kích thước yêu cầu
⚫ Adjustable: Offered in a variety of belt colors, no matter the event
or celebration, enjoy a diverse selection of fashionable men's belts
Lựa chọn: cung cấp nhiều màu sắc, dù là sự kiện hay lễ kỷ niệm,
bạn đều có thể thỏa sức lựa chọn thắt lưng nam thời trang đa
dạng
⚫ Gift: Stylish design, packed in an elegant gift box, nice to give one
to your family or friend as a gift
Quà tặng: thiết kế thời trang, đựng trong hộp quà đẹp mắt, thích
hợp làm quà tặng cho người thân hoặc bạn bè
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⚫ Drawstring backpack handmade canvas cloth
Balo dây rút chất liệu vải dù thủ công
⚫ Backpack shoulder with elephant pattern for teenage school girls
Hình con voi phù hợp với các bạn nữ sinh tuổi teen
⚫ Backpack for putting cloths sports and accessories traveling
Ba lô thích hợp đựng quần áo, đồ thể thao và đồ du lịch
⚫ Durable canvas long-lasting and can be multi-purpose.

Vải dù có độ bền cao và có nhiều công dụng.
⚫ Backpack suitable for a young teenager
Một chiếc ba lô phù hợp với thanh thiếu niên

⚫ High Quality Alloy: Three-layer 18K yellow gold plated and
delicately polished processing, never fade nor tarnished
Hợp kim chất lượng cao: Mạ vàng 18K ba lớp và xử lý đánh bóng

kỹ lưỡng, không bao giờ phai màu hoặc mất độ bóng.
⚫ Eco-friendly: Processing-Lead free, nickel free and hypoallergenic
Bảo vệ môi trường: gia công không chứa chì và niken, không gây
dị ứng.
⚫ Design: Irregular shape Gold leaf design- more shining & eyecatching
Thiết kế: Thiết kế dạng lá vàng có hình dạng tự do - sáng bóng và
bắt mắt hơn
⚫ Lightweight & Double Layers: Showing your stylish feminine
elegance
Kết cấu nhẹ & hai lớp: thể hiện sự khí chất nho nhã nữ tính thời
trang của bạn.
⚫ Exquisite Gift Box Packed: Gorgeous earrings that match all
occasions- daily wear, ball, party, date, anniversary, graduation,
birthday
Bao bì hộp quà tinh tế: hoa tai tuyệt đẹp phù hợp nhiều dịp khác
nhau: đeo hàng ngày, dạ hội, tiệc tùng, hẹn hò, ngày kỷ niệm, tốt
nghiệp, sinh nhật, đám cưới
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1.3.3 Cách lựa chọn chính xác hình ảnh sản phẩm đẹp?

Tips thiết lập hình ảnh:
•
•
•
•
•
•
•

Tất cả các sản phẩm dành cho trẻ em, mẹ và bé chỉ chụp sản phẩm, không mặc lên
người mẫu để chụp ảnh;
Nếu là sản phẩm theo set thì không nhất thiết phải hiển thị toàn bộ sản phẩm mà chỉ
cần hiển thị một hình ảnh sản phẩm;
Vui lòng không sử dụng hình ảnh khoả thân hoặc khiêu dâm;
Vui lòng không sử dụng hình ảnh chính có chứa một người mẫu ở nhiều tư thế,
hoặc một sản phẩm ở nhiều góc chụp;
Vui lòng không sử dụng người mẫu ở tư thế ngồi quỳ, nghiêng người hoặc ngủ
(người mẫu phải ở tư thế đứng) ;
Vui lòng không sử dụng các hình ảnh sản phẩm có chứa ký hiệu bao bì hoặc nhãn
hiệu, ngoại trừ các sản phẩm tất;
Vui lòng không dùng hình ảnh nhìn thấy rõ ma- nơ -canh, trừ các sản phẩm tất.

Chú ý
• Khi gửi hình ảnh chính của sản phẩm con, vui lòng đảm bảo rằng hình ảnh
đó hiển thị sản phẩm con được đăng bán thực tế. Ví dụ: nếu bạn đăng bán
những chiếc áo phông cùng loại với nhiều màu sắc khác nhau, vui lòng
đảm bảo cung cấp hình ảnh hiển thị biến thể màu sắc của sản phẩm;
• Nếu hình ảnh bạn gửi đạt 1.600 pixel, người mua có thể sử dụng chức
năng thu phóng trên trang chi tiết sản phẩm. Chức năng thu phóng giúp
giảm tình trạng trả hàng và các phản hồi tiêu cực.
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• Đồ lót và đồ bơi
Hình ảnh các sản phẩm đồ lót và đồ bơi không được chứa nội dung khiêu dâm, cụ thể do Amazon toàn
quyền xét duyệt.
Ngoài ra, hình ảnh của loại sản phẩm này cần phải tuân theo các quy tắc sau:

1

Không được sử dụng hình ảnh của người mẫu thật ở các tư thế không đứng đắn, khiêu
dâm, tục tĩu;

2

Cấm sử dụng hình ảnh để lộ các bộ phận cơ thể (ngực, bộ phận sinh dục, mông, v.v.);

3

Amazon có thể xem xét tình hình hiển thị hình ảnh người mẫu thật mặc sản phẩm mỏng,
nhưng tiền đề là không được để lộ hoặc hiển thị bộ phận sinh dục và ngực / núm vú
mang tính khiêu khích hoặc khiêu dâm. Không được phép sử dụng mosaic hoặc các
hình ảnh khác để che đậy, làm mờ các bộ phận cơ thể trần trụi;

Hình ảnh sản phẩm chính của quần lót và quần chữ T phải sử dụng hình ảnh chính diện.
4 hình:
Ví dụ điển
Hình ảnh mặt sau có thể tải lên làm ảnh dự phòng;

5

Hình ảnh quần lót và quần chữ T không thể hoàn toàn che phần trước và sau, không
được phép sử dụng người mẫu thật. Không được sử dụng bút vẽ để xử lý phần da trần
lộ ra.

Điều kiện tư cách

Có thể chấp nhận

Không thể chấp nhận

Hình ảnh cần sử dụng
phông nền trắng

Hình ảnh phải rõ ràng,
không qua xử lý độ
phân giải hoặc không có
viền răng cưa

Không có ký tự, logo,
hình ảnh hoặc hình mờ
trong phông nền hoặc
trên sản phẩm
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Điều kiện tư cách

Có thể chấp nhận

Không thể chấp nhận

Không thể cắt một phần
hình ảnh của sản phẩm

Cùng một người mẫu
trong hình ảnh chính
không được chụp ở
nhiều tư thế và cùng
một sản phẩm trong
hình ảnh chính không
được thể hiện dưới
nhiều góc độ

Người mẫu không được
ở tư thế ngồi quỳ,
nghiêng người hoặc ngủ
(người mẫu phải ở tư
thế đứng)

Hình ảnh sản phẩm
không được có bao bì
hoặc nhãn hiệu thương
hiệu bên ngoài, ngoại
trừ các sản phẩm tất

Hình ảnh không được
chứa ma-nơ-canh có
thể nhìn thấy rõ, ngoại
trừ các sản phẩm tất
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Ví dụ điển hình:
• Quần áo
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính điển
hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Thời trang nữ

Thời trang
nam

Thời trang bé
gái

Thời trang bé
trai
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• Giày dép
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Giày bốt nữ

Giày thể thao

Sandal

• Phụ kiện
Danh mục
cấp 2

Kính râm

(Trang tiếp theo)
Sổ tay hướng dẫn tối ưu hóa Trang chi tiết sản phẩm - Cẩm nang tối ưu hóa cơ bản
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

21

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Trang sức

• Vali và túi xách
Danh mục
cấp 2

Ba lô

Túi đeo vai

Túi xách
công sở nam
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1.4 Hướng dẫn phân loại sản phẩm trên Listing - Sản phẩm gia dụng
và nhà bếp
1.4.1 Làm thế nào viết tiêu đề sản phẩm tốt?
Phân loại sản
phẩm

Danh mục
cấp 2

Hướng dẫn quy cách viết

Đồ dùng
phòng tắm

Khăn tắm,
khăn bông

Tên thương hiệu + Dòng /
Mẫu + Chất liệu + Loại sản
phẩm + Số lượng, màu sắc

XXX Classic Hand Towel, Peridot

Ga giường,
đệm, thảm

Tên thương hiệu + Dòng /
Mẫu + Số lượng + Chất liệu
+ Kích thước + Loại sản
phẩm, màu sắc

XXX 300-Thread-Count Pima Cotton
Sateen King Fitted Sheet, Scarlet

Gối đầu

Tên thương hiệu + Dòng +
Kích thước + Loại sản
phẩm, số lượng

XXX Eurosquare Queen Feather Fill
Pillow, Set of 2

Chăn lông
vũ

Tên thương hiệu + Dòng /
mẫu + Trọng lượng / độ
phồng / độ ấm + Kích thước
+ Loại sản phẩm

XXX Classic Extra Warmth Full-Queen
Down Comforter

Chăn bông

Tên thương hiệu + Dòng /
mẫu + Kích thước + Loại
sản phẩm, màu sắc

XXX Chino King Comforter, Bloom Pink

Đồ gia dụng

Tên thương hiệu + Dòng +
Kích thước + Chất liệu (gỗ
tếch, sồi, da, nhung, v.v.) +
Loại sản phẩm, màu sắc

XXX Chelsea Microfiber Chaise
Lounge, Beige

Ví dụ điển hình

Đồ dùng trên
giường

Đồ gia dụng

*XXX là tên sản phẩm
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Phân loại sản
phẩm

Danh mục
cấp 2

Hướng dẫn quy cách viết

Chăm sóc
sàn nhà

Máy hút bụi

Tên thương hiệu + Số hiệu
+ Tên số hiệu + Loại sản
phẩm, màu sắc

XXX DC14 All Floors Upright Vacuum,
Steel Yellow

Đồ trang trí
gia dụng

Tên thương hiệu + Kiểu
dáng + Kích thước + Chất
liệu (gỗ tếch, sồi, da, nhung,
v.v.) + Loại sản phẩm, màu
sắc

XXX Floater 5-Inch-by-7-Inch Frame,
Black

Thiết bị nhà
bếp loại nhỏ
(có điện)

Tên thương hiệu + Số
hiệu/tên gọi (bắt buộc điền)
+ Số lượng/loại hình sản
phẩm(đóng gói/ bộ), kích
thước + Màu sắc

XXX Arc-743-1Ngr 3-Cup (Uncooked)
6-Cup (Cooked) Rice Cooker and Food
Steamer, Red

Tên thương hiệu + Linh kiện
/ số lượng + Tính từ mang
tính mô tả + Loại sản phẩm
(đóng gói / bộ), kích thước +
Tên gọi chung

XXX 5-Piece Place Setting, Iced
Pirouette

Tên thương hiệu + Linh kiện
/ số lượng + Tính từ mang
tính mô tả + Loại sản phẩm
(đóng gói / bộ), kích thước +
Màu sắc

XXX SnapSeal Vacuum-Insulated
Travel Mug, 20-Ounce Greyed Jade

Tên thương hiệu + Linh kiện
/ số lượng + Tính từ mang
tính mô tả + Loại sản phẩm
(đóng gói / bộ), kích thước +
Kiểu dáng

XXX 20-Piece Flatware Set, Blossom
Sand

Trang trí gia
dụng

Ví dụ điển hình

Nhà bếp và
phòng ăn
Sản phẩm
khác
(Không có
điện)

*XXX là tên sản phẩm
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1.4.2 Cách mô tả chính xác đặc điểm chính của sản phẩm?
Ví dụ điển hình:

⚫ Secure Lock - Keeps table closed when transporting
Khóa an toàn - giữ bàn đóng khi di chuyển
⚫ Comfort Handle - Comfortable to carry when folded and locked
Vừa vặn tay cầm - thoải mái mang theo khi gấp gọn và khóa
⚫ All Season Table Top - Indoor and Outdoor Use
Tất cả các mùa - dùng cả trong nhà và ngoài trời
⚫ Lightweight - 25.5 pounds makes this table easy to carry
Trọng lượng nhẹ-25,5 pound, dễ mang theo
⚫ Folded Dimensions of 36.5"(L) x 29.6"(D) x 3"(H) - Makes for easy
transportation and storage when not in use
Kích thước khi gấp lại là 36,5 inch (chiều dài) x 29,6 inch (chiều
dài) x 3 inch (chiều cao) - dễ dàng di chuyển và cất giữ khi không
sử dụng

⚫ SQUARE PILLOW PACK - Pack of 2 decorative square pillows for
your couches or bedroom; they are neither too big nor too small
and they give off a homely vibe
Bộ gối vuông - 2 chiếc gối vuông dùng trang trí cho sofa hoặc
phòng ngủ, không quá to cũng không quá nhỏ, tạo nên không gian
gia đình đầm ấm
⚫ DIMENSIONS - Each square pillow measures 18 by 18 inches
Kích thước - Kích thước của mỗi chiếc gối vuông là 18 x 18 inch
⚫ FIBER FILLING - White poly cotton cover and siliconized fiber
filling will never make them look hollow
Ruột gối sợi bông - Vỏ gối bằng sợi tổng hợp màu trắng và ruột
bông ép hơi chân không nên trông không bao giờ bị rỗng
⚫ BRUSHED FABRIC - High-quality brushed poly cotton fabric
pillows are longer lasting
Vải dệt sợi cào - chất vải cotton poly dệt sợi cào chất lượng cao
giúp gối bền hơn
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⚫ Automatic calibration at one or two points with two sets of
memorized buffer values for ease of use
Hai nhóm bộ nhớ đệm có thể tự động hiệu chỉnh tại một hoặc hai
điểm, dễ sử dụng
⚫ Replaceable electrodes to prolong life of meter
Điện cực có thể thay thế, kéo dài tuổi thọ của đồng hồ điện tử
⚫ Automatic temperature compensation (ATC) eliminates need for
extra calculations
Bù nhiệt tự động (ATC) không yêu cầu tính toán bổ sung
⚫ Waterproof and floats in water
Không thấm nước và có thể nổi trong nước
⚫ Automatic shut-off to extend battery life
Tự động tắt để kéo dài tuổi thọ pin

⚫ French Press: Chambord French press brews a premium cup of
Coffee in just 4 minutes, simply add course ground Coffee, hot
water and press
Bình pha cà phê kiểu Pháp: Không quá 4 phút để pha một tách cà
phê chất lượng, chỉ cần cho bột cà phê và nước nóng vào và ấn ép
⚫ Stainless Steel: 3-part stainless steel plunger has a mesh filter that
helps extract your coffee's aromatic oils and subtle flavors instead
of being absorbed by a paper filter
Thép không gỉ: Bình ép lọc cà phê bằng thép không gỉ 3 phần, bên
trong có chứa bộ lọc dạng lưới, giúp chiết xuất hương thơm và
hương vị độc đáo của cà phê mà không bị thấm bởi giấy lọc
⚫ Durable Design: Coffee press features Bodum Patented safety lid to keep contents from spilling and is
dishwasher safe for easy cleaning
Thiết kế bền: Bình pha cà phê kiểu Pháp có nắp an toàn được cấp bằng sáng chế Burton, chống tràn,
dễ vệ sinh, có thể dùng máy rửa bát vệ sinh
⚫ Maximum Flavor: pressed Coffee extracts the perfect amount of essentials oils and acids from the
Coffee bean for maximum flavor; the preferred method for brewing for Coffee enthusiasts everywhere
Hương vị tuyệt vời nhất: Chắt lọc hoàn hảo tinh dầu thơm và axit từ hạt cà phê, mang lại được hương
vị tuyệt vời nhất; đây là cách pha chế được những người yêu thích cà phê khắp mọi nơi ưa chuộng
hàng đầu
⚫ Servings: premium French press Coffee maker makes 8 cups of Coffee, 4 oz each
Lượng bột: bình pha cà phê kiểu Pháp chất lượng cao, một lần có thể pha 8 ly cà phê, mỗi ly 4 ounce
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1.4.3 Làm thế nào lựa chọn các hình ảnh sản phẩm đẹp?
Hình ảnh chính không chỉ là công cụ thúc đẩy, hình thành động cơ mua hàng của người tiêu dùng mà còn đóng
vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt họ từ trang kết quả tìm kiếm đến trang chi tiết sản phẩm.
Do đó, việc sử dụng hình ảnh sản phẩm dễ dàng phân biệt, có chất lượng cao, và không khiến người tiêu dùng
hiểu nhầm là vô cùng quan trọng.

Tips thiết lập hình ảnh:
①

Tốt nhất sử dụng màu trắng làm phông nền của hình ảnh chính.
•
Đối với các sản phẩm màu trắng, đường viền sẽ bị mờ khi đặt trên phông nền cùng
màu, nhưng nếu không có phông nền sẽ khiến khó thể hiện kích thước hoặc đặc
điểm của sản phẩm, nên vui lòng sử dụng phông nền màu nhạt (xanh lam, xám,
v.v.) hoặc sử dụng vật liệu khác (Khay đựng đồ ăn, v.v.) hỗ trợ chụp ảnh.
•
Lúc này, hãy đảm bảo rằng sản phẩm rõ ràng và dễ nhìn.

②

Bởi vì sử dụng rèm, thảm hay ga trải giường sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể
của sản phẩm nên các vật dụng trên chỉ được sử dụng trong phạm vi không gây
hiểu lầm.
•
Đối với các sản phẩm hàng ngày khó phán đoán cách dùng thông qua hình ảnh, có
thể đăng các ví dụ sử dụng làm hình ảnh sản phẩm chính.
•
Lúc này để đảm bảo sản phẩm rõ ràng dễ nhìn, hãy cố gắng dùng phông nền màu
nhạt.
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Ví dụ điển hình - ảnh chính + ảnh phụ:
• Đồ dùng phòng tắm
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Khăn tắm,
khăn bông

Thảm lau
chân, rèm
phòng tắm

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ
điển hình

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ
điển hình

Sản phẩm
khác
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• Trang trí gia dụng

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Đồ trang trí gia
dụng

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ
điển hình
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• Đồ dùng trên giường
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Đệm giường
Lõi chăn, gối

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ
điển hình

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ
điển hình

Đệm giường
Lõi chăn, gối

Chăn lông vũ
Thảm lông

Ga giường
Vỏ gối
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• Đồ gia dụng
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh
chính điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Phòng ngủ

Phòng khách

Phòng đọc
sách
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1.5 Hướng dẫn phân loại sản phẩm trên Listing - sản phẩm thể thao
và hoạt động ngoài trời
1.5.1 Làm thế nào viết tiêu đề sản phẩm tốt?
Hướng dẫn quy cách viết

Ví dụ điển hình

Loại
ASIN chính

ASIN phụ

ASIN chính

ASIN phụ

Sản phẩm thay
đổi theo kích
thước

[Tên thương hiệu] +
[Dòng sản phẩm]

[Tên thương hiệu] +
[Dòng sản phẩm] + [Tên
kích thước]

AmazonBasics
Rubber Encased
Hex Dumbbell

AmazonBasics
Rubber Encased
Hex Dumbbell
Weight - 11.3 x
4.5 x 4.3 Inches,
15 Pounds

Sản phẩm thay
đổi theo màu
sắc

[Tên thương hiệu] +
[Dòng sản phẩm]

[Tên thương hiệu] +
[Dòng sản phẩm] + [Tên
màu sắc]

XXX Vyper 2.0
High-Intensity
Vibrating Fitness
Roller

XXX Vyper 2.0
Vibrating Fitness
Roller, Black

[Tên thương hiệu] +
[Dòng sản phẩm]

[Tên thương hiệu] +
[Dòng sản phẩm] + [Tên
màu sắc]+ [Tên kích
thước]

XXX Tritan
Widemouth 1
Quart Bottle BPA
Free

XXX Tritan Wide
Mouth BPA-Free
Water Bottle,
Trout Green, 32Ounces

Sản phẩm thay
đổi theo kích
thước và màu
sắc
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1.5.2 Cách mô tả chính xác đặc điểm chính của sản phẩm?
Ví dụ điển hình:

⚫ Dimensions: 8'L x 7'W x 50"H. Spacious room for 3 adults
Kích thước: 8‘L x 7’W x 50 "H. Không gian rộng rãi đủ cho 3 người
lớn

⚫ Easy Assembly: Easy setup in only 5 minutes, with lightweight
portable carrying bag, this dome camping tent can be taken to
anywhere
Dễ dàng lắp ráp: Lắp ráp dễ dàng chỉ tốn 5 phút, kèm túi xách tiện
lợi gọn nhẹ, lều cắm trại mái vòm có thể theo bạn tới khắp mọi nơi
⚫ Multiple Function: Side pockets＆one large overhead mesh pocket
providing great storage space and there is a cable port for electrical
cord access; Reflective tent rope is perfect for camping in night
Đa chức năng: túi bên và túi dạng lưới lớn ở phía trên đỉnh mang
tới không gian lưu trữ lớn, đồng thời có gắn thêm ổ dây điện; dây
dù phản quang rất thích hợp cắm trại vào ban đêm
⚫ Ventilation＆Protection: 3 zippered windows and a ground vent for
superior ventilation; Mesh window protects against insects and
mosquito
Thông gió và bảo vệ: 3 ô cửa có khóa kéo và một lỗ thông gió trên
mặt đất đem tới hiệu quả thông gió tuyệt vời. Thanh sợi thủy tinh
cao cấp có khả năng cản gió tốt; cửa sổ dạng lưới có thể ngăn côn
trùng, muỗi xâm nhập
⚫ Water Proof: Seam taped construction makes an impenetrable
barrier against Rain and prevents leakage; Full-coverage rainfly for
added protection against rain
Chức năng chống thấm: kết cấu keo nối có thể ngăn nước mưa
thấm vào; che phủ hoàn toàn bên ngoài lều có thể tăng cường khả
năng chống nước
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⚫ CPSC certified safety - built for both comfort and safety with

reinforced ABS shell & shock-absorbing EPC core
Chứng nhận an toàn CPSC - Vỏ ABS tăng cường và lõi EPS
chống va đập, thiết kế mang lại sự thoải mái và an toàn
⚫ Classic low profile design - classic lightweight design in matte
colors with modern features
Thiết kế kín đáo cổ điển - nhẹ nhàng cùng màu sắc lì, mang hơi
thở hiện đại
⚫ Removable lining - after a warm day of riding you can easily
remove the inner lining and wash away any sweat
Lớp lót có thể tháo rời - bạn có thể dễ dàng tháo lớp lót và giặt
sạch mồ hôi sau một ngày đi xe
⚫ Awesome ventilation system - equipped with 12 air vents that
will keep you cool and comfortable for hours of riding
Hệ thống thông gió tuyệt vời - trang bị 12 lỗ thông gió giúp bạn
luôn mát mẻ và thoải mái trong suốt nhiều giờ đi xe
⚫ Good for urban commuting, bike cycling - suitable for most
adults head circumference from 21.65 to 24 inches (NOT for
Extra Large)
Thích hợp cho việc di chuyển trong đô thị - phù hợp với chu vi
vòng đầu của hầu hết người lớn, từ 21,65 đến 24 inch (không
áp dụng cho kích cỡ quá lớn)
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⚫ Standard Density - Perfect for massage, physical therapy,
Pilates, fitness, and exercise recovery
Mật độ tiêu chuẩn - vô cùng lý tưởng cho mát xa, vật lý trị liệu,
Pilates, tập gym và vận động hồi phục
⚫ Exceptional Durability - Constructed from high-quality closed-cell
EPP foam for superior longevity
Độ bền cực tốt - chế tạo từ mốp xốp EPP chất lượng cao, thời
gian sử dụng lâu
⚫ Professional - Continues to be recommended by fitness
instructors, athletic trainers, physical therapists, and
chiropractors
Chuyên nghiệp - liên tục được huấn luyện viên thể hình, huấn
luyện viên thể thao, nhà vật lý trị liệu hay bác sĩ mát xa cột sống
đề cử
⚫ Benefits - Roll out areas of tension, helping to lessen soreness
stretch out tight areas
Ưu điểm - Giảm căng thẳng cho các bộ phận, giúp giảm nhẹ
đau nhức và giãn cơ
⚫ 4 Sizes Available - 36 Inch, 24 Inch, 18 Inch, 12 Inch. Great for
core stabilization, balance and stamina.
4 kích thước có sẵn - 36 inch, 24 inch, 18 inch, 12 inch. Thích
hợp để luyện tập ổn định trọng tâm, cân bằng và sức bền
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1.5.3 Làm thế nào lựa chọn các hình ảnh sản phẩm đẹp?
Ví dụ điển hình:
• Thể thao ngoài trời

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính
điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Dã ngoại và
chuyến đi dài

Leo núi

Xe đạp
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• Thể thao và thể hình
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính
điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Yoga

Chạy bộ

Tập thể hình

Bơi lội
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1.6 Hướng dẫn phân loại sản phẩm trên Listing- Sản phẩm điện tử
tiêu dùng
1.6.1 Làm thế nào viết tiêu đề sản phẩm tốt?
Nói chung, tiêu đề phải bao gồm các yếu tố sau: tên thương hiệu, tên dòng, tên số hiệu, loại sản phẩm ("tai
nghe"; "pin sạc", v.v.) và kích thước, màu sắc hoặc số lượng sản phẩm có trong hộp, được đặt trong ngoặc đơn
tròn và phân tách bằng dấu phẩy, ví dụ: "(Màu đen, 5,3 inches, Set 6)"

Loại

Tất cả các
sản phẩm
điện tử tiêu
dùng

Hướng dẫn quy cách viết

Ví dụ điển hình

Tên sản phẩm chỉ bao gồm thông tin kích thước khi phải
phân biệt với các sản phẩm cùng loại:
[Thương hiệu] + [Dòng] + [Số
hiệu] + [Sản phẩm] + ([Kích cỡ],
[Màu sắc], [Số lượng])

• (Tên thương hiệu) Cáp HDMI-X (3m)
• (Tên thương hiệu) Cáp HDMI-X (5m)
Nếu cáp trên có duy nhất một độ dài, bạn chỉ cần đặt tên
sản phẩm là "Cáp XXX HDMI-X"

Lưu ý
Đối với thiết bị điện tử tiêu dùng, thông tin như "số hiệu" chỉ được đưa
vào khi cần thiết, ví dụ thiết bị kết nối cáp, lưu trữ trống, v.v.
Thông thường cần cung cấp những thông tin này khi phải phân biệt với
các sản phẩm cùng loại.
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Loại

Hướng dẫn quy cách viết

Ví dụ điển hình

Ví dụ khi nào cần sử dụng thông tin riêng:
⚫ XXX Triple.fi 10 Pro Earphones (Gun Metal Blue)

(Tên thương hiệu) Tai nghe Triple.fi 10 Pro (xanh xám)
⚫ XXX Triple.fi 10 Pro Earphones with Roadie Case

Phần lớn các
sản phẩm
điện tử

[Thương hiệu] + [Tên dòng sản
phẩm] + [Tên số hiệu] + [Số hiệu
(nếu có)] + [Sản phẩm] + [Thông
tin riêng1 (nếu có)] + [Màu sắc],
[Số lượng (nếu có)]

(Gun Metal Blue)
(Tên thương hiệu) Tai nghe Triple.fi 10 Pro, kèm hộp
đựng tai nghe Roadie (xanh xám)
Ngoại trừ việc một sản phẩm đi kèm [Hộp đựng tai nghe
Roadie] và sản phẩm còn lại thì không, hai ASIN hoàn
toàn giống nhau, vì vậy chúng ta cần ghi rõ "Kèm hộp
đựng tai nghe Roadie " trong tiêu đề.
Nếu tất cả các số hiệu tai nghe này đều có hộp đựng đi
kèm, thì tiêu đề không cần nhấn mạnh, mà vui lòng ghi rõ
“đính kèm phụ kiện” trong phần mô tả đặc điểm chính của
sản phẩm.

⚫ XXX PXC 250 Noise Canceling Headphones (Silver)

(Thương hiệu) Tai nghe giảm ồn PXC 550 (màu bạc)
Sản phẩm
lưu trữ trống
(Blank
Media)

1.

[Thương hiệu] + [Tên dòng sản
phẩm] + [Tên số hiệu] + [Số hiệu
(nếu có)] + [Dung lượng] + [Tốc
độ ghi] + [Định dạng (ví dụ DVDRW)] + [Số lượng]

⚫ XXX SA/SFA/6 Stiletto Feet (Black, Set of 6)

(Tên thương hiệu) Giá đỡ mảnh SA / SFA / 6 (màu
đen, 1 bộ 6 chiếc)
⚫ XXX EOS Rebel XTi 10.1MP Digital SLR Camera with

2.5-Inch LCD (Black, Body Only)
(Tên thương hiệu) Máy ảnh kỹ thuật số ống kính đơn
phản xạ EOS Rebel XTi 10,1 triệu pixel với màn hình
LCD 2,5 inch (màu đen, chỉ gồm thân máy)

Thông tin riêng: Chỉ thông tin phân biệt sản phẩm này với các sản phẩm cùng thương hiệu khác, ngoại trừ tên số hiệu hoặc số hiệu, tất cả các
thông tin khác có trong tên mọisản phẩm cùng thương hiệu khác hoàn toàn giống nhau.
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1.6.2 Cách mô tả chính xác đặc điểm chính của sản phẩm?

Quy tắc cụ thể khi mô tả đặc điểm chính của sản phẩm:
•
•
•
•
•
•
•

Ví dụ điển hình:

Mỗi đặc điểm cần mô tả ngắn gọn, không nên sử dụng các đoạn văn;
Nếu sản phẩm đóng theo set, vui lòng liệt kê tên và kích thước của từng sản phẩm
(nếu có) trong set;
Đối với mỗi đặc tính đặc trưng của sản phẩm nên đi kèm một ưu điểm;
Thông tin bảo hành hoặc phụ kiện kèm theo nên đưa vào đặc điểm chính cuối cùng;
Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cụm từ trong mỗi nội dung chính;
Luôn sử dụng Chữ số trong các dòng mô tả đặc điểm chính, không sử dụng chữ số
viết bằng chữ;
Mô tả đặc điểm chính dưới dạng câu (không có dấu chấm câu), tối đa 256 ký tự.

⚫ Powerful 18-volt rechargeable battery delivers more power and

longer run-time
Pin sạc 18 volt mạnh mẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn và kéo
dài thời gian hoạt động
⚫ Extended 22-inch blade provides a smooth and level cut

Lưỡi dao kéo dài 22 inch có thể cắt mịn và đều
⚫ 50-minute run-time trims up to 1200 square feet per charge

Sau mỗi lần sạc có thể vận hành trong 50 phút, có thể cắt được
1200 feet vuông
⚫ Low vibration, dual-action blades improve comfort and reduce

fatigue
Độ rung thấp, lưỡi dao tác động kép giúp tăng sự thoải mái và
giảm mệt mỏi
⚫ Includes carrying case; 2-year manufacturer warranty

Bao gồm túi cầm tay và chế độ bảo hành 2 năm của nhà sản xuất
Lưu ý: Nếu không có phụ kiện hoặc bảo hành đi kèm, bạn có thể sử dụng đặc điểm chính cuối cùng để thể hiện
thêm nhiều đặc trưng.
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⚫ Motion Detector: Built-in motion sensor alarm, when motion

detector is triggered, WIFI cameras send an alert to your
smartphone and record a short clip of the event to the cloud
Máy đo vận động: cảnh báo cảm biến vận động được tích hợp sẵn
bên trong, khi kích hoạt máy đo vận động, camera WIFI sẽ gửi
cảnh báo đến điện thoại thông minh của bạn và lưu trữ đoạn phim
ngắn đó lên đám mây
⚫ Battery Powered Security System: Wireless home camera with 2-

year battery life, powered by 2 Lithium AA 1.5v non-rechargeable
Lithium batteries (included), data is sent from IP cameras over WiFi
Hệ thống an ninh chạy bằng pin: Tuổi thọ pin của camera gia đình
không dây là hai năm, được cung cấp bởi 2 cục pin AA 1.5v không
sạc lại (đi kèm), dữ liệu được truyền từ camera IP thông qua Wi-Fi
⚫ Smart Home Security: Simple self-install home monitoring in

minutes; easy control wireless cameras with the included iOS &
Android apps or via voice through our Amazon Alexa Skill
An toàn cho nhà thông minh: có thể dễ dàng lắp đặt camera giám
sát ngôi nhà trong vòng vài phút; sử dụng ứng dụng iOS và
Android đi kèm để điều khiển camera không dây hoặc điều khiển
bằng giọng nói thông qua Amazon Alex
⚫ Advanced Home Surveillance: Home and pet monitoring in real

time with video camera “Live View” streaming mode
Camera giám sát gia đình cao cấp: Theo dõi tình hình ở nhà và vật
nuôi thông qua chế độ phát trực tuyến "Xem trực tiếp” mọi lúc
⚫ Free Cloud Storage: Totally wire-free, with no monthly fees or

service contract required. (Requires iOS 10.3 or Android 5 Lollipop
or higher)
Lưu trữ đám mây miễn phí: hoàn toàn miễn phí, không tính phí
hàng tháng hoặc hợp đồng dịch vụ. (Yêu cầu iOS 10.3 hoặc
Android 5 Lollipop trở lên)
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⚫ One for All: 3 AC outlets and 3 USB ports power everything on

your desk from a single compact hub (18W max output from the
USB ports and 1250W from the AC outlets)
Ổ cắm điện đa năng: 3 ổ cắm AC và 3 cổng USB có thể cấp
điện cho tất cả các thiết bị trên bàn của bạn thông qua Ethernet
nhỏ (công suất đầu ra tối đa của cổng USB là 18W và của ổ
cắm AC là 1250W)
⚫ High-Speed Charging: Deliver an optimized charge to USB

devices with Anker's world-renowned PowerIQ technology
Sạc nhanh: Sử dụng công nghệ PowerIQ nổi tiếng thế giới của
Anker để cung cấp sạc chất lượng cao cho các thiết bị USB
⚫ Compact and Portable: Less than 2 ½ cubic inches, for

maximum space-saving at home or in your travel bag.
Nhỏ gọn tiện mang theo: Thể tích nhỏ hơn 2 ½ inch khối, giúp
tiết kiệm tối đa không gian trong gia đình hoặc túi du lịch.
⚫ Superior Safety: Overload protection and a fire-retardant casing

ensure complete protection for you and your devices
An toàn và yên tâm: Bảo vệ quá tải và vỏ bọc chống cháy giúp
đảm bảo toàn diện cho bạn và thiết bị của bạn
⚫ What You Get: PowerPort Cube, welcome guide, worry-free 18-

month warranty, and friendly customer service
Bên trong bao bì gồm: bộ sạc PowerPort, hướng dẫn sử dụng,
bảo hành 18 tháng và dịch vụ khách hàng an toàn và thân thiện
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1.6.3 Làm thế nào lựa chọn các hình ảnh sản phẩm đẹp?

Tips chụp hình ảnh phụ:
①
②
③
④
⑤
⑥

Hoàn cảnh sử dụng
Cận cảnh các đặc điểm quan trọng
Góc độ khác nhau
Bao bì sản phẩm
Phụ kiện dùng ngay khi mở hộp
Thay đổi trạng thái (Gấp gọn, mở ra, mở, đóng v.v)

Ví dụ điển hình:
• Phụ kiện điện thoại
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính
điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Dây cáp

Sạc dự phòng

Sạc không dây
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• Linh kiện máy tính

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính
điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Bàn phím

Chuột máy
tính

• Tai nghe

Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính
điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Kiểu nhét tai

Kiểu chụp tai

Kiểu nút tai
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• Đồ điện trên ô tô
Danh mục
cấp 2

Ví dụ hình ảnh chính
điển hình

Ví dụ hình ảnh phụ điển hình

Giá đỡ điện thoại

Camera hành
trình
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1.7 Bốn chiến lược tối ưu hóa Listing mùa cao điểm
Người bán nên đặc biệt chú ý đến việc tối ưu hóa Listing trong giai đoạn kinh doanh cao điểm. Dưới đây, chúng
tôi sẽ giới thiệu cho bạn bốn chiến lược tối ưu hóa cho mùa cao điểm:

1

Chiến lược đầu tiên trong mùa cao điểm: không thể không đề phòng “Cấm
hiển thị”!

2

Chiến lược thứ hai trong mùa cao điểm: biến thể chính xác, Listing mới an
toàn!

3

Chiến lược thứ ba trong mùa cao điểm: hình ảnh chính đúng quy cách, mới
đăng ký được hoạt động!

4

Chiến lược thứ tư trong mùa cao điểm: tên thương hiệu lòng vòng, không
cần lo nữa!

1.7.1 Mùa cao điểm không thể không đề phòng “Cấm hiển thị”

“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.

Tại sao phải ngăn chặn nó xuất hiện?
Theo nghiên cứu, việc cung cấp thông tin sản phẩm đầy đủ, bao gồm hình ảnh sản phẩm, danh
mục (loại sản phẩm) và tên sản phẩm (tên sản phẩm chính) trong vòng 80 ký tự, có thể giúp
người mua phát hiện, đánh giá và cuối cùng là chọn mua sản phẩm, từ đó nâng cao trải nghiệm
mua sắm của họ.
Do đó, Amazon sẽ ẩn (hoặc cấm hiển thị) các sản phẩm không thuộc loại truyền thông mà
không đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định trong kết quả tìm kiếm và trình duyệt web. Có nghĩa là
nếu sản phẩm bị cấm hiển thị, người mua sẽ không thể phát hiện ra sản phẩm của bạn thông
qua tìm kiếm.
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1. Một số danh mục sẽ bị cấm hiển thị nếu thiếu hình ảnh chính, ngoại trừ các sản phẩm trong
các danh mục sau, Amazon sẽ không hiển thị các sản phẩm thiếu hình ảnh chính trong mỗi
danh mục nữa.

Loại sản
phẩm
Danh mục
không liên
quan

Nội dung

•
•
•
•

Phụ tùng và phụ kiện ô tô (ngoại trừ một số sản phẩm thương hiệu OEM)
Đồ dùng khoa học và công nghiệp
Sách báo
Âm nhạc

Phân tích ví dụ 1 - Thiếu hình ảnh chính dẫn đến cấm hiển thị
Ví dụ:

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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2. Một số danh mục có thể bị cấm hiển thị nếu chúng thiếu các thuộc tính như thương hiệu, mô tả
sản phẩm hoặc đặc điểm chính. Ngoại trừ sản phẩm trong các danh mục sau, Amazon sẽ
không còn hiển thị các sản phẩm thiếu thông tin thương hiệu, mô tả sản phẩm hoặc các đặc
điểm chính trong mỗi danh mục :

Loại sản
phẩm
Danh mục
không liên
quan

Nội dung

•
•
•
•
•

Quần áo
Đồ dùng cho ô tô
Sách báo
Trang sức đá quý
Âm nhạc

•
•
•
•

Giày dép
Phần mềm và trò chơi điện tử
Video và DVD
Đồng hồ

Về thuộc tính thương hiệu:
Nếu không có thương hiệu nào trong danh mục liên quan, cần điền "generic".
(chung). Khi bạn gặp báo lỗi, hãy tìm hiểu cụ thể thông qua thông tin lỗi hoặc
các tệp xử lý (được cung cấp sau khi tải lên hàng loạt) và dựa theo thông tin
lỗi để tham khảo "Chính sách tên thương hiệu của Amazon" để tìm giải pháp
tương ứng.
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Phân tích ví dụ 2 - thiếu thuộc tính mô tả sản phẩm dẫn đến cấm hiển thị

Ví dụ:

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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3. Thông tin sản phẩm có tên dài hơn 200 ký tự sẽ bị cấm hiển thị, cho dù sản phẩm đó thuộc
phân loại nào

Phân tích ví dụ 3-Tiêu đề quá dài, vượt quá 200 ký tự, dẫn đến bị cấm hiển thị
Ví dụ:

365 ký tự

⚫ XXX USB C HDMI ケーブル【4K 60Hz対応】 USB Type C HDMI

変換ケーブルType C to HDMI ケーブル1.8mアルミ製 高耐久性
（Thunderbolt 3対応） MacBook Pro（2016-2019）/MacBook
Air/MacBook Pro/iPad Pro（2018, 11インチ）/iMac/Mac Mini
2018/Surface Book 2/Samsung S9/S8/S10/Note8/Note9/Yoga
Book/XPS 13/HUAWEI Mate 10/HUAWEI Mate 10 Pro/Huawei
P20 、その他USB-C機器対応 (グレー)

286
tự
286 ký
ký tự
⚫ Kit de tinte para teñir el cabello, juego de herramientas de tinte de

peluquería, cuenco para mezclar, cepillo de tinte para el cabello,
delantal, clip para el pelo, gorra, guantes, cubierta para la oreja,
herramientas de teñido del cabello, kit de accesorios para salón y
uso doméstico
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4. Cấm hiển thị các sản phẩm thiếu UPC hợp lệ trong một số phân loại nhất định. Để biết thêm
thông tin, vui lòng tham khảo tổng quan về yêu cầu phân loại UPC

Mã UPC hợp lệ là gì:
•
•

Mã UPC hợp lệ chỉ mã UPC có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu GS1
Amazon xác minh tính xác thực của UPC bằng cách tra cứu cơ sở dữ liệu GS1. Các
UPCs không khớp với thông tin do GS1 cung cấp sẽ bị coi là không hợp lệ. Chúng tôi
khuyên bạn nên lấy UPC trực tiếp từ GS1 (chứ không phải từ bên thứ ba bán giấy
phép UPC) để đảm bảo phản ánh được thông tin thích hợp trong cơ sở dữ liệu GS1.

Nhiều thông tin liên quan đến UPC hơn:
•

Nền tảng người bán> Tìm kiếm> 【Tổng quan về yêu cầu phân loại UPC】

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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5. Các sản phẩm không có giá trị trong trường "Phân loại (loại sản phẩm)” sẽ bị cấm hiển thị,
Amazon sẽ cấm hiển thị các sản phẩm không có giá trị trong trường "Phân loại (loại sản
phẩm)", cho dù chúng thuộc phân loại nào, ngoại trừ các sản phẩm sau:

Loại sản
phẩm
Danh mục
không liên
quan

Nội dung
•
•
•
•

Mẹ và bé
Mỹ phẩm
Sách báo
Bộ sưu tập đồ dùng
giải trí
• Tác phẩm nghệ thuật
• Thẻ quà tặng

• Thực phẩm
• Chăm sóc sức khỏe cá
nhân
• Âm nhạc
• Giày dép, túi xách và
kính râm
• Phần mềm

•
•
•
•
•

Bộ sưu tập thể thao
Video
Phim ảnh
Trò chơi video
Đồng hồ

Phương thức bổ sung:
Trung tâm người bán> Tồn kho > Quản lý tồn kho> Chỉnh sửa> Thông tin quan trọng hoặc
thêm chi tiết

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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6. Cấm hiển thị các sản phẩm loại "Quần áo & Phụ kiện" không hoàn chỉnh

Các sản phẩm con trong danh mục “giày dép” thiếu các nội dung sau:
• Giá trị 【Phân loại Department 】
• Giá trị 【Kích thước Size】
• Giá trị 【Màu sắc Color 】

Các sản phẩm con trong danh mục “Đồng hồ” và “Vali & túi xách”
thiếu các nội dung sau:
• Giá trị 【Phân loại Department 】

Các sản phẩm con trong phân loại “Trang sức” phù hợp với các điều
kiện sau:
• Thiếu giá trị của [Phân loại Department] hoặc giá trị này không hợp lệ,
ngoại trừ các sản phẩm trong danh mục "Phụ kiện trang sức”
• Quy cách [Loại vật liệu Material Type], [Loại kim loại Metal Type], [Loại
đá quý Gem Type] và [Loại ngọc trai Pearl Type] không hoàn chỉnh
hoặc không hợp lệ, ngoại trừ các sản phẩm thuộc danh mục "Phụ kiện
trang sức”
• UPC (nếu thương hiệu nằm trong danh sách các thương hiệu trang sức
chính)
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7. Không phù hợp yêu cầu về hình ảnh sản phẩm có thể bị cấm hiển thị
Loại

Loại hình
ảnh

Ví dụ điển hình
• Không được để lộ vùng kín, che chắn phù hợp, người mẫu không
được có tư thế, biểu cảm khêu gợi hoặc không được sử dụng
người mẫu nhí.

Hình ảnh
chính

• Sản phẩm chiếm không ít hơn 85% diện tích trong khu vực hình
ảnh (khi một sản phẩm dài hoặc dọc được phóng to đến kích thước
tối đa cho phép, chiều dài hoặc chiều rộng của nó phải chiếm 85%
chiều dài hoặc chiều rộng của khu vực hình ảnh).
• Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng và không được có mosaic hay
viền răng cưa.

Áp dụng cho tất cả
phân loại sản phầm

Hình ảnh
chính và
hình ảnh
phụ

• Hình ảnh sản phẩm không được chứa bất kỳ logo, nhãn hiệu hoặc
biến thể logo, nhãn hiệu của Amazon, cũng như bất kỳ nội dung
nào tương tự với logo, nhãn hiệu Amazon khiến người khác dễ
nhầm lẫn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản
hoặc logo nào có thiết kế AMAZON, PRIME, ALEXA hoặc Amazon
Smile.

• Hình ảnh sản phẩm không được chứa bất kỳ ký hiệu, biến thể của
ký hiệu được sử dụng trong Amazon Marketplace hoặc cũng như
bất kỳ nội dung nào tương tự với ký hiệu khiến người khác dễ
nhầm lẫn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở "Amazon’s
Choice", "lựa chọn chất lượng", "Amazon Alexa", "Hợp tác với
Alexa", "Sản phẩm bán chạy" hoặc "Sản phẩm hot".
• Cạnh dài nhất phải có ít nhất 1.600 pixel (hỗ trợ phóng to thu nhỏ).
Sử dụng hình ảnh có phông nền màu trắng ( Giá trị RGB là 255).

Trang phục, giày
dép
Sản phẩm đồng hồ,
trang sức châu
báu, vali túi xách

• Không được hiển thị bất kỳ ma- nơ- canh có thể nhìn rõ. Người
mẫu phải đứng và không đứng ở tư thế khiêu khích (hai chân
không được tách rời, hai tay buông thõng ở hai bên thân, v.v.).
Hình ảnh
chính

• Chỉ có thể hiển thị một góc nhìn của sản phẩm. Không hiển thị bất
kỳ văn bản, logo, hình ảnh đồ họa hoặc hình mờ nào, chỉ là hình
ảnh thể hiện sản phẩm.
• Nên hiển thị sản phẩm hoàn chỉnh, không cắt bỏ bất kỳ bộ phận
nào.
• Không hiển thị bất kỳ bao bì, nhãn hiệu hoặc mác treo.

Các sản phẩm giày
dép, đồng hồ, trang
sức, vali túi xách

Hình ảnh
chính

• Nên hiển thị hình ảnh sản phẩm trên mặt phẳng khi không có người
mẫu.
• Không được xuất hiện các vật đỡ ngoài mà chỉ nên hiển thị sản
phẩm người mua muốn mua.
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Thông tin chi tiết hơn: ô tìm kiếm ở góc trên bên phải nền tảng người bán: tìm kiếm "Thông tin
đăng tải bị chặn".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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1.7.2 Biến thể chính xác, Listing mới an toàn
• Quan hệ biến thể là gì?
Biến thể (còn được gọi là mối quan hệ chính / phụ) là một nhóm các sản phẩm có liên quan đến nhau.
Thông tin sản phẩm có mối quan hệ biến thể tốt cho phép người mua so sánh và lựa chọn dựa trên
các thuộc tính khác nhau (bao gồm kích thước, màu sắc hoặc các đặc điểm khác) thông qua các lựa
chọn được cung cấp trên trang chi tiết sản phẩm.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Biến thể đơn
Sản phẩm chỉ có một thuộc tính khác nhau và người mua có thể
đưa ra quyết định mua hàng dựa trên sự khác biệt giữa chúng (ví
dụ: khăn quàng cổ có màu sắc khác nhau).

Biến thể kép
Sản phẩm có hai thuộc tính khác nhau và người mua có thể đưa ra
quyết định mua hàng bằng cách so sánh các thuộc tính này (ví dụ:
váy liền có màu sắc và kích cỡ khác nhau).

Không có biến thể
Sản phẩm chỉ có một thuộc tính.
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• Phân tích ví dụ - Tạo biến thể sản phẩm dưới đây có vi phạm không?
Biến thể (còn được gọi là mối quan hệ chính / phụ) là một nhóm các sản phẩm có liên quan đến nhau.
Thông tin sản phẩm có mối quan hệ biến thể tốt cho phép người mua so sánh và lựa chọn dựa trên
các thuộc tính khác nhau (bao gồm kích thước, màu sắc hoặc các đặc điểm khác) thông qua các lựa
chọn được cung cấp trên trang chi tiết sản phẩm.

1

Cáp sạc điện thoại di động và bộ sạc của người bán có thể sử dụng kết
hợp, tạo mối quan hệ biến thể có vi phạm không?

Đáp án: Vi phạm
Giải đáp: Đây là hai sản phẩm khác nhau.

2

Người bán có hai loại túi đựng máy tính có màu sắc giống nhau, chức
năng tương tự, một chiếc có dây đeo và chiếc còn lại là túi xách tay, tạo
mối quan hệ biến thể có vi phạm không?

Đáp án: Vi phạm
Giải đáp: Đây là hai sản phẩm khác nhau.
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3

Người bán kinh doanh bộ dụng cụ ăn gồm đĩa ăn, đĩa salad, đĩa phục
vụ, cốc có thiết kế giống nhau, có cùng kiểu hoa văn (cả bốn đều là
SKU độc lập), tạo mối quan hệ biến thể có vi phạm không?

Đáp án: Vi phạm
Giải đáp: Đây là 4 sản phẩm khác nhau.

4

Người bán bán hoành phi câu đối, có nhiều sản phẩm có cùng mẫu mã,
kích thước và nhiều màu sắc, sử dụng thuộc tính "Màu sắc" để tạo biến
thể có vi phạm không? (Người bán điền các giá trị thuộc tính màu sắc
lần lượt là: hồng vàng trắng, đen nâu xám, xanh vàng bạc)

Đáp án: Vi phạm
Giải thích: Giá trị thuộc tính màu sắc không có giá trị tương ứng hợp lệ.
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Người bán bán dây phòng thất lạc dùng cho bé, có cùng chức năng
nhưng có tạo hình động vật khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, sử
dụng thuộc tính "màu sắc" để tạo mối quan hệ biến thể có vi phạm
không?

5

Đáp án: Vi phạm
Giải thích: Bạn có thể sử dụng biến thể kép "hình dạng + màu sắc",
nhưng các biến thể trong danh mục BABY chỉ hỗ trợ các thuộc tính
(Kích thước, Màu sắc, Kích thước-Màu sắc).

• Tổng kết ví dụ-Tại sao trường hợp trên không thể tạo biến thể?

Các sản phẩm không giống nhau, không thể tạo mối quan hệ biến thể (Ví dụ
1, 3)

Sản phẩm có thiết kế khác nhau không thể tạo mối quan hệ biến
thể (Ví dụ 2)

Trong thuộc tính biến thể không có giá trị hợp lệ, không thể tạo mối quan hệ
biến thể (Ví dụ 4)

Không có thuộc tính biến thể phù hợp, không thể tạo mối quan
hệ biến thể (Ví dụ 5)
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• Cơ sở và các điểm cần chú ý khi tạo các biến thể hợp lệ

•

Các sản phẩm về cơ bản có giống nhau không (nghĩa là các điểm tương
đồng về thiết kế và chức năng của ASIN rất cơ bản, khó để thay đổi
hoặc khắc phục)?

•

Các sản phẩm này có thể dùng chung một tên không?

•

Có phải sản phẩm chỉ khác biệt ở một vài khía cạnh cụ thể sẽ không
làm thay đổi bản chất cốt lõi và tính chất của sản phẩm (ví dụ màu sắc
hoặc kích thước) không?

•

Không sử dụng chủ đề biến thể không đúng cách; chúng chỉ nên sử
dụng cho các mục đích được chỉ định và chỉ có thể chọn các giá trị
thuộc tính được cung cấp.

•

Không phải mọi danh mục đều hỗ trợ mối quan hệ chính-phụ. Menu thả
xuống [Chủ đề biến thể] và Tab [Biến thể] sẽ chỉ được hiển thị khi danh
mục sản phẩm đăng bán hỗ trợ các biến thể.

• Những danh mục sản phẩm nào hỗ trợ quan hệ biến thể?

Loại sản
phẩm
Hỗ trợ biến thể
Danh mục sản
phẩm liên
quan

Danh mục sản
phẩm không
hỗ trợ quan hệ
biến thể:

Nội dung
•
•
•
•
•

Linh kiện xe ô tô
Mẹ và bé
Làm đẹp
Máy ảnh và ảnh
Điện thoại và phụ kiện
(không dây)
• Quần áo và phụ kiện
• Sản phẩm điện tử

• Thẻ quà tặng ( có giới
hạn)
• Thực phẩm
• HPC
• Nhà và vườn
• Trang sức đá quý
• Đèn

• Xe ô tô: Lốp xe và bánh
xe
• Sách báo
• Máy tính
• Bộ sưu tập đồ dùng giải
trí
• Khoa học và công
nghiệp: Dịch vụ thực
phẩm và vệ sinh, vệ sinh
và an toàn

• Khoa học và công
nghiệp: chốt cố định
• Khoa học và công
nghiệp: phòng thí nghiệm
và đồ dùng khoa học
• Khoa học và công
nghiệp: truyền động
truyền lực
• Khoa học và công
nghiệp: nguyên liệu thô
• Khoa học và công
nghiệp: khác
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Các loại nhạc cụ
Văn phòng phẩm
Đồ dùng cho thú cưng
Giày dép, túi xách và kính
râm
• Thể thao và ngoài trời
• Công cụ và đồ trang trí
gia dụng

• Âm nhạc
• Phần mềm và trò chơi
điện tử
• Bộ sưu tập thể thao
• Đồ chơi và trò chơi
• Video & DVD
• Đồng hồ đeo tay
• Linh tinh (Mọi thứ khác)
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• Ví dụ biến thể điển hình

Biến thể đơn
• Cùng một sản phẩm nhưng có màu sắc khác nhau;

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
• Cùng một sản phẩm nhưng có mùi hương khác nhau;

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Biến thể kép
• Cùng một sản phẩm nhưng có màu sắc và kích cỡ khác nhau:

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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1.7.3 Hình ảnh chính phù hợp tiêu chuẩn mới có thể đăng ký được hoạt động
• Hình ảnh chính như thế nào thu hút người tiêu dùng nhấp mua hàng hơn?

Tips thiết lập hình ảnh trang phục (Trang phục nam, nữ):

Khi chụp người mẫu thật, bạn nên chụp ở tư thế
đứng, tự nhiên và phóng khoáng, thể hiện hiệu
quả của phần thân trên góc chính diện. Và điều
chỉnh phong cách theo thói quen thẩm mỹ của
từng các quốc gia.

Tránh sử dụng người mẫu không chuyên nghiệp;
Tránh cắt xén một phần của sản phẩm;

Tips thiết lập hình ảnh chính cho giày dép

Gợi ý sử dụng ảnh bàn chân trái cho hình ảnh
chính, mũi giày hướng về bên trái và chụp
khoảng 3/4 góc chụp hướng xuống.

Tỷ lệ hình ảnh không được nhỏ hơn 85%, nếu
không sẽ dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng,
góc của giày phải đồng đều, mũi giày hướng về
bên trái.
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Tips thiết lập hình ảnh chính cho các sản phẩm gia dụng:

Chụp hình ảnh chân thực của các sản phẩm gia
dụng, có thể chỉnh sửa thích hợp để khôi phục
cảm nhận và độ bóng của sản phẩm gốc.

Tránh các logo trang trí giả tạo trên hình ảnh, thể
hiện chân thực toàn bộ hình dạng của sản phẩm
và tăng khả năng đánh giá của khách hàng.

Tips thiết lập hình ảnh cho phụ kiện:

Sử dụng hình ảnh mặt phẳng thể hiện góc thu
hút của sản phẩm.

Tránh sử dụng người mẫu trong hình ảnh chính
của sản phẩm phụ kiện.

Mục thêm điểm:
Bằng cách chụp ở một góc nhất định, mang lại
cảm giác hình ảnh ba chiều.
Thể hiện các chi tiết, đặc biệt là đặc điểm thu hút
cốt lõi.
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• Quy tắc và kỹ xảo chụp ảnh chính của sản phẩm

Quy tắc cơ bản về ảnh chính của sản phẩm

Yêu cầu cơ bản: phông nền trắng, không có hình mờ, logo hoặc ký tự..., hiển thị mặt
trước của sản phẩm ở một góc độ (nếu có quà tặng, quà tặng cũng nên đặt trong hình
ảnh chính), sản phẩm phải chiếm nhiều hơn 85% hình ảnh.
Kỹ năng thêm điểm: Góc chụp nên chọn góc có thể khắc họa rõ nét điểm thu hút của
sản phẩm, làm nổi bật các chi tiết của chúng để thể hiện rõ chất lượng, có thể thêm
bóng mờ và độ bóng thích hợp giúp tăng cảm nhận về sản phẩm, kích thích người tiêu
dùng mua hàng.

Kỹ thuật chụp ảnh chính sản phẩm 1-Sử dụng bóng mờ
và bóng ngược hợp lý
Bóng mờ và bóng ngược phù hợp có thể giúp hình ảnh sản phẩm có chất lượng và chân thực
hơn, nhưng cần lưu ý rằng chúng không được vượt quá khung ảnh.
Bạn có thể thêm bóng mờ bằng phương pháp chỉnh ảnh, nhưng bạn nên chú ý để không phân
tán sự chú ý.
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Kỹ năng chụp ảnh chính của sản phẩm 2 - Bộ bảo vệ cho các thiết bị di
động tiện lợi
Có thể sử dụng hình ảnh từ hai góc độ để hiển thị chức năng khác nhau
Bộ bảo vệ có thể hiển thị mặt trước và mặt sau của sản phẩm để giúp hiểu rõ các chức năng
khác nhau.

Không được phép hiển thị hình ảnh giống nhau từ hai góc nhìn khác nhau, trừ khi góc nhìn thứ
hai thể hiện rõ một chức năng bổ sung quan trọng cho sản phẩm. Ví dụ, nét nổi bật của bộ bảo
vệ chỉ thấy rõ khi hai góc độ cùng hiển thị một mặt: khi đặt nằm ngang, bộ bảo vệ sẽ trở thành
giá đỡ.

Kỹ năng chụp ảnh chính của sản phẩm 3 - thích hợp cho phụ kiện điện tử
Sử dụng đạo cụ bổ sung để nói rõ chức năng hoặc cách dùng của sản
phẩm
Các sản phẩm phụ kiện điện tử phù hợp sử dụng đạo cụ hỗ trợ để giúp hiểu rõ cách dùng, ví dụ
cách lắp đặt và các loại phụ kiện tương thích với chúng. Tuy nhiên, không chấp nhận các phụ
kiện và đạo cụ che phủ hoàn toàn các sản phẩm được bán.
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1.7.4 Tên thương hiệu lòng vòng, không cần lo nữa

Nội dung chính của Chính sách tên thương hiệu（Amazon Brand Name Policy）là gì?
•
•

Bạn có thể cần phải được Amazon phê duyệt trước khi công bố các sản phẩm có thuộc tính
thương hiệu mới.
Nếu bạn công bố một sản phẩm không có thương hiệu, bạn nên sử dụng "Chung" (Generic) trong
dòng "Thuộc tính thương hiệu" (brand attributes).

Sản phẩm không có thương hiệu là gì?
Nếu sản phẩm không có thương hiệu, tức là nó không thuộc bất kỳ thương hiệu nào. Trong trường hợp
này,
người
bántảicần
sửphẩm
dụng cần
giá trị
(Generic)
trong thuộc
tínhphẩm
thương
hiệu
đểnào?
biểu thị sản
• Khi
đăng
sản
sử"Chung"
dụng chính
xác thuộc
tính sản
như
thế
phẩm không có liên kết với một thương hiệu nào. Sản phẩm không có thương hiệu không có tên gọi,
logo thống nhất hoặc tên khác được sử dụng để dán lên sản phẩm hoặc bao bì của chúng.

Bản thân sản phẩm có
tên thương hiệu rõ ràng
hay không

Có

Không báo lỗi

Không

Xuất hiện báo lỗi
Mã lỗi:
5661/5664/5665

Điền “Chung”
(Generic)

Liên hệ người bán
hỗ trợ
Tiến hành xét
duyệt
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Giá trị thương hiệu：OWN
PWR

Giá trị thương hiệu: Amazon
Basics

Giá trị thương hiệu：
Generic

Giá trị thương hiệu：Generic

• Mã lỗi 5661/5664/5665

• Mã lỗi 5661
Nguyên nhân báo lỗi: Người bán có thể đã lạm dụng [Trường
thương hiệu] và không tuân thủ chính sách tên thương hiệu.
• Mã lỗi 5664
Nguyên nhân báo lỗi: Sản phẩm do người bán đăng tải là sản phẩm
thông dụng, không sử dụng “chung” (generic) làm tên thương hiệu,
điều này không tuân thủ chính sách tên thương hiệu.
• Mã lỗi 5665
Nguyên nhân báo lỗi: Amazon phải phê duyệt thương hiệu của
người bán trước, sau đó người bán mới có thể sử dụng thương
hiệu để đăng tải sản phẩm.

• Phương án giải quyết:
Nếu người bán cho rằng họ không vi phạm chính sách của Amazon, vui lòng liên hệ bộ phận
hỗ trợ đối tác bán hàng và cung cấp mã lỗi tương ứng.
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• Khi liên hệ bộ phận hỗ trợ người bán cần cung cấp những thông tin nào?

1

Tên thương hiệu được sử dụng khi tạo thông tin sản phẩm.

Hình ảnh của sản phẩm và / hoặc bao bì phải phù hợp các tiêu chuẩn sau:
• Mang bản sắc có tính vĩnh viễn của thương hiệu
• Logo thương hiệu trên sản phẩm và / hoặc bao bì hoàn toàn khớp với tên thương
hiệu được sử dụng khi tạo sản phẩm
• Hình ảnh không cần chất lượng về cấp độ ASIN; sản phẩm / hoặc bao bì có thể
cầm trên tay hoặc đặt trên bàn
Ví dụ: Hình ảnh đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với tên thương hiệu Amazon Basics

2

3

Nếu bạn sử dụng mẫu file lưu kho, cần cung cấp số lô của báo cáo quy trình
file lưu kho.
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• Tổng kết - Bốn chiến lược tối ưu hóa Listing mùa cao điểm

Mùa cao điểm không thể không đề phòng “Cấm hiển thị”
Lưu ý: Thuộc tính Listing của một số danh mục có tình trạng thiếu hụt, tiêu đề
vượt quá giới hạn ký tự hoặc không đầy đủ, hình ảnh chính không đáp ứng
yêu cầu có thể bị cấm hiển thị.

Biến thể chính xác, Listing mới an toàn
Ghi chú: Tạo biến thể hợp lệ, cần tuân thủ căn cứ biến thể hiệu
quả cũng như các điểm cần lưu ý

Hình ảnh chính đúng quy cách, mới đăng ký được hoạt động
Ghi chú: cần tuân thủ các quy tắc cơ bản của hình ảnh chính, sử dụng hợp lý
các kỹ năng chụp ảnh giúp thêm điểm.

Tên thương hiệu lòng vòng, không cần lo nữa
Ghi chú: Sản phẩm có thương hiệu cần điền tên thương hiệu;
sản phẩm không có thương hiệu nên sử dụng “Chung” (Genetric)
trong dòng “Thuộc tính thương hiệu”
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Tài liệu liên quan
Sổ tay hướng dẫn tối ưu hóa trang giới thiệu chi tiết sản phẩm
• Hướng dẫn tối ưu hóa cơ bản - áp dụng cho các Marketplace Mỹ/ Châu Âu / Nhật Bản
• Sản phẩm thời trang - áp dụng cho các Markerplace Mỹ/ Châu Âu / Nhật Bản
• Sản phẩm điện tử tiêu dùng - áp dụng cho các Markertplace Mỹ/ Châu Âu
• Sản phẩm nhà bếp gia đình - chỉ áp dụng cho các Marketplace Nhật Bản

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

Học thêm về các nội dung tối ưu hóa trang chi tiết sản phẩm của Amazon:
• Làm thế nào để nâng cao chất lượng danh mục sản phẩm thời trang trên Listing? Tìm kiếm " Tối ưu hóa thời
trang” - áp dụng cho các Marketplace Hoa Kỳ/ Châu Âu / Nhật Bản
• Bạn muốn danh mục sản phẩm điện tử tiêu dùng trên Listing trở nên hấp dẫn hơn? Tìm kiếm "Tối ưu hóa điện
tử" - áp dụng cho các Marketplace Hoa Kỳ / Nhật Bản
• Làm thế nào để đồ gia dụng và nhà bếp trên Listing được người mua ưa chuộng hơn? Tìm kiếm "Tối ưu hóa đồ
gia dụng" - áp dụng cho 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!
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