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1. Aanbod Toevoegen

A M A Z O N  C O N F I D E N T I A L
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1.1 Individual Listing via Seller Central

Kijk of de ASIN/EAN al in de 

catalogus voorkomt.

Catalogus > Producten toevoegen
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Maak een product aan met een bestaande listing in de catalogus!

Verkoop jouw

producten!

1.1 Individual Listing via Seller Central
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Indien niet, creëer een nieuwe

listing in de catalogus.

1.1 Individual Listing via Seller Central

Catalogus > Producten toevoegen
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Blader door alle categorieën 

om te zien onder welke 

categorie u uw producten kunt 

vermelden. Als de exacte 

categorie niet beschikbaar is, 

vermeld dan de meest 

geschikte categorie of kies voor 

de categorie 'Overig'.

Voeg een nieuwe listing toe aan de productcatalogus

1.1 Individual Listing via Seller Central
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Wees zeker dat je door alle

tabbladen navigeert!

Wissel naar de geavanceerde weergave om extra 

informatie toe te voegen.

Selecteer of de Product-ID een

EAN/ASIN/GTIN/UPC/… is.

Naam van het product: CALVÉ PINDAKAAS

Naam van het merk: CALVÉ 

Naam van de fabrikant: UNILEVER  

1.1 Individual Listing via Seller Central

Belangrijke informatie
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Aanbod

SKU-nummer dat de SP aan de listings wil 

geven. Veel SP's gebruiken hier de EAN-code, 

zodat ze de ASIN gemakkelijk kunnen vinden.

Prijs die de SP wil vragen voor het product 

(excl. verzending).

Huidige voorraad die beschikbaar is van het 

product.

Staat van het product ( bijna altijd ‘nieuw’’ ).

Verzendingsmethode – MFN of FBA?

1.1 Individual Listing via Seller Central
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Een goede en duidelijke productbeschrijving is 

cruciaal voor een goede product-detailpagina. 

Voeg dit zeker toe en neem de tijd om een 

duidelijke tekst te schrijven.

Vergeet ook niet gebruik te maken van de 

Bullet Points! Dit is het eerste dat in het oog 

springt en de consument prikkelt. Het is 

bewezen dat productdetailpagina's zonder 

opsommingstekens minder vaak verkopen.

Vergeet ook niet om naar het tabblad 

‘Trefwoorden’ te navigeren! Deze kunnen u 

helpen om te verschijnen onder de juiste 

zoekwoorden.

1.1 Individual Listing via Seller Central

Productbeschrijving & Bullet Points
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1.2 Flat Files – Bulk Upload

• Flatfiles

- Flat Files zijn een mechanisme dat wordt gebruikt om productgegevens in bulk in te dienen bij 
Seller Central. Het helpt bij het uploaden van een groot aantal nieuwe producten zonder handmatig 
door Seller Central te moeten navigeren.

- Upload format in Seller Central is „Text Tab separated“ (*.txt) of Excel file (*.XLSX)

• Waar kan ik Flat Files vinden in Seller Central?

- SC Home Page  Voorraad  Producten toevoegen via uploadenwnload an inventory file

https://sellercentral.amazon.de/listing/download?ref_=xx_download_tnav_status
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1.2 Flat Files – Bulk Upload
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1.2 Flat Files – Upload
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Wat veroorzaakt error 5665? 

• Elke verkooppartner die probeert zijn producten te uploaden met een merk dat nieuw is in de Amazon-catalogus 
en dat momenteel niet is geregistreerd via Brand Registry, ontvangt foutcode 5665.

Hoe los ik error 5665 op?

• Als je een generiek product uploadt, kan je eenvoudig “n/a" in het merkveld plaatsen ( probeer verschillende 
schrijfwijzen). In dit geval kan je je producten onmiddellijk listen. 

• De tweede oplossing zou zijn om het merk in te schrijven via Brand Registry. Let wel op: de inschrijving duurt 14 
werkdagen.

1.2 Flat Files – Meest voorkomende Flat File Errors
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Wat veroorzaakt error 8541? 

Deze fout treedt op wanneer de product-ID (UPC, EAN, JAN, ISBN, ASIN enz.) lijkt te corresponderen met een bestaande ASIN, maar 

een deel van de ingediende informatie komt niet overeen met de productinformatie die al in de Amazon-catalogus staat voor die 

ASIN . Als u bijvoorbeeld probeert een boek op te nemen dat een harde kaft heeft, maar het ISBN voor dat boek in de Amazon-

catalogus een paperback-binding heeft, ontvangt u deze fout.

Een veelvoorkomende oorzaak van deze fout is dat fabrikanten UPC's of EAN's hergebruiken; zo worden streepjescodes in kleding 

soms na 3 jaar hergebruikt. 

Hoe los ik error 8541 op? 

1) Controleer of het product hetzelfde is als de producten die je daadwerkelijk wilt verkopen.

a. Als het hetzelfde product is, moet u aanhaken aan de bestaande ASIN in de catalogus.

b. Als het niet hetzelfde is, moet u uw eigen gegevens controleren en alles corrigeren wat fout is.

c. Als de u er zeker van bent dat uw gegevens correct zijn, moet u contact opnemen met de verkoperondersteuning 

(SPS) en een fout met de productgegevens op Amazon melden.

d. Als je ASIN hebt gebruikt tijdens het uploaden van het product, wijzig dan de conflicterende gegevens of gebruik 

alleen SKU en ASIN zonder andere productinformatie.

1.2 Flat Files – Meest voorkomende Flat File Errors
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Wat veroorzaakt error 8560? 

Deze fout treedt op wanneer de productgegevens in de SKU niet voldoen aan de vereisten voor het maken van een ASIN. 
De meest voorkomende oorzaken van deze fout zijn:

• De waarden die voor een specifiek kenmerk zijn ingevoerd, zijn ongeldig.

• De verplichte velden ontbreken in de door u ingezonden feed.

• De product-ID komt niet overeen met ASIN's.

Hoe los ik error 8560 op? 

Uw oplossing moet het volgende op de feed valideren:

1. Zorg ervoor dat de product-ID correct is.

• Controleer de karaktervereisten. UPC's hebben bijvoorbeeld 12 cijfers, EAN's hebben 13 cijfers en ISBN's hebben 10 cijfers.

• Controleer de validatie van streepjescodes.

• Werk uw gegevens bij en verzend ze opnieuw.

2. Zorg ervoor dat alle verplichte velden zijn ingevuld.

• Gebruik het juiste inventarissjabloon / feed voor uw productcategorie.

• Vereiste attributen variëren van categorie tot categorie (bijvoorbeeld producttype) Controleer daarom het tabblad 
'Gegevensdefinitie' van een specifieke categorie in flat files om de vereiste attributen te bekijken en deze in je feed te vullen.

• Werk uw gegevens bij en verzend ze opnieuw.

1.2 Flat Files – Meest voorkomende Flat File Errors
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• Eigen Developers

Je kunt een koppeling maken 

tussen je eigen 

computersysteem en je Amazon 

verkoopaccount, zodat je je 

verkopen via Amazon vanuit 

één plek kunt beheren. 

• Publieke Developers

Maak bebruik van de software 

van 3e partijen

Een overzicht is te vinden in de App 

store of onder meest gestelde

vragen op de website

1.3 Automatiseren via Amazon  
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2. Amazon Brand Registry

A M A Z O N  C O N F I D E N T I A L
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2.1 Amazon Brand Registry

Met Amazon Brand Registry kun je jouw op Amazon geregistreerde handelsmerken beter

beschermen en je klanten een accurate en vertrouwde ervaring bieden. 

Voordelen

• Correcte merkweergave

• Krachtige zoek- en rapportagehulpmiddelen (RAV)

• Additional proactieve merk bescherming (ABP)

• Ondersteuning voor Brand Registry

• Makkelijker producten listen
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2.2 Inschrijven voor Amazon Brand Registry

1

Aanvraag moet 
voldoen aan de 

criteria

2

Inloggen bij Amazon 
Brand Registry

3

Schrijf je merk in

Klaar om je in te schrijven voor Amazon Brand Registry? Je moet de volgende stappen uitvoeren:

• Merkenbureau: BOIP of EUIPO

• Statuten: Het handelsmerk moet 

geregistreerd zijn 

• Merken op basis van tekst: 

Woordmerk

• Merken op basis van afbeeldingen: 

Ontworpen merk

• Je kunt inloggen met je bestaande 

aanmeldgegevens voor Seller Central

• Nadat je inschrijving compleet is 

goedgekeurd, krijg je de toegang tot 

de functies van Brand Registry om je 

merk te beschermen
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3. A+ Content

A M A Z O N  C O N F I D E N T I A L
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3.1 A+ Content 

A+  brand content features zijn voor merken die geregistreerd zijn. Door middel van A+ content kan je de 

productomschrijvingen enorm verrijken met content. Op deze manier kan je inspelen op de behoefte van de 

consument en het merk uitlichten.

Voordelen

• Meer gepersonaliseerde merkpresentatie

• Verhoogde zichtbaarheid als gevolg van 

A+-formuleringen die automatisch worden 

toegevoegd als zoektermen

• Hogere conversie

01 Omzet verhogen met 5.6%

De prestaties van specifieke 

ASINS verbeteren

Product Rating

0

3

Het aantal retourzendingen en 

negatieve recensies van klanten 

verlagen

Herhaalde aankopen stimuleren

Enhanced Brand Content kan:

Producten

• Nieuwe ASINs

• Producten met een hoge return ratio

• Premium priced producten

Info

02
02

03

04

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202102950
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3.1 A+ Content 

Seller Central  Reclame A+ Content Manager

Hoe kun je A+ Content toevoegen?

1.  Selecteer A+ content in het menu 

Reclame

• Zoek op ASIN of product

• Klik op A+ content aanmaken

• Bewerk en voeg inhoud toe
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2. Kies een sjabloon of maak een
sjabloon samen

3. Pas je sjabloon aan (klik op (X) om te 
verwijderen en (+) om toe te voegen

3.1 A+ Content 
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3.1 A+ Content 



5 Voeg afbeeldingen toe en tekst

Tips

• Organiseer de content en afbeeldingen voordat

je ze indient

• Volg de richtlijnen

• Na publicatie kan het tot 24uren durent tot dat

de content zichtbaar is

• Klik op bewerken om de redenen voor afwijzing

te bekijken

3.1 A+ Content 
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4. Verbeter de vindbaarheid 
van ASINs

A M A Z O N  C O N F I D E N T I A L
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Jouw producten en merk staan ergens voor! Dit wil je uiteraard laten zien op de belangrijkste

pagina van jouw product: de productdetail pagina. 

01

02

03

04

05

07

Beknopt & relevant titles (zoals merknaam, product, material, kleur en  maat)

Product variaties (kleur/maat)

Precieze product omschrijving (can be replaced by Enhanced Brand Content)

Gebruik relevante keywords, dit verbetert de vindbaarheid

Juiste browse nodes leiden tot accurate zoek resultaten

Schrijf kort en krachtige bullet points (min. 5 product kenmerken)

Gebruik afbeeldingen van hoge kwaliteit (witte achtergrond, resolutie 1000x1000 pixels)02

03

04

05

06

07

4.1 Verbetering van productinformatie
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4.2 ASIN niet vindbaar

Vier redenen waarom een ASIN niet zichtbaar is 

1. Parent ASIN

2. Geen Browse Node

3. Geen actieve offer

4. Toekomstige lanceerdatum
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Controleer of de producten in de juiste Browse Node (categorie) staan. Alleen een product in de 

juiste categorie is vindbaar.

4.3 Browse Node
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6. Live Q&A Sessie 

A M A Z O N  C O N F I D E N T I A L



Dankjewel voor je deelname aan ons
workshop!

A M A Z O N  C O N F I D E N T I A L


