ASM Mô-đun 5: Dấu đầu dòng
giúp bán hàng và cách phân
biệt
Trong bài học này, bạn sẽ tạo các gạch đầu dòng để bán và tạo
sự khác biệt, bằng cách sử dụng các từ khóa của bạn

Bài học này bao gồm:
1.

Dấu đầu dòng là gì?

2. Tạo dấu đầu dòng của bạn
3. Mục hành động

1.

Dấu đầu dòng là gì?

Sau tiêu đề, dấu đầu dòng là văn bản đầu tiên mà khách hàng nhìn thấy trên danh
sách sản phẩm của bạn. Chúng chiếm nhiều "bất động sản" hơn tiêu đề và có giới
hạn 500 ký tự.
Có một số biến thể trong giới hạn ký tự, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên viết các
gạch đầu dòng tốt nhất có thể, sau đó chỉnh sửa nó nếu Amazon yêu cầu bạn.

Chức năng
Có hai chức năng chính của dấu đầu dòng:
1. Mức độ liên quan của từ khóa để có thứ hạng tìm kiếm tốt hơn
2. Giúp bán sản phẩm của bạn
Nội dung
Đảm bảo rằng các gạch đầu dòng của bạn tuân theo các nguyên tắc nội dung sau:
● Cho khách hàng tiềm năng biết lý do họ nên mua sản phẩm của bạn
● Bán các lợi ích của sản phẩm của bạn
● Chỉ ra điểm yếu của đối thủ cạnh tranh một cách gián tiếp
○ GHI CHÚ: Không trực tiếp nêu tên đối thủ cạnh tranh của bạn
● Phân biệt sản phẩm của bạn với đối thủ cạnh tranh
● Loại bỏ rủi ro
● Đảm bảo sử dụng tất cả năm dấu đầu dòng
Nghiên cứu đánh giá
● Phân tích đánh giá của các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn
● Ghi chú về ưu và nhược điểm của từng
● Thêm các ghi chú này vào tài liệu danh sách sản phẩm của bạn:

Quy tắc Dấu đầu dòng của Amazon
Luôn tuân thủ các nguyên tắc về dấu đầu dòng sau:
● Bắt đầu mỗi dấu đầu dòng bằng một chữ cái viết hoa
● Viết tất cả các số dưới dạng chữ số (10 so với mười)

●
●
●
●

Phân tách các cụm từ trong một dấu đầu dòng bằng dấu chấm phẩy
Không sử dụng dấu gạch ngang, ký hiệu, dấu chấm hoặc dấu chấm than
Không bao gồm thông tin khuyến mại và giá cả
Không bao gồm thông tin vận chuyển hoặc công ty

2.Tạo dấu đầu dòng của bạn
Thực hiện các bước sau để viết các gạch đầu dòng giúp bán và tạo sự khác biệt
cho sản phẩm của bạn một cách hiệu quả:
1. Đi tới Quản lý theo thống kê và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Sau đó, nhấp vào “Wordsmith” ở thanh bên trái.

2. Mở tài liệu từ có từ khóa sản phẩm của bạn, cũng như danh sách ưu và
nhược điểm của sản phẩm:

3. Sử dụng danh sách ưu và nhược điểm để giúp bạn xây dựng danh sách dấu
đầu dòng của mình. Kết hợp những ưu và nhược điểm đó với danh sách từ
khóa MBS của bạn để tạo dấu đầu dòng thực hiện những việc sau:
a. Chứa các từ khóa có liên quan
b. Phân biệt bạn với đối thủ
4. Sử dụng các đề xuất bố cục trước đó để tập hợp các gạch đầu dòng của
bạn. Hãy xem các ví dụ sau:
a. NO CUT ROUNDED EDGES RESTAURANT GRADE - Giá đỡ bằng
thép không gỉ cao cấp của chúng tôi an toàn để sử dụng không giống
như nhiều taco kim loại
những người nắm giữ ngoài kia để bạn và gia đình bạn không bị cắt
ngón tay nào nữa
b. NO MORE MESSY TACO NIGHTS - Cho dù bạn có bao nhiêu nguyên
liệu trong món bánh tét của mình, bạn sẽ không để chúng trên bàn,

sàn nhà hoặc quần áo của bạn Giá đỡ chắc chắn và phong cách của
chúng tôi giữ tất cả chúng lại với nhau sẵn sàng để bạn lấy và ăn
c. LESS TIME CLEANING AND MORE TIME EATING - Với máy rửa bát của
chúng tôi
Giá để bánh taco an toàn được dọn dẹp thật dễ dàng để bạn có thể dành
nhiều thời gian hơn để tận hưởng buổi tối của mình khi biết rằng vào cuối đêm
sẽ không có lộn xộn trên bàn của bạn và bạn có thể ném chúng vào máy rửa
bát
5. Đánh dấu và sao chép các dấu đầu dòng này từ tài liệu từ của bạn và dán
họ thành Wordsmith:

6. Quan trọng: Lưu ý rằng bất kỳ từ khóa nào từ danh sách của bạn ở bên
trái đều được đánh dấu trong dấu đầu dòng của bạn ở bên phải:

7. Di con trỏ của bạn qua các từ khóa ở bên trái để tìm hiểu xem bạn đã sử dụng
chúng trong các gạch đầu dòng của mình chưa. Nếu không, hãy chỉnh sửa
dấu đầu dòng của bạn để bắt đầu bao gồm những từ này.
8. Chúng có thể được tinh chỉnh khi danh sách của bạn hoạt động và bạn có
thêm thông tin về từ khóa của mình. Thay đổi chúng và xem nó ảnh hưởng
như thế nào đến chuyển đổi của bạn.

3. Mục hành động
Thực hiện hành động sau trước khi chuyển sang bài học tiếp theo:
● Tạo dấu đầu dòng của bạn

