ASM Mô-đun 5: Mô tả sản phẩm
hấp dẫn
Trong bài học này, bạn sẽ tạo một mô tả hấp dẫn cho danh sách của
mình sẽ giúp ích cho cả chuyển đổi và xếp hạng của bạn.

Bài học này bao gồm:
1.

Tại sao mô tả sản phẩm của bạn lại quan trọng

2. Nguyên tắc Mô tả Sản phẩm
3. Định dạng
4. Làm đúng
5. Cụm từ tìm kiếm được hỗ trợ
6. Ví dụ về mô tả sản phẩm / Viết mô tả sản phẩm của bạn
7.

Mục hành động

1.

Tại sao mô tả sản phẩm của bạn lại quan trọng

Vào thời điểm ai đó xem mô tả sản phẩm của bạn, họ đang tìm kiếm xác nhận rằng họ
đang lựa chọn đúng. Đây là phần tử văn bản cuối cùng mà bạn có quyền kiểm soát và
điều quan trọng là phải làm đúng!

Một mô tả sản phẩm tốt thực hiện những điều sau:
● Câu mở đầu tóm tắt những lợi ích được liệt kê trong gạch đầu dòng của bạn
● Đảm bảo với khách hàng rằng đây chính xác là sản phẩm họ đang tìm
kiếm
● Tóm tắt các lợi ích của sản phẩm
● Loại bỏ rủi ro
● Yêu cầu bán hàng
● Sử dụng càng nhiều từ khóa càng tốt

2.Nguyên tắc Mô tả Sản phẩm
Hãy tuân theo các nguyên tắc này khi bạn bắt đầu viết mô tả sản phẩm của mình để
tạo ra điều đó thu hút khách hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của bạn. Đảm bảo rằng
mô tả của bạn:
●
●
●
●
●

Được định dạng đúng và dễ đọc
Được viết bằng tiếng Anh rõ ràng, đàm thoại và chuyên nghiệp
Cho phép người mua biết rằng sản phẩm này sẽ cung cấp đúng như lời hứa
Cho phép người mua biết rằng không có rủi ro khi dùng thử sản phẩm
Yêu cầu bán hàng và cho người mua biết phải làm gì tiếp theo

3. Định dạng
Bạn có thể muốn thay đổi giao diện mô tả của mình và để làm điều đó, bạn có thể sử
dụng html hạn chế. Đây là các thẻ:

● Văn bản của bạn ở đây - Gắn chặt văn bản vào giữa các thẻ
● <p>Văn bản của bạn ở đây</p> - Tạo một đoạn văn
● <br>Văn bản của bạn ở đây</br> - Tạo một dòng mới

4. Làm đúng
Thực hiện theo các nguyên tắc sau để đảm bảo bạn viết mô tả giúp chuyển đổi khách
hàng:
●
●
●
●
●
●

Sử dụng nhiều nhất trong giới hạn 2.000 ký tự nếu bạn cần
Đừng thêm văn bản không có lý do nhớ phù hợp!
Sử dụng nhiều từ khóa nhất có thể
Hãy nhớ rằng nội dung phải đọc tốt (đàm thoại nhưng chuyên nghiệp)
Sử dụng tất cả các tính năng và lợi ích sản phẩm của bạn
Loại bỏ rủi ro bằng cách thêm bảo đảm của nhà sản xuất

5. Cụm từ tìm kiếm phụ trợ
Các cụm từ hoặc từ khóa tìm kiếm phụ trợ làm cho sản phẩm của bạn có thể
được tìm kiếm ngoài các từ khóa trong tiêu đề và gạch đầu dòng.
Đảm bảo rằng các cụm từ tìm kiếm phụ trợ của bạn tuân theo các nguyên tắc sau:
● Chứa 250 ký tự (không bao gồm khoảng trắng)
● Không bao gồm bất kỳ từ nào đã có trong tiêu đề / dấu đầu dòng của bạn
● Không bao gồm bất kỳ dấu phân tách nào (ví dụ: dấu phẩy, dấu chấm)

6. Ví dụ về Mô tả / Viết Mô tả Sản phẩm của Bạn
Ở đây, chúng tôi muốn cho bạn xem các ví dụ về mô tả sản phẩm — tốt, xấu và xấu.
Sử dụng chúng như một điểm khởi đầu để viết của riêng bạn!

Những người xấu:
“A phải mua cho người yêu taco
Bạn yêu thích món Tacos nhưng cảm thấy bực bội khi tất cả nguyên liệu của bạn tràn
ra ngoài và để lại một đống hỗn độn trên đĩa của bạn? Hãy tưởng tượng sự dễ dàng của
việc lấp đầy bánh tacos mà không cần cầm chúng. Giá đỡ bằng thép không gỉ cao cấp
này sẽ giúp bạn thực hiện công việc chuẩn bị bánh tét một cách nhẹ nhàng. Taco Rack
này sẽ là người bạn tốt nhất mới của bạn trong nhà bếp. ”
Đây là một khối văn bản chắc chắn không có định dạng. Khách hàng khi cuộn xuống
trang này có thể dễ dàng bỏ lỡ nó, và mặc dù nó có thể nhận được một số lợi ích từ
việc có quá nhiều từ khóa, nó sẽ không giúp người bán này bán được hàng.

Tốt hơn:
Khay giữ bánh Taco bằng thép không gỉ 4 gói, Đựng được tối đa 3 chiếc bánh Taco
dưới dạng đĩa, Hoạt động tốt cho bánh Tortilla vỏ cứng và bánh Tortilla vỏ mềm, Đi
kèm 1 Kẹp thưởng
Bạn có thể nhận được gì từ Taco Holder này?
Taco Holder * 4
Bonus Clip * 1

Gói quà tặng sẵn sàng * 1
Dịch vụ sau bán hàng không phức tạp * Trọn đời ☺
Bạn có thể mong đợi điều gì từ Taco Holder này?
☺ Lò nướng an toàn
☺ Nướng an toàn
☺ Chống rỉ
☺ Chống trượt
☺ Máy rửa bát an toàn
☺ Nhẹ và dễ mang theo
☺ Nó được làm bằng thép không gỉ cấp thực phẩm để sử dụng an toàn.
☺ Các cạnh nhẵn được đánh bóng để đảm bảo sử dụng an toàn và chắc chắn.
☺ Thiết kế một mảnh, bề mặt nhẵn mịn, không bám bụi bẩn góc chết, dễ lau chùi.
☺ Sử dụng hai mặt. Mỗi quầy có thể chứa 3 (hoặc 2) bánh tét một lúc.
☺ Tay cầm hai bên cho phép bạn lấy và đặt thức ăn thuận tiện hơn.
☺ Thích hợp cho bánh mì sandwich, bánh ngô, bánh mì kẹp thịt, xúc xích trong bánh,
bánh quế, chả tại nhà hoặc trong nhà hàng.
☺ Chi tiết sản phẩm:
☻ Chất liệu của bánh taco: Thép không gỉ 304

☻ Kích thước của hộp đựng taco: 8''L * 4''W * 2''H
☻ Kích thước của gói: 8.7''L * 4.1''W * 2.3''H
☻ Kích thước của gói: 10''L * 5,7''W * 2,6''H
Danh sách này được định dạng tốt hơn, nhưng có nhiều thông tin không liên quan, bao
gồm các đặc điểm khi họ nên tập trung vào lợi ích.

Tốt nhất:
Thưởng thức Taco không có Mess vào Thứ Ba
Đã qua rồi cái thời của những chiếc bánh taco thất bát, mất lớp phủ và những bàn tay
bánh taco lộn xộn. Bạn có thể đưa món Taco vào các ngày Thứ Ba lên một tầm cao
mới với giá đựng taco bằng thép không gỉ của chúng tôi. Thiết bị nhà bếp sáng tạo này
cho phép bạn trưng bày, giữ, nướng, nướng, hâm nóng và đổ đầy bánh tacos một cách
dễ dàng. Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn đã bao giờ làm taco đêm mà không có chúng.
Làm cho các bữa tiệc và bữa tối gia đình dễ dàng hơn một chút
Sử dụng khay taco để làm cho các bữa tiệc và bữa tối gia đình bớt lộn xộn và thanh
lịch hơn một chút. Cuối cùng, con bạn có thể sáng tạo và ăn bánh tét của chúng mà
không làm hỏng nhà bếp hoặc chiếc khăn trải bàn đẹp của bạn. Hơn hết, những
chiếc bánh taco rộng 8 inch này vừa vặn trên một đĩa ăn tối tiêu chuẩn với gạo và
đậu.
Mọi người ăn bằng mắt trước tiên, vì vậy hãy sử dụng những giá đỡ này để tạo ra
những chiếc đĩa đẹp mắt trong bữa tiệc thứ ba tiếp theo của bạn. Họ giúp bạn dễ dàng
sắp đặt một màn trình diễn taco làm sẵn để khách của bạn thưởng thức. Sử dụng
chúng cho bánh mì xúc xích hoặc xúc xích quá!
Xây dựng bằng thép không gỉ chất lượng cao

Được làm từ thép không gỉ, những khay này sẽ không bị cong hoặc mất hình dạng.
Bạn có thể tin tưởng họ giữ cho bánh tacos của bạn thẳng đứng cho dù họ đang ngồi
trên đĩa của bạn hay nướng trong lò. Chúng cũng dễ làm sạch. Chỉ cần ném chúng
vào máy rửa bát.
Thông số kỹ thuật
●

Bao gồm bốn giá đỡ bánh taco với 3 chỗ trống cho bánh taco

●

Kích thước: 4L x 8W x 2H inch mỗi

●

An toàn cho bếp nướng, lò nướng và máy rửa chén

●

Kết cấu thép không gỉ bền

●

Thực phẩm an toàn và không chứa BPA

Ý tưởng quà tặng tuyệt vời
Hãy tặng món quà là những chiếc bánh tét được làm hoàn hảo cho bạn bè và gia
đình bạn Dụng cụ làm bếp vui nhộn này rất phù hợp cho sinh viên đại học, gia
đình có con nhỏ và những người thích tổ chức tiệc tùng. Bất kỳ ai yêu thích món
bánh tét sẽ đánh giá cao việc có những khay bánh tét riêng của họ.
Danh sách này rất tuyệt trong việc làm nổi bật các tính năng và có định dạng đẹp .
Họ nên thêm dòng quan trọng khi bắt đầu cho khách hàng biết lý do tại sao họ nên
mua sản phẩm này.
Bây giờ, đã đến lúc viết mô tả sản phẩm của bạn! Viết nó trong tài liệu Word hoặc
Google và đảm bảo rằng nó có thể truy cập dễ dàng — khi bạn hoàn thành, bạn sẽ sử
dụng một tài nguyên miễn phí để định dạng mô tả của mình và làm cho nó dễ đọc và
có tính chuyên nghiệp cao!

Thực hiện các bước sau để định dạng mô tả sản phẩm của bạn:
1. Tới h ttp: //www.wordcharactercount.com/ và dán mô tả sản phẩm của bạn vào
hộp chỉ là cách bạn muốn nó trông (với khoảng cách, đoạn văn, vv). Đảm bảo
rằng nó không vượt quá giới hạn 2.000 ký tự:

2. Đánh dấu và sao chép văn bản của bạn, sau đó quay lại Wordsmith và dán
văn bản vào hộp “Mô tả”:

3. Đánh dấu dòng trên cùng của bạn, sau đó nhấp vào “B” để tô đậm.
4. Lặp lại bước 3 cho bất kỳ thứ gì bạn muốn in đậm (phụ đề, v.v.). Văn bản của
bạn có thể trông giống như sau:

5. Nhấp vào "Nguồn" ở trên cùng bên phải của mô tả. Bây giờ, bạn có thể thấy
mã nguồn văn bản của mình trông như thế nào (điều này sẽ hữu ích sau này):

7.

Mục hành động

Thực hiện hành động sau trước khi chuyển sang bài học tiếp theo:
● Tạo mô tả sản phẩm của bạn và các cụm từ tìm kiếm phụ trợ.

