ASM Mô-đun 5: Hình ảnh
sản phẩm thu hút và
chuyển đổi
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về hình ảnh sản phẩm của
mình và cách khai thác tối đa chúng.

Bài học này bao gồm:
1.

Nam châm chuyển đổi

2. Các loại hình ảnh
3. Tạo hình ảnh của bạn trước khi kiểm kê
4. Cập nhật sau kiểm kê
5. Ví dụ về Hình ảnh Sản phẩm

1.

Nam châm chuyển đổi

Hình ảnh là yếu tố quan trọng thứ hai trong danh sách sản phẩm của bạn (sau tiêu đề
của bạn) và chúng là yếu tố quan trọng nhất khi nói đến chuyển đổi .

Hạn chế lớn nhất khi mua hàng trực tuyến là bạn không thể sờ và cảm nhận sản
phẩm. Vì vậy, hình ảnh của bạn phải cung cấp trải nghiệm giác quan này cho khách
hàng càng nhiều càng tốt.

2.Các loại hình ảnh
Đây là những loại hình ảnh chính mà bạn sẽ sử dụng trong danh sách của mình:
● Hình ảnh sản phẩm chính
○ Khách hàng nhìn thấy điều này khi họ đang tìm kiếm
○ Đó là điều đầu tiên họ nhìn thấy khi đến danh sách của bạn
● Hình ảnh sản phẩm phụ
○ Các góc độ khác nhau
○ Hình ảnh phong cách sống (những người sử dụng sản
phẩm)
○ Hình ảnh hướng dẫn
○ Phụ kiện hoặc thành phần sản phẩm
Ghi chú: Hình ảnh kích thước tối thiểu bạn nên sử dụng là 1.000 x 1.000 pixel.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hình ảnh lớn nhất có thể để khách hàng có thể
nhìn thấy rõ sản phẩm của bạn.

Đặc điểm của hình ảnh sản phẩm chính của bạn

●
●
●
●
●

Nó phải trên nền trắng tinh khiết
Nó có thể không chứa phù hiệu hoặc văn bản
CHỈ hiển thị sản phẩm
Hình ảnh vuông là tốt nhất, nó hiển thị tốt hơn trên các trang của Amazon
Cắt bỏ tất cả các khoảng trắng thừa

Đặc điểm của hình ảnh sản phẩm phụ của bạn

●
●
●
●

Có thể có bất kỳ nền màu nào
Hình vuông là tốt nhất
Chất lượng cao nhất có thể
Hình ảnh về phong cách sống rất hiệu quả — đây là một số cách để có được
chúng:
○ Thêm hình ảnh sản phẩm của bạn vào kho ảnh.
○ Tìm một nhà thiết kế để tạo ra hình ảnh cho bạn.
○ Sử dụng dịch vụ nâng cao hình ảnh.
○ Kiểm tra kho tài nguyên ASM để tìm thêm các đề xuất. Danh sách sản

phẩm có chín vị trí hình ảnh— sử dụng tất cả chúng .

3. Tạo hình ảnh của bạn trước khi kiểm kê
Thực hiện các bước sau để tạo hình ảnh về sản phẩm của bạn, nếu bạn chưa nhận
được hàng tồn kho:
1. Chụp ảnh mẫu của bạn — hãy cân nhắc mua hộp chụp ảnh trong studio để có
được những bức ảnh đẹp nhất:

2. Từ đó, bạn thường có thể chụp những bức ảnh sản phẩm tuyệt vời trên điện
thoại của mình!
3. Ngoài ra, hãy sử dụng www.pixelz.com để xóa nền:

a. Tải lên hình ảnh của bạn.
b. Họ gửi email lại cho bạn vào ngày hôm sau, với phần nền đã bị xóa.
c. Họ sẽ tính phí bạn khoảng $ 1,00.
4. Bạn cũng có thể sử dụng fiverr.com, nhưng chúng đắt hơn.
5. Khi bạn có nhãn, hãy nhờ nhà thiết kế đồ họa thêm nhãn vào ảnh mẫu của
bạn (sử dụng fiverr hoặc upwork).

4. Cập nhật sau kiểm kê
Để có ảnh về sản phẩm của bạn sau khi sản phẩm đã sẵn sàng, bạn
có thể:
1. Yêu cầu nhà cung cấp chuyển phát nhanh một hoặc hai đơn vị cho bạn
trước khi hết hàng tồn kho.
2. Tạo đơn đặt hàng với Amazon để gửi sản phẩm đến nhiếp ảnh gia hoặc dịch
vụ ảnh (ví dụ: www.productphotography.com ).
3. Tạo đơn đặt hàng để gửi sản phẩm cho chính bạn và chụp ảnh đẹp nhất có
thể, sau đó gửi đến www.pixelz.com , để xóa phông nền.

5. Ví dụ về Hình ảnh Sản phẩm
Dưới đây là một số ví dụ về hình ảnh sản phẩm — một lần nữa, chúng tôi cho bạn
thấy mặt tốt, mặt xấu và mặt xấu, để bạn không mắc phải những sai lầm tương tự!

Điều Tốt

Hình ảnh này sáng và bắt mắt, bao gồm cả bao bì sản phẩm. Đảm bảo rằng không có
huy hiệu, thông điệp hoặc URL trang web có thể nhìn thấy được bao gồm trong ảnh và
/ hoặc bao bì trong ảnh này.

Điều Xấu

Hình ảnh này mờ, nhạt nhẽo và nhàm chán. Hình ảnh không được có huy hiệu (ở trên
cùng bên phải của hình ảnh) và không được bao gồm biểu trưng của Amazon.

Các tính năng

Hình ảnh này bao gồm một số hình ảnh tuyệt vời và thể hiện rất tốt các tính năng của
sản phẩm. Tuy nhiên, nó không bao gồm các lợi ích của sản phẩm.

Các lợi ích

Hình ảnh này thực hiện tốt hơn nhiều công việc truyền đạt lợi ích của sản phẩm của
bạn!
Bây giờ bạn biết những điều cơ bản về việc tạo hình ảnh sản phẩm có thể chuyển đổi.
Chuẩn bị sẵn hình ảnh sản phẩm của bạn, sau đó chuyển sang bài học tiếp theo, tại
đây bạn sẽ học cách định giá sản phẩm của mình một cách hiệu quả nhất.

