ASM Mô-đun 6: Chuẩn bị
Chuyển hàng FBA đầu tiên của
bạn
Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo cả chuyển hàng trong nước
và quốc tế bên trong Amazon Seller Central.

Bài học này bao gồm:
1.

Chuyển hàng FBA nội địa

2. Chuyển hàng FBA quốc tế

1.

Chuyển hàng FBA nội địa

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng phương thức vận chuyển này khi:
● Sản phẩm của bạn được sản xuất ở cùng quốc gia mà bạn đang bán
HOẶC LÀ
● Sản phẩm của bạn được sản xuất ở nước ngoài, nhưng bạn đang nhập chúng
trước và sau đó vận chuyển chúng đến Amazon
Thực hiện các bước sau để chuyển hàng FBA nội địa:

1. Đăng nhập vào tài khoản Amazon Seller Central của bạn.
2. Di con trỏ của bạn qua “Khoảng không quảng cáo”, sau đó chọn “Quản lý
khoảng không quảng cáo” từ menu thả xuống.
3. Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải sản phẩm của bạn và chọn “Gửi /
bổ sung khoảng không quảng cáo”.

4. Nhấp vào vòng tròn bên trái của "Tạo kế hoạch vận chuyển mới", sau đó kiểm
tra để đảm bảo rằng địa chỉ chính xác được liệt kê bên dưới "Giao hàng từ"
(đây là nhà giao nhận hàng hóa của bạn, nhà, bất cứ nơi nào hàng tồn kho của
bạn được vận chuyển).
5. Nhấp vào vòng tròn bên trái của “Sản phẩm đóng gói”, sau đó nhấp
vào “Tiếp tục đến gói vận chuyển”.
6. Nhập đơn vị của bạn cho mỗi trường hợp và số lượng trường hợp bạn định
vận chuyển.

7. Nhấp vào “Chọn danh mục” bên dưới “Hướng dẫn chuẩn bị”.
8. Nhấp vào trình đơn thả xuống, chọn “Không cần chuẩn bị trước” và nhấp vào
“Chọn”.
9. Ghi chú: Điều này sẽ thay đổi, tùy thuộc vào việc bạn có muốn Amazon
hỗ trợ bạn chuẩn bị sản phẩm hay không.
10.

Nhấp vào “Tiếp tục”.

11.
Không bắt buộc: Nhấp vào menu thả xuống bên dưới “Ai gắn
nhãn?” và chọn “Amazon” để họ áp dụng FNSKU, nếu bạn chưa làm như
vậy.
12.

Nhấp vào “Tiếp tục”.

13.
Nhập tên cho lô hàng của bạn để giúp bạn nhớ sản phẩm và
ngày tháng, sau đó nhấp vào “Phê duyệt & tiếp tục”.
14.
này:

Nhấp vào "Làm việc trên lô hàng." Trang tiếp theo của bạn trông như thế

15.
Nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Chuyển phát bưu kiện nhỏ”, sau đó nhấp
vào vòng tròn bên cạnh “Nhà cung cấp dịch vụ do Amazon hợp tác”.
16.
Nhấp vào nút thả xuống bên dưới “Đóng gói lô hàng” và chọn “Nhiều
hộp”, sau đó nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Sử dụng biểu mẫu web”.
17.

Nhập số lượng đơn vị và hộp bạn sẽ vận chuyển.

18.

Nhập trọng lượng và kích thước hộp.

19.

Cuộn xuống "Phí vận chuyển" và nhấp vào "Tính".

20.
Chọn hộp bên cạnh “Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện”,
sau đó nhấp vào “Chấp nhận khoản phí”.
21.

Nhấp vào “In nhãn hộp”.

22.

Mở PDF trên máy tính của bạn. Bây giờ bạn có hai lựa chọn:
a. Gửi tệp này qua email cho người giao nhận hàng hóa của bạn
b. In PDF và tự áp dụng nó vào vùng chứa của bạn

23.

Quay lại Amazon Seller Central và nhấp vào “Hoàn tất giao hàng”.

2.Chuyển hàng FBA quốc tế
Thực hiện các bước sau để chuyển hàng FBA quốc tế:
1. Đăng nhập vào tài khoản Amazon Seller Central của bạn.
2. Di con trỏ của bạn qua “Khoảng không quảng cáo”, sau đó chọn “Quản lý
khoảng không quảng cáo” từ menu thả xuống.
3. Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải sản phẩm của bạn và chọn “Gửi /
bổ sung khoảng không quảng cáo”.

4. Nhấp vào vòng tròn bên trái của "Tạo kế hoạch vận chuyển mới", sau đó kiểm
tra để đảm bảo rằng địa chỉ của nhà sản xuất quốc tế được liệt kê bên dưới
"Giao hàng từ".
5. Nhấp vào vòng tròn bên trái của “Sản phẩm đóng gói”, sau đó nhấp
vào “Tiếp tục đến gói vận chuyển”.
6. Nhập đơn vị của bạn cho mỗi trường hợp và số lượng trường hợp bạn định
vận chuyển.

7. Nhấp vào “Chọn danh mục” bên dưới “Hướng dẫn chuẩn bị”.
8. Nhấp vào trình đơn thả xuống, chọn “Không cần chuẩn bị trước” và nhấp vào
“Chọn”.
9. Ghi chú: Điều này sẽ thay đổi, tùy thuộc vào việc bạn có muốn Amazon
hỗ trợ bạn chuẩn bị sản phẩm hay không.
10.

Nhấp vào “Tiếp tục”.

11.
Không bắt buộc: Nhấp vào menu thả xuống bên dưới “Ai gắn
nhãn?” và chọn "Người bán".
12.

Nhấp vào “Tiếp tục”.

13.
Nhập tên cho lô hàng của bạn để giúp bạn nhớ sản phẩm và
ngày tháng, sau đó nhấp vào “Phê duyệt & tiếp tục”.
14.
này:

Nhấp vào "Làm việc trên lô hàng." Trang tiếp theo của bạn trông như thế

15.
Nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Chuyển phát bưu kiện nhỏ”, sau đó nhấp
vào vòng tròn bên cạnh “Hãng vận chuyển khác”. Nhấp vào menu thả xuống và
chọn nhà cung cấp dịch vụ mà nhà cung cấp của bạn đã đề xuất. Nếu bạn
không biết, hãy chọn “Khác”.
16.
Nhấp vào nút thả xuống bên dưới “Đóng gói lô hàng” và chọn “Nhiều
hộp”, sau đó nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Sử dụng biểu mẫu web”.
17.

Nhập số lượng đơn vị và hộp bạn sẽ vận chuyển.

18.

Nhập trọng lượng và kích thước hộp.

19.

Cuộn xuống "Phí vận chuyển" và nhấp vào "Tính".

20.
Chọn hộp bên cạnh “Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện”,
sau đó nhấp vào “Chấp nhận khoản phí”.
21.

Nhấp vào “In nhãn hộp”.

22.
Tải xuống sau đó gửi tệp PDF này qua email cho bất kỳ ai đang sắp xếp
lô hàng quốc tế của bạn (nhà cung cấp, đại lý, v.v.).
23.

Nhập số theo dõi mà bạn có thể dễ dàng nhớ.

24.

Nhấp vào “lưu"

25.Note Khi bạn đã vận chuyển những gói hàng này, hãy đảm bảo rằng bạn quay
lại Amazon và nhấp vào “Đánh dấu là đã vận chuyển”.

Xin chúc mừng, bạn đã tạo được một đơn hàng nội địa (được khuyến nghị) hoặc một
đơn hàng quốc tế!

