
 

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

XÚC TIẾN XUẤT KHẨU QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AMAZON NĂM 2020  

Tham gia vào Facebook Group Amazon-Vietrade tại đường link 

https://www.facebook.com/groups/vietrade.amazon/ để được cập nhật thông tin 

Chương 

trình 
Nội dung Loại hình 

 I. Hội thảo và Đào tạo  

 Thông báo tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp  

 Hạn cuối nhận đăng ký tham dự từ các doanh nghiệp  

 

Khóa đào 

tạo 1 

Hội thảo Khởi động Chương trình năm 2020 

Tổng quan và đăng ký tài khoản bán hàng trên Amazon. 

Offline/ 

Online 

 

- Giới thiệu sàn thương mại điện tử Amazon. 

- Quy trình đăng ký tài khoản bán hàng Amazon. 

- Quy trình đăng ký tài khoản nhận tiền từ Amazon. 

 

- Bài kiểm tra sau khóa học Online 

- Hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia Online 

Khóa đào 

tạo 2 
Phân tích thị trường - Tư vấn lựa chọn sản phẩm  Online 

 

- Đánh giá năng lực doanh nghiệp (tài chính, nhân sự, quy mô sản xuất…) 

- Lựa chọn sản phẩm xuất khẩu xuyên biên giới trên sàn thương mại điện 

tử Amazon  

 

- Bài kiểm tra sau khóa học Online 

- Hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia Online 

Khóa đào 

tạo 3 
Đăng tải và tối ưu hóa sản phẩm  Online 

 

- Mô tả và chụp ảnh sản phẩm 

- Tạo và nhập mã sản phẩm (SKU, Barcode…) 

- Đăng tải sản phẩm lên Amazon 

 

- Bài kiểm tra sau khóa học Online 

- Hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia 

 
Online 

https://www.facebook.com/groups/vietrade.amazon/


 

Khóa đào 

tạo 4 
Đóng gói, vận chuyển, hoàn thiện đơn hàng  Online 

 

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FBA 

- Giới thiệu dịch vụ logistics khác 

- Ưu và nhược điểm của các dịch vụ 

- Thuế và Hải quan 

 

- Bài kiểm tra sau khóa học Online 

- Hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia Online 

Khóa đào 

tạo 5 
Quảng cáo và tăng tỉ lệ chuyển đổi  Online 

 

- Tối ưu hóa trang sản phẩm và đăng thông tin, marketing… 

- Kỹ năng vận dụng các công cụ quảng cáo  
 

- Bài kiểm tra sau khóa học Online 

- Hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia Online 

Khóa đào 

tạo 6 
Quy định và cách xử lý các vấn đề về tài chính và pháp lý. Online 

 

- Đăng ký thương hiệu tại thị trường Mỹ (Trademark) 

- Danh mục sản phẩm cần giấy phép chuyên ngành (thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm…) 

 

 

- Bài kiểm tra sau khóa học Online 

- Hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia Online 

 Hội thảo tổng kết, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm Khóa học Offline 

 II . Sự kiện, giao thương và thương hiệu  

 
Lựa chọn các doanh nghiệp tham gia đoàn xúc tiến thương mại tại thị 

trường Hoa Kỳ 
 

 Đoàn xúc tiến thương mại làm việc tại trụ sở Amazon, Hoa kỳ  

 
Lựa chọn ngành nghề, sản phẩm tạo chuyên trang để quảng bá trên trang 

Amazon.com 
 

 III .Hỗ trợ kinh doanh trên Amazon  

 Lựa chọn doanh nghiệp tham gia “Gian hàng chung” (Modeling Store)  

 


