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Tại sao Shopee lại chuẩn hóa quy trình đăng bán sản phẩm 
dành cho Shopee Mall?

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM DÀNH CHO SHOPEE MALL

Shopee Mall là nền tảng dành cho những đối tác chính thức bán hàng chính hãng của sàn thương mại 
điện tử Shopee Việt Nam. Các đối tác của chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến trải nghiệm mua sắm 
trực tuyến tuyệt vời cho Người Mua. Shopee khuyến khích Người Bán thuộc Shopee Mall luôn tuân 
theo các nguyên tắc về đăng bán sản phẩm để chuẩn hóa giao diện và hoạt động một cách chuyên 
nghiệp.

Thêm vào đó, với những bài đăng tải sản phẩm chất lượng cao, gian hàng của bạn sẽ có được vị trí 
hiển thị tốt hơn đồng thời đảm bảo mang đến cho Người mua trải nghiệm mua sắm tuyệt vời.
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Các yêu cầu về đăng tải sản phẩm dành cho Shopee Mall
Áp dụng các hướng dẫn dưới đây để đảm bảo chất lượng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐĂNG TẢI SẢN PHẨM DÀNH CHO SHOPEE MALL

Chất lượng hình ảnh

Công thức đặt tên sản phẩm

Quy định về ngành hàng

Thông tin mô tả sản phẩm

Thuộc tính sản phẩm

Tính năng phân loại
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1. Chất lượng hình ảnh
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Yêu cầu chi tiết của hình ảnh

CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH

Yếu tố Yêu cầu Ngoại lệ

Tất cả hình 

● Mỗi bài đăng phải có ít nhất 3 hình ảnh không trùng lặp được chụp chuyên nghiệp
● Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng, sắc nét và phải là ảnh chụp thật
● Hình ảnh không chứa các yếu tố bên ngoài như con người, đồ vật không liên quan,...

Ảnh bìa

● Ảnh bìa có phông nền trơn, đồng màu (tốt nhất là màu trắng)
● Ảnh sản phẩm phải bao phủ ít nhất 60% diện tích khung hình
● Không sử dụng hình mờ (watermark), không sử dụng ảnh chứa đường viền, khung tự 

trang trí 
● Logo (nếu có) có thể nằm ở phía trên: góc trái/góc phải/ở giữa ảnh và không vượt quá 

10% diện tích khung hình
● Ảnh đầy đủ của sản phẩm phải nằm gọn trong khung hình và không bị cắt.
● Không sử dụng người mẫu để chụp ảnh bìa ngoại trừ ngành hàng: Thời trang, Sức khỏe 

và sắc đẹp, Thể thao, Ngoài trời và sân vườn
● Sản phẩm chưa được đóng gói (ngoại trừ những sản phẩm được cho phép)

- Sản phẩm có thể không 
được đóng gói nếu mặt hàng 
là hàng tiêu dùng (ví dụ: thực 
phẩm, tã em bé)

-Ảnh sản phẩm của ngành 
hàng May mặc, Nhà cửa & 
đời sống có thể sử dụng ảnh 
chứa phông nền 

Ảnh khác

● Phông nền tùy chọn được cho phép nếu thể hiện công dụng hoặc kích thước sản phẩm
● Ảnh sản phẩm phải chiếm ít nhất 50% diện tích khung hình
● Có thể sử dụng hình bị cắt hoặc chụp cận cảnh
● Ảnh chụp được sử dụng người mẫu
● Mỗi ảnh nên thể hiện các góc khác nhau của sản phẩm
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 9

Tiêu chí ảnh bìa - chất lượng ảnh

Hình ảnh không chuyên nghiệp và bị mờHình ảnh chuyên nghiệp chất lượng cao

Hình ảnh nên được chụp chuyên nghiệp và có độ 
phân giải cao (không bị vỡ độ phân giải và bị mờ)

Hình ảnh phải rõ ràng, sắc nét, không bị vỡ độ 
phân giải và được chụp chuyên nghiệp
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 10

Tiêu chí ảnh bìa - phông nền

Nền trơn Nền đồng màu Nền không gây rối mắt

Có thể sử dụng các nền khác nhưng 
không gây rối mắt

Nền đồng màu được sử dụng 
tối đa 2 màu

Nền trơn, đồng màu (đặc biệt là 
nền trắng) được ưu tiên
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 11

Nền chứa các yếu tố bên ngoài Nền gây rối mắt Nền có độ tương phản thấp

Tiêu chí ảnh bìa - phông nền

Sản phẩm phải nổi bật trên 
nền

Nền ảnh bìa không được sáng và 
gây rối mắt

Ảnh bìa không chứa các yếu tố 
bên ngoài ngoại trừ sản phẩm của 
ngành hàng May mặc, Nhà cửa & 
đời sống
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 12

Tiêu chí ảnh bìa - Viền, khung

Viền ảnhBanners

Ảnh bìa không 
được sử dụng viền, 
khung ngoại trừ 
các viền, khung 
chính thức của 
Shopee

Banner nên đặt bên 
trên ảnh bìa
Không có đồ họa/ 
văn bản/ khung/ 
đường viền ở dưới 
cùng của ảnh bìa.
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 13

Tiêu chí ảnh bìa - ảnh mờ (watermark)

Hình ảnh chồng chéoHình ảnh không chồng lên nhau

Ảnh mờ không 
được chồng lên 
sản phẩm vì nó 
trông lộn xộn và 
thiếu chuyên 
nghiệp

Các logo và ảnh 
mờ nhỏ nên được 
đặt bên cạnh và 
không chồng lên 
sản phẩm
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 14

Tiêu chí ảnh bìa - ảnh ghép

Đường phân chiaKhông sử dụng đường phân chia

Không cho phép 
kết hợp nhiều hình 
ảnh có nền khác 
nhau và các đường 
phân chia hình ảnh

Không sử dụng 
đường phân chia
khi hiển thị sản 
phẩm
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 15

Tiêu chí hình ảnh - Người mẫu

Người mẫuHiển thị tay và chân

Không được sử 
dụng ảnh bìa với 
hình người mẫu 
ngoại trừ các sản 
phẩm thuộc ngành 
hàng Thời trang, 
Sức khỏe, Sắc đẹp, 
Thể thao và ngoài 
trời

Hình ảnh sản phẩm 
được xuất hiện tay 
và chân của Người 
mẫu
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CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 16

Chú thích Hình sản phẩm chiếm ít nhất 60% Hình sản phẩm bị cắt

Quà tặng Hình minh họa chưa được đóng gói

Tiêu chí hình ảnh - các tiêu chí khác

Hình sản phẩm 
bị cắt không 
được sử dụng 
làm ảnh bìa

Cho phép các 
trường hợp 
ngoại lệ đối với 
sản phẩm chưa 
được đóng gói 
sử dụng  hình 
minh họa 

Hình sản phẩm 
phải chiếm ít 
nhất 60% diện 
tích khung hình

Hình quà tặng 
nên để phía 
dưới hình ảnh 
và không 
chiếm quá 
nhiều không 
gian

Ảnh bìa có quá 
nhiều chú thích 
sẽ gây rối mắt 
người xem
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Ví dụ đăng tải sản phẩm với hình ảnh tốt nhất

CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH 17

Hiển thị được các góc khác nhau của sản phẩm
Bao phủ ít nhất 50% diện tích khung hình

Thể hiện được công dụng hoặc kích thước của sản phẩm
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Nền trơn (ưu tiên nền trắng)
Bao phủ ít nhất 60% diện tích khung hình
Không sử dụng ảnh mờ, ảnh ghép, đường viền, văn bản 
hoặc hình đồ họa
Ảnh không bị cắt và nằm trong khung
Không sử dụng người mẫu (ngoại trừ ngành hàng: Thời 
trang, sức khỏe & sắc đẹp, thể thao, ngoài trời & sân vườn)
Sản phẩm chưa được đóng gói
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h

ìn
h

 ả
n

h

Rõ ràng, sắc nét, không vỡ phân giải và là ảnh chụp thật
3 hoặc nhiều ảnh được chụp chuyên nghiệp
Không chứa yếu tố con người hoặc các đồ vật khác



2. Công thức đặt tên sản phẩm
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Công thức đặt tên sản phẩm
Công thức đặt tên sản phẩm cung cấp cho người mua thông tin sản phẩm và dễ dàng đọc tên sản phẩm

CÔNG THỨC ĐẶT TÊN SẢN PHẨM 19

Tên sản 
phẩm

Thương hiệu 21 3Mã sản phẩm
Chi tiết 

sản phẩm
Kích 

thước
4

= + + +

1. Thương hiệu

1. Mã sản phẩm 1. Kích thước

1. Chi tiết sản phẩm1 2

3 4
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CÔNG THỨC ĐẶT TÊN SẢN PHẨM

Quy định về

ngành hàng Yêu cầu Ngoại lệ

Chung

● Tên sản phẩm tuân theo quy ước đặt tên (bên dưới)
● Chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải được viết hoa. Không sử dụng TẤT CẢ CHỮ HOA
● Không được sử dụng những từ như "Hàng hot" hoặc "Sản phẩm bán chạy nhất", Giá hoặc thông điệp khuyến 

mại, Ví dụ như  "Giảm giá" hoặc "Miễn phí vận chuyển"
● Không được Spam từ khóa. Vd: Các từ khóa không liên quan
● Không sử dụng các biểu tượng, hashtag, bao gồm các kí tự như: }, ~, $, ^, {, <, !, *, #, ;, %, >

● Tên thương 

hiệu có thể 

viết hoa

(Ví dụ: MANGO)

Máy tính & 

Thiết bị đi kèm

● Loại sản phẩm + Thương hiệu + Kích thước màn hình + Mã sản phẩm + Loại CPU
Vd: Laptop ASUS VivoBook Pro 15 N580GD-E6152T/Intel® Core™ i7-8750

Điện thoại & 

Phụ kiện

● Ốp điện thoại: Thương hiệu của ốp + chất liệu ốp + [dành cho] + thiết bị tương thích + ( màu sắc ) 

Vd: Ốp điện thoại Baseus nhựa dẻo dành cho iphone XS màu đen

● Điện thoại: Nhãn hiệu + Mã sản phẩm + Khả năng lưu trữ + Màu

Vd: Điện thoại Apple Iphone 7 Plus 128 GB (màu đen)

● Kính cường lực: : Thương hiệu của sản phẩm + Loại bảo vệ màn hình + Loại sản phẩm + [dành cho] + thiết bị 

tương thích 

Vd: Kính cường lực Spigen cho màn hình  iPhone X

● Sạc dự phòng: Loại sản phẩm + Nhãn hiệu + Mã sản phẩm + Dung lượng pin dự phòng tính bằng mAh 

Vd:. Sạc dự phòng Xiaomi Gen 2C 20000mAh

20

Yêu cầu chi tiết tên sản phẩm 



SHOPEE UNI

Yêu cầu chi tiết tên sản phẩm 

CÔNG THỨC ĐẶT TÊN SẢN PHẨM

Quy định về 

ngành hàng Yêu cầu Ngoại lệ

Nhà Cửa & 
Đời Sống 

● Thương hiệu + Phân loại + Chi tiết (vd: kích thước, chất liệu, thể tích, màu sắc)
VD: Bóng đèn PHILIPS LED Ecobright 8W 6500K E27 A60 - Ánh sáng trắng

● Tên thương hiệu có thể ghi chữ in 

hoa 

Thể Thao & 
Du Lịch 

● Thương hiệu + Mẫu + Chi tiết (vd: kích thước, chất liệu, màu sắc)
VD: Bóng đá KIPSTA F100 cỡ 5 (cho trẻ trên 12 tuổi) - Vàng

Giày Dép
● Thương hiệu + Giới tính (không bắt buộc) + Mẫu + Phân loại + (Màu sắc)

VD: Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X 2k19 - Jet Navy DSMH02200XNH 

Thời Trang
● Thương hiệu + Giới tính (không bắt buộc) + Phân loại + (Màu sắc)

VD: Áo khoác tweed tay ngắn AfterBefore, Chân Váy A Xẻ Gấu SK517

Sức khỏe & 
Sắc Đẹp 

● Thương hiệu + Mẫu + Phân loại + Trọng lượng/Số lượng/Thể tích
VD: Sữa tắm dạng gel Neutrogena Rainbath Original refreshing shower and 
bath gel 473ml

Đồ Chơi, Mẹ & Bé 
● Thương hiệu + Mẫu + Phân loại + (Số lượng)

VD: Tã dán siêu cao cấp Huggies Platinum M64/L54 

21
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Sạc dự phòng Xiaomi Gen 2C
20000mAh

ASUS VivoBook Pro 15 N580GD-
E6152T/Intel® Core™ i7-8750

Ví dụ về Tên Sản Phẩm

CÔNG THỨC ĐẶT TÊN SẢN PHẨM

Máy Tính & Laptop

Kích thước 
màn hình

Mẫu Loại CPU

Thương hiệu

22

Điện Thoại & Phụ Kiện

Xiaomi Redmi 6 3GB+32GB

Thương 
hiệu

Mẫu Dung lượng

Điện Thoại & Phụ Kiện

Thương 
hiệu

Mẫu

Dung lượng 
theo mAh

Điện Thoại & Phụ Kiện

Kính cường lực Spigen
bảo vệ màn hình cho iPhone X

Sản phẩm 
tương thích

Thương 
hiệuChất liệu

Loại sản phẩm

Loại sản phẩm
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Ví dụ về Tên Sản Phẩm

CÔNG THỨC ĐẶT TÊN SẢN PHẨM

Áo Dạ Tweed DATO xanh

Loại Mẫu Màu

Thương 

hiệu

Dép Nữ Birkenstock Arizona 
màu xanh

Thương 

hiệu Mẫu
Loại

Màu sắc

Giới 

tính

Sữa tắm dạng gel Neutrogena 
Rainbath 473ml

Thương 
hiệu

Mẫu Thể tích

Combo 2 Tã quần siêu cao cấp 
Huggies Platinum 

Thương 
hiệu

Mẫu

Số lượng

23

Sức Khỏe & Sắc Đẹp

Mẹ & Bé

Giày Dép Nữ

Thời Trang Nữ

Loại

Loại



3. Quy định về ngành hàng
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Chọn đúng ngành hàng sản phẩm
Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tất cả 3 ngành hàng 

QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH HÀNG 25

Để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng Ngành hàng cho sản phẩm của 
mình, hãy tham khảo từ danh sách sản phẩm có liên quan và tìm 
danh mục phù hợp nhất. 

Mẹo !

Cấp 1 - Ngành hàng chính Cấp 2 - Danh mục con Cấp 3 - Danh mục cấp 3
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Làm sao để chọn đúng ngành hàng? 
Sử dụng gợi ý ngành hàng từ Shopee để chọn đúng Ngành hàng cho sản phẩm của bạn nhé! 

QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH HÀNG 26

1. Chọn “Thêm Sản Phẩm” tại mục Quản lý sản phẩm tại Kênh Người Bán.1

1
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Chọn đúng ngành hàng sản phẩm
Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tất cả 3 ngành hàng 

QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH HÀNG 27

Điền tên sản phẩm   

Chọn ngành hàng đúng 
cho sản phẩm của bạn 
từ danh sách ngành 
hàng được gợi ý.

2

3

2

3
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QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH HÀNG 28

Ngoài ra, bạn có thể chọn 
ngành hàng cho sản phẩm 
của bạn: 

1. Bằng cách tìm kiếm 
ngành hàng chi tiết 
tại thanh tìm kiếm 

HOẶC

1. Kéo danh sách và 
chọn ngành hàng phù 
hợp 

4

5

Chọn đúng ngành hàng sản phẩm
Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tất cả 3 ngành hàng

4

5
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Ví dụ về Ngành hàng đúng

QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH HÀNG

Ngành hàng L1: Sức Khỏe & Sắc Đẹp

Ngành hàng L2: Chăm sóc da

Ngành hàng L3: Kem và sữa dưỡng da

29

Thể Thao & Du Lịch

Dung dịch dưỡng ẩm Hada Labo Advanced Lotion

Balo Du Lịch VITAS VT008

Ngành hàng L1: Thể Thao & Du Lịch

Ngành hàng L2: Balo/ Túi

Ngành hàng L3: Balo du lịch

Sức Khỏe & Sắc Đẹp



4. Thông tin mô tả sản phẩm
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Mô tả chi tiết sản phẩm
Cung cấp chi tiết sản phẩm có liên quan trong danh sách của bạn sẽ giúp thu hút Người Mua 

THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM 31

Cung cấp thông tin bảo hành và 
thời hạn của chúng

Giải thích các cách sử dụng sản 
phẩm của bạn

Cung cấp thông số kỹ thuật cho 
Người Mua

Thông số kỹ thuật của sản phẩm như vật liệu, trọng lượng, kích 
thước, đặc tính điện và các yếu tố xác định sản phẩm khác đặc biệt 
quan trọng đối với đồ dùng điện tử, thiết bị và công cụ!

Mẹo!

Bảo hành rõ ràngChia sẻ hướng dẫn sử dụngBao gồm chi tiết sản phẩm

XEM THÊM THÔNG TIN VỀ MÔ TẢ 

SẢN PHẨM CHO TỪNG NGÀNH HÀNG

https://banhang.shopee.vn/edu/article/3532
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Gợi ý cho mô tả sản phẩm 

THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ngành hàng Yêu cầu

Thời trang

● Bảng quy đổi kích cỡ 
● Kích cỡ và số đo của sản phẩm mà người làm mẫu đang mặc (nếu có)
● Chất liệu
● Hướng dẫn giặt ủi (nếu có)
● Phân loại sản phẩm (nếu có)

Sức Khỏe & 
Sắc Đẹp

● Thành phần
● Mục đích/ Công dụng/ Loại da phù hợp tại Hướng dẫn sử dụng 
● Thông tin tác dụng phụ gây kích ứng (nếu có)
● Hướng dẫn bảo quản
● Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng/ Hạn sử dụng

Điện Thoại & 
Phụ Kiện

● Thông tin bảo hành
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Gợi ý cho mô tả sản phẩm 

THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ngành hàng Yêu cầu

Máy tính & Laptop
● Các tính năng
● Thông số kỹ thuật cụ thể, ví dụ: hệ điều hành, bộ xử lý, dung lượng RAM, v.v 
● Thông tin bảo hành

Các Thiết bị điện 
gia dụng khác

● Thông số kỹ thuật cụ thể, ví dụ:  
○ Tivi: Kích thước dài x rộng (inch); độ phân giải: tỷ lệ khung hình: tốc độ làm mới 

đầu vào & đầu ra
○ Phụ kiện máy tính 

● Thông tin bảo hành
● Phụ kiện đi kèm theo hộp
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Ví dụ mô tả sản phẩm: Sức Khỏe & Sắc Đẹp

THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả sản phẩm

Với công thức cấp ẩm hiệu quả giúp giữ vững độ ẩm cần thiết cho làn da đồng thời cải 
thiện và bảo vệ làn da.Cấp ẩm cho da, công thức khóa ẩm duy trì trạng thái ngậm nước, 
mềm mại, mịn màng cho da trong suốt một ngày.

THÀNH PHẦN:
- Hyaluronic Acid: thường xuyên cung cấp nước và khóa ẩm từ bên trong da, giúp da luôn 
đầy đủ độ ẩm và đầy sức sống
- Chiết xuất Olive: giúp da chống oxy hóa hiệu quả, cải thiện và bảo vệ da khỏi các tổn 
thương từ tác động của môi trường.
- Chất kem nhẹ và mịn dễ thẩm thấu có thể cấp nước cho làn da gần như cấp tốc, hoàn hảo 
và trọn vẹn.
- Trên hết, công thức này còn khóa độ ẩm giúp da luôn duy trì được trạng thái ngậm nước, 

mềm mại mịn màng trong suốt 72 giờ.

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU
Thương hiệu: NEUTROGENA
Nơi sản xuất: Hàn Quốc
Dung tích: 50g
Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Thông tin ngày sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm

34

Một số chi tiết sản phẩm nên bao gồm: thành phần và 
ngày sản xuất/ hết hạn

Mẹo!
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Ví dụ mô tả sản phẩm: Máy tính & Laptop

THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM

Đẳng cấp, thời trang và công nghệ, tất cả đều hội tụ trong Asus ZenBook 14 UX434FAC. Đây 

là chiếc Ultrabook 14 inch nhỏ gọn nhất thế giới và màn hình ScreenPad 2.0 siêu độc đáo.

Thông số ASUS Zenbook UX434FAC-A6064T

● CPU Intel Core i5-10210U 1.6GHz up to 4.2GHz 6MB

● RAM 8GB LPDDR3 2133MHz (Onboard)

● Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIE G3X2

● Card đồ họa Intel UHD Graphics

● Màn hình 14" FHD (1920 x 1080) IPS, NanoEdge, 72% NTSC, 100% sRGB, 300nits

● Cổng giao tiếp 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C™; 1x USB 3.1 Gen 2 Type-A; 1x USB 2.0; 1x 

Standard HDMI;1x MicroSD card reader;  1x Audio combo jack; 1x DC-in;

● Audio Harman Kardon

● Đọc thẻ nhớ MicroSD Card Reader

● ScreenPad 5.65” FHD+ (2160 x 1080) Super IPS Display, 178˚ Wide-view

● Chuẩn WIFI Wi-Fi 6 (802.11ax(2x2))

● Bluetooth v5.0

● Webcam 3D IR HD Camera

● Hệ điều hành Windows 10 Home

● Pin 3 Cell 50WHr Lithium-Polymer

● Trọng lượng 1.26kg

● Màu sắc Royal Blue

● Kích thước 31.9 x 19.9 x 1.69 (cm)

● Bảo hành 24 tháng chính hãng Asus
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Mô tả sản phẩm



5. Thuộc tính sản phẩm
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Cải thiện thứ 
hạng tìm kiếm

Thông tin thuộc tính sản 

phẩm chính xác và bao quát  

giúp tăng thứ hạng tìm kiếm 

sản phẩm trong kết quả tìm 

kiếm & đề xuất

Đảm bảo rằng sản phẩm của 

bạn sẽ xuất hiện tại kết quả 

tìm kiếm sau khi Người Mua 

áp dụng bộ lọc tìm kiếm

Tăng tỷ lệ 
chuyển đổi

Các thuộc tính được sắp xếp 

theo bộ sưu tập để phục vụ 

sở thích mua sắm của Người 

Mua  

Nổi bật trong 
bộ sưu tập

Các thuộc tính giúp Người 

Mua dễ dàng tìm thấy thông 

tin cần thiết, giảm rủi ro trả 

hàng và các câu hỏi khi chat

Giảm tỷ lệ 
trả hàng

Thuộc tính sản phẩm là các đặc điểm mô tả sản phẩm của bạn như Thương hiệu, Chất liệu và Kiểu dáng. Nhập 

nhiều thuộc tính sản phẩm sẽ tạo ra nguồn dữ liệu phong phú giúp cải thiện khả năng tìm kiếm các sản phẩm của bạn 
bởi công cụ tìm kiếm.   

Thuộc tính chính xác và bao quát



SHOPEE UNI

Điền các thuộc tính mô tả 
Cải thiện kết quả tìm kiếm và hướng Người Mua đến sản phẩm của bạn 

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM 38

Ví dụ về giá trị không phải là thuộc tính Thương hiệu

Thuộc tính sản phẩm

Một số thuộc tính tùy chọn không phải là Thương hiệu 

Chọn các giá trị phù hợp từ danh sách của Shopee. 

Lưu ý rằng tùy theo ngành hàng sẽ có các thuộc tính 

sản phẩm tương ứng. 

Ví dụ về giá trị thuộc tính thương hiệu

Nhận diện thương hiệu

Thương hiệu chung

Thuộc tính Thương hiệu bắt buộc 

Chọn các thương hiệu được chấp nhận từ danh sách của Shopee 
hoặc liên hệ Shopee để được hỗ trợ. Không chọn thương hiệu 
‘Nobrand’ cho các sản phẩm có thương hiệu

Không đăng bán các sản phẩm không có Thương hiệu trên Shopee Mall

Lưu ý!
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Ví dụ thuộc tính sản phẩm

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM 39

Có 2 loại thuộc tính sản phẩm: 

● Thuộc tính bắt buộc
Là các thuộc tính gắn ‘ * ’ (dấu sao) và bắt buộc 
phải điền 

● Thuộc tính không bắt buộc
Không bắt buộc nhưng được khuyến khích điền vào

1

2

Sức Khỏe & Sắc Đẹp

Máy tính & Laptop

1

2
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Ví dụ về danh sách các thuộc tính khác nhau

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

● Thương hiệu Logitech (Thụy Sỹ)
● Pin: 1 x AA, tuổi thọ pin: 10 tháng
● Cảm biến quang học laze
● Loại kết nối: Bluetooth
● Phạm vi không dây: 10 m
● Độ phân giải cảm biến: 1000 dpi
● Chuột (cao x rộng x dài): 100,5  x 61,1  x 33,0 mm
● Trọng lượng chuột: 82 g

Mô tả sản phẩm

Cung cấp phân loại hàng của sản phẩm
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Hoàn thành các thuộc tính



6. Tính năng phân loại
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Tính năng phân loại 
Sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn với nhiều phân loại trong cùng một danh sách 

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI

Phân loại là các tùy chọn khác nhau trong cùng một danh sách. Cho phép Người Mua chọn lựa dựa trên các thuộc 
tính khác nhau bao gồm kích cỡ, màu sắc hoặc các thuộc tính khác từ một sản phẩm.   

Các phân loại Sử dụng khi nào? Ví dụ 

Không có 

phân loại 

Không có phân loại cho sản phẩm này -

Một phân loại
Các sản phẩm chỉ khác nhau ở 1 đặc điểm, Người Mua có 

thể đưa ra quyết định mua hàng dựa trên sự khác biệt giữa 

các đặc điểm này. 

1) Mũ có nhiều màu khác nhau 

2) Laptop có hai kích cỡ 13 inch và 15 

inch 

Hai phân loại

Các sản phẩm có 2 đặc điểm khác nhau, Người Mua có thể 

đưa ra quyết định mua hàng bằng cách so sánh các đặc 

điểm này.  

1) Váy khác nhau về màu sắc và kích 

cỡ 

2) iPhone khác nhau về dung lượng 

thẻ nhớ và màu sắc
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Tính năng phân loại 
Sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn với nhiều phân loại trong cùng một danh sách 

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI

Gộp các phân loại gây bất tiện và nhầm lẫn cho Người Mua  

43

NÊN : thể hiện hai phân loại rõ ràng 

KHÔNG NÊN: gộp hai phân loại sản phẩm vào chung một phân loại 

2 Phân loại hàng hỗ trợ Người Mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm như mong muốn
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Cách thêm phân loại?
Sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn với nhiều phân loại trong cùng một danh sách 

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI 44

1. Thêm sản phẩm mới và chọn 
“Thêm nhóm phân loại”

1

1
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Cách thêm phân loại?
Sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn với nhiều phân loại trong cùng một danh sách 
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• Nhập Tên nhóm phân loại và Phân loại 
hàng vào Nhóm phân loại 1

Thêm Nhóm phân loại 2 bằng cách chọn 
“Thêm” và điền Tên nhóm phân loại, Phân 
loại hàng 

2

3

2

3
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Bảng Quy Đổi Kích Cỡ là gì?

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI

Bảng quy đổi kích cỡ là tính năng cho phép 
Người Bán đăng tải hướng dẫn chọn kích cỡ 
sản phẩm và cách đo.  

Mục đích để giúp Người Mua đưa ra quyết 
định chính xác trước khi mua các mặt hàng 
thời trang nhằm hạn chế số lượng sản phẩm 
hoàn trả do sai kích thước.  

Người Bán có thể dễ dàng cập nhật bảng 
quy đổi kích cỡ khi nhập thông tin sản phẩm 
mới. 
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Nữ

Nam
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Cách đăng tải Bảng Quy Đổi Kích Cỡ 

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI

1. Tại trang Quản lý sản phẩm, 
bạn chỉ có thể đăng tải Bảng 
quy đổi kích cỡ khi chọn các 
ngành hàng liên quan đến thời 
trang (ví dụ Thời Trang Nam/ 
Nữ & Giày Dép Nam/ Nữ)
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1

1
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Cách đăng tải Bảng Quy Đổi Kích Cỡ 

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI

1. Thêm Bảng Quy Đổi Kích Cỡ tại 
mục Quản lý hình ảnh. Bạn vẫn 
có thể cập nhật Bảng Quy Đổi 
Kích Cỡ sau khi danh sách sản 
phẩm đã được tải lên. 

48

2

Lưu ý rằng Bảng Quy Đổi Kích Cỡ 
chỉ được hỗ trợ dưới dạng hình 
ảnh. Để đảm bảo đăng tải thành 
công, bạn nên cung cấp hình ảnh 
định dạng JPEG và PNG. 

Mẹo!

2
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Ví dụ về  Bảng Quy Đổi Kích Cỡ của ngành hàng Thời trang

TÍNH NĂNG PHÂN LOẠI

Thời Trang Nữ Giày Dép Nam
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ÁO, VÁY NỮ

GIÀY DÉP NAM



Xin cảm ơn


