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MAIN HEADLINE (ACCORDING TO DIVIDER) 

Đăng bán sản phẩm hàng loạt là một tính năng cho phép Người bán đăng cùng lúc nhiều sản 

phẩm mới lên Kênh người bán, giúp Shop tiết kiệm thời gian khi cần tải lượng thông tin lớn.

1

Đăng bán sản phẩm hàng loạt là gì?

ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM HÀNG LOẠT LÀ GÌ?

Chọn & tải về bản 
mẫu phù hợp

Điền vào bản mẫu các 
thông tin cần thiết

Tải lên & kiểm tra
trạng thái hoàn 

thành

Điền thuộc tính sản 
phẩm & đăng sản 

phẩm



LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRUY CẬP VÀO 
TÍNH NĂNG ĐĂNG HÀNG LOẠT?
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Làm thế nào để truy cập vào tính năng Đăng hàng loạt?

TRUY CẬP TRANG ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM HÀNG LOẠT 2

Đăng nhập Kênh Người 

Bán >> Tất Cả Sản 

Phẩm
1

1
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Làm thế nào để truy cập vào tính năng Đăng hàng loạt?

TRUY CẬP TRANG ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM HÀNG LOẠT 3

Đến Công cụ xử lý hang 

loạt > Đăng hàng loạt

2

2



TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN

Làm thế nào để truy cập vào tính năng Đăng hàng loạt?

TRUY CẬP TRANG ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM HÀNG LOẠT 4

3

Chọn Tải về để tải bản mẫu 

(định dạng Excel)

Lưu ý:

• Bản mẫu cơ bản: Sử dụng 

khi các sản phẩm Shop 

muốn đăng thuộc nhiều 

ngành hàng khác nhau.

• Bản mẫu nâng cao: Sử dụng 

khi tất cả sản phẩm Shop 

muốn đăng lên thuộc cùng 

một ngành hàng.

Cả 2 bản mẫu có cách sử dụng 

như nhau. 

3



CÁCH SỬ DỤNG BẢN MẪU
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Các định nghĩa trong bản mẫu

CÁCH SỬ DỤNG BẢN MẪU 5

Mục Định nghĩa Yêu cầu

SKU sản phẩm
Là mã định danh cho mỗi sản phẩm giúp bạn phân biệt và quản lý sản phẩm dễ dàng. Không được đặt 
trùng SKU sản phẩm cho các sản phẩm khác nhau. Nếu một sản phẩm có nhiều phân loại, các sản 
phẩm phân loại sẽ mang chung một SKU sản phẩm. 

Tùy chọn

SKU phân loại
Là mã định danh cho mỗi phân loại của sản phẩm. Ví dụ, iPhone 8 là một sản phẩm, nhưng iPhone 8 
256GB và Iphone 8 64GB sẽ mang 2 mã SKU phân loại khác nhau.

Tùy chọn

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm giúp hệ thống nhận biết các sản phẩm phân loại ở các dòng khác nhau thuộc một sản 
phẩm. Đây là điều kiện bắt buộc cho các sản phẩm có phân loại hàng và lưu ý không được đặt trùng 
mã sản phẩm cho các sản phẩm khác nhau.

Bắt buộc cho sản phẩm có 
phân loại hàng

Cân nặng (gram) Cân nặng (sau khi đóng gói) sẽ giúp ước tính phí giao hàng của sản phẩm. Bắt buộc

Chiều dài, rộng, cao 
(cm)

Điền kích thước các chiều (sau khi đóng gói) sẽ giúp ước tính phí giao hàng.
Tùy chọn

Tên các đơn vị vận 
chuyển

Chứa các đơn vị vận chuyển đang được Shop kích hoạt. Phải bật ít nhất một kênh vận chuyển cho mỗi 
sản phẩm trong bản mẫu.

Bắt buộc

Hình ảnh
Hình ảnh được dùng để minh họa sản phẩm. Bắt buộc tải lên ảnh bìa bằng cách nhập link URL vào 
bản mẫu, với hình ảnh sản phẩm có thể đăng lên trang ‘Sản phẩm chưa được đăng’ sau khi tải lên bản 
mẫu.

Bắt buộc

Ngày chuẩn bị hàng 
cho đặt trước

Sẽ mặc định là không phải là hàng đặt trước nếu bỏ trống. Với sản phẩm là hàng đặt trước, vui lòng tra 
cứu phạm vi chuẩn bị hàng của các ngành hàng trong sheet ‘Pre-order DTS Range’. Tùy chọn
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Điền thông tin vào bản mẫu

6

● Chọn để có thể thao tác trên tập tin. 

● 3 dòng đầu cho biết thông tin bắt buộc hay tùy chọn, định nghĩa, và thông tin phù hợp cần điền.

● Nhập thông tin chi tiết của sản phẩm từ dòng số 5 trở đi. Mỗi dòng đại diện cho một sản phẩm. 

CÁCH SỬ DỤNG BẢN MẪU

Không đổi 
hay chỉnh 
sửa các 
dòng này 
(1-5).
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Cách điền sản phẩm với 1 cấp phân loại hàng

7CÁCH SỬ DỤNG BẢN MẪU

Với những sản phẩm có 1 cấp phân loại 
hàng (ví dụ như phân loại theo kích 
thước), nên được tạo phân loại hàng, và
các sản phẩm phân loại sẽ mang chung 
một mã sản phẩm.

Tên sản phẩm Mã sản phẩm
Tên nhóm 

phân loại hàng 1

Tên phân loại 

hàng cho nhóm 

phân loại hàng 1

Hình ảnh 

mỗi phân loại

Tên nhóm 

phân loại hàng 2

Tên phân loại 

hàng cho nhóm 

phân loại hàng 2

Giá Kho

Tã quần Huggies Pant HP405 Size M Image url 1 65000 59

Tã quần Huggies Pant HP405 Size L Image url 2 69000 10

Tã quần Huggies Pant HP405 Size XL Image url 3 71000 349
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Cách điền sản phẩm với 2 cấp phân loại hàng

8CÁCH SỬ DỤNG BẢN MẪU

Với những sản phẩm có 2 cấp phân 
loại hàng (ví dụ như phân loại theo 
kích thước và màu sắc), nên được 
phân ra theo mỗi cấp phân loại, và các 
sản phẩm phân loại sẽ mang chung 
một mã sản phẩm.

Tên sản phẩm
Mã sản 

phẩm

Tên nhóm 

phân loại hàng 1

Tên phân loại 

hàng cho nhóm 

phân loại hàng 1

Hình ảnh 

mỗi phân loại

Tên nhóm 

phân loại hàng 2

Tên phân loại 

hàng cho nhóm 

phân loại hàng 2

Giá Kho

Đầm Maixi Lụa Bẹt Vai Hàn Quốc KL23 Màu Đen Image url 1 Size S 88000 14

Đầm Maixi Lụa Bẹt Vai Hàn Quốc KL23 Màu Đen Image url 1 Size M 88000 10

Đầm Maixi Lụa Bẹt Vai Hàn Quốc KL23 Màu Đen Image url 1 Size L 88000 25

Đầm Maixi Lụa Bẹt Vai Hàn Quốc KL23 Màu Xanh Image url 2 Size S 88000 0

Đầm Maixi Lụa Bẹt Vai Hàn Quốc KL23 Màu Xanh Image url 2 Size M 88000 3

Đầm Maixi Lụa Bẹt Vai Hàn Quốc KL23 Màu Xanh Image url 2 Size L 88000 0

Kê mục Kho bằng 0 cho những 
phân loại đang hết hàng.

Hình ảnh mỗi phân loại minh 
họa cho phân loại hàng 1. Để sử 
dụng, bạn cần nhập link URL 
hình ảnh sản phẩm cho tất cả 
sản phẩm phân loại.

Mẹo!



CÁCH TẢI BẢN MẪU LÊN HỆ THỐNG



SELLER EDUCATION HUB

Chọn Đăng lên tại trang Đăng 

hàng loạt

Chọn tập tin và đăng tải bản 

mẫu đã cập nhật

Đã tải về là trạng thái cập nhật 

lý do đăng tải thành công hoặc 

không thành công, nếu có

1

ĐĂNG TẢI BẢN MẪU ĐĂNG HÀNG LOẠT 9

3

2

Bạn chỉ có thể đăng tải tối đa 3 tập 
tin cùng một lúc. 

Để hạn chế lỗi, bạn vui lòng đợi 
cho đến khi Shopee hoàn thành tải 
lên tập tin hiện tại trước khi tải các 
tập tin khác. 

Mẹo!

Cách tải bản mẫu lên hệ thống

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN

1

2

3



CÁCH CẬP NHẬT THUỘC TÍNH VÀ 
HIỂN THỊ SẢN PHẨM



SELLER EDUCATION HUB

Sau khi đã đăng tải bản mẫu 

thành công, chọn Cập nhật 

thuộc tính hàng loạt để đi 

đến trang Công cụ xử lý 

hàng loạt.  

1
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Cách cập nhật thuộc tính và hiển thị sản phẩm

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN

1
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Điền tất cả thuộc tính theo 

yêu cầu

Chọn để chỉnh sửa hình ảnh 

sản phẩm nếu cần

Chọn để chỉnh sửa SKU sản 

phẩm nếu cần

2
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3

4

Cách cập nhật thuộc tính và hiển thị sản phẩm
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23

4



SELLER EDUCATION HUB

Chọn danh sách sản phẩm

đã cập nhật thông tin thuộc

tính

Hiển thị danh sách

5
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6

Cách cập nhật thuộc tính và hiển thị sản phẩm
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5

6
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Bạn có thể tìm sản phẩm 

theo Ngành hàng

Bạn cũng có thể tìm sản

phẩm dựa trên Trạng thái

của chúng

1
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2

Mẹo dành cho bạn!

Hãy nhớ chọn Lưu tất cả thường 
xuyên, bạn sẽ có thể thấy được 
thông tin sản phẩm cập nhật mới 
nhất và kết quả tìm kiếm. 

Mẹo!

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN

1
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Bạn có thể chỉnh sửa hình 

ảnh cho tất cả sản phẩm 

cùng một lúc thông qua 

Thông tin hình ảnh

Thêm vào hoặc gỡ hình ảnh 

cho mỗi sản phẩm, bao gồm 

cả ảnh phân loại của sản 

phẩm nếu có

3
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Mẹo dành cho bạn!

4
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3
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Xin cảm ơn


