HƯỚNG DẪN THEO DÕI VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM NỘI DUNG SẢN PHẨM

Mã tài liệu: 01.5-DT-MP

ĐIỂM CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG SẢN PHẨM LÀ GÌ?
Điểm chất lượng nội dung sản phẩm đánh giá mức độ hoàn hảo của nội dung sản phẩm đăng bán trên website Tiki.vn
Tại sao điểm nội dung quan trọng?

Hiển thị ở vị trí tốt khi Khách

Tăng lượt ghé thăm và đọc

Tăng tỷ lệ chuyển đổi thành

Hàng tìm kiếm sản phẩm

thông tin về sản phẩm

doanh thu

Các tiêu chí đánh giá
Mức độ chi tiết, trau chuốt và chứa đựng các từ khóa liên

Tỷ lệ điền các thông tin chính, giúp khách hàng

quan trong tên sản phẩm, đặc điểm nổi bật, mô tả sản phẩm

dễ dàng tìm kiếm và lọc ra sản phẩm của bạn

Số lượng và chất lượng hình ảnh

Số lượng đánh giá và điểm đánh giá từ khách hàng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO DÕI ĐIỂM NỘI DUNG SẢN PHẨM?
Đối với các sản phẩm đã tạo từ trước

Bước 2 – Truy cập
mục “Đăng bán”

Bước 1 – Vào mục “Sản phẩm” -> “Danh
sách sản phẩm”

Bước 3 – Tại từng
sản phẩm, xem cột
“Điểm nội dung”

Nhà Bán truy cập vào trang nội dung chi tiết danh sách sản phẩm để theo dõi điểm nội dung sản phẩm

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO DÕI ĐIỂM NỘI DUNG SẢN PHẨM?
Đối với các sản phẩm mới tạo

Trong quá trình tạo sản phẩm, một giao
diện điểm nội dung hiển thị như bên

Dựa vào điểm đánh giá trên từng phần,
Nhà Bán có thể cải thiện nội dung để giúp
tăng điểm nội dung

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG ĐIỂM NỘI DUNG SẢN PHẨM
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TÊN SẢN PHẨM
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HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

▪

Điểm tối đa: 20 điểm

▪

Điểm tối đa: 20 điểm

▪

Độ dài phù hợp: 180 – 200 ký tự

▪

Nên có từ 7 hình ảnh với nhiều góc chụp khác nhau

▪

Chứa các từ khóa liên quan đến sản phẩm

▪

Độ phân giải mỗi ảnh từ 1000x1000 pixel trở lên

Ví dụ: Điện Thoại iPhone 11 Pro Max 64GB - Hàng Chính Hãng

Lưu ý: Tỷ lệ chuyển đổi của Hàng Hóa có nhiều hình ảnh và
thông tin rõ ràng cao hơn các Hàng Hóa chỉ có 1-2 hình ảnh
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

▪

Điểm tối đa: 10 điểm

▪

Điểm tối đa: 10 điểm

▪

Độ dài phù hợp: 5 dòng

▪

Độ dài phù hợp: 1500 – 2000 ký tự

▪

Chứa các từ khóa liên quan đến sản phẩm và các thông tin

▪

Liệt kê các thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng sản

nổi bật về tính năng, đặc điểm sản phẩm

phẩm (nếu có). Các nội dung mô tả chứa hình ảnh sẽ
được đánh giá cao hơn

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG ĐIỂM NỘI DUNG SẢN PHẨM
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THUỘC TÍNH CHI TIẾT
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THUỘC TÍNH LỌC TÌM KIẾM

▪

Điểm tối đa: 10 điểm

▪

Điểm tối đa: 10 điểm

▪

Tùy vào ngành hàng khác nhau, Nhà Bán nên điền các

▪

Thuộc tính lọc tìm kiếm giúp Khách Hàng giới hạn các sản

thông tin liên quan phù hợp để không gây thắc mắc cho
Khách Hàng khi mua sản phẩm
▪

phẩm theo đúng nhu cầu, từ đó dễ dàng ra quyết định
▪

Nhà Bán nên điền đầy đủ các dữ liệu lọc, đặc biệt là thuộc

Các thuộc tính nên điền cho mọi sản phẩm bao gồm: Giao

tính “Nơi chỉ giao hàng”, để đảm bảo Hàng Hóa được giao

hàng 24h?, Công ty phát hành, Mô tả bảo hành

đúng khu vực và tới tay Khách Hàng nhanh chóng nhất
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SỐ LƯỢNG ĐÁNH GIÁ
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

▪

Điểm tối đa: 10 điểm

▪

Điểm tối đa: 10 điểm

▪

Điều kiện: có tổng 100 lượt đánh giá, với số lượng đánh

▪

Điều kiện: Điểm đánh giá trên 4.0

giá trong 3 tháng gần nhất từ 3 trở lên
▪

Chỉ tính với các lượt đánh giá đến từ người mua đã đặt
sản phẩm tương ứng của Nhà Bán Hàng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG ĐIỂM NỘI DUNG SẢN PHẨM
Đối tượng áp dụng:
▪ Các Nhà Bán Hàng là người tạo sản phẩm (MSKU)
▪ Các sản phẩm KHÔNG có sự khác biệt về mẫu mã, bao bì, công dụng, đặc điểm sản phẩm

▪

Để chỉnh sửa sản phẩm, Nhà Bán chọn “Chỉnh sửa nội dung sản phẩm mẫu”

Chi tiết hướng dẫn vui lòng xem tại link

THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỂM NỘI DUNG ĐƯỢC HIỂN THỊ THẾ NÀO?

Tên sản phẩm
Hình ảnh sản
phẩm

Đặc điểm nổi bật

THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỂM NỘI DUNG ĐƯỢC HIỂN THỊ THẾ NÀO?

Thuộc tính chi tiết

Mô tả sản phẩm

THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỂM NỘI DUNG ĐƯỢC HIỂN THỊ THẾ NÀO?

Điểm đánh giá

Số lượng đánh giá

LƯU Ý KHÁC

✔ Chỉ có các Nhà Bán Hàng là người tạo sản phẩm mới có thể theo
dõi điểm nội dung
✔ Chỉ có các Nhà Bán Hàng là người tạo sản phẩm mới có thể chỉnh
sửa nội dung sản phẩm
✔ Điểm nội dung sản phẩm có ảnh hưởng đến việc hiển thị sản phẩm
khi tìm kiếm
✔ Điểm nội dung tối đa trên 1 sản phẩm là 100 điểm

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Website http://hocvien.tiki.vn

Hotline 1900 6034

Email hotrodoitac@tiki.vn hoặc supportpartner@tiki.vn

Facebook Cộng Đồng Nhà Bán Hàng Tiki

