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AMAZON SUPER URL OPAS 
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OPI KAIKKI AMAZON MYYJIEN 
KÄYTTÄMÄT URL:T ELI 

ERIKOISLINKIT   

Esittelen tässä oppaassa kaikki yleisimmin Amazon myyjien käyttämät 

erikoislinkit eli url:it ja super url:it (url = Uniform Resource Locator), joiden 

käytöstä on monenlaista hyötyä eri tilanteissa kuten tuotteiden rankkauksessa. 

Käytän tässä oppaassa esimerkkinä dog leash nimistä tuotetta, jonka ASIN 

numero on B01L3UKUD2. Tuote ei ole minun eikä minulla ole mitään tekemistä 

kyseisen tuotteen kanssa, tuote on valittu satunnaisesti, jotta voin esitellä 

esimerkkejä erilaisia erikoislinkeistä. 
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1. CANONICAL URL 

 

Canonical url on tärkeä asia, sillä se on otsikon ohella merkittävä tuotteen 

tärkeimpien avainsanojen rankingiin vaikuttava tekijä Amazonissa. Amazon 

generoi canonical url:n, kun tuotelistaus luodaan ensimmäisen kerran. 

Voit vaikuttaa itse, mitkä avainsanat Amazon valitsee canonical url: ään tällä 

yksinkertaisella mutta erittäin hyödyllisellä niksillä. Kun luot listauksen niin 

tee vain viiden (tai kuuden) sanan mittainen otsikko niin silloin se pakottaa 

Amazonin valitsemaan juuri nuo sanat canonical url:ksi. Valitset 

luonnollisesti noiksi viideksi sanaksi juuri ne sinulle tärkeimmät avainsanat. 

Voit myöhemmin muuttaa otsikon haluamaksesi ja tuo alussa asetettu 

canonical url säilyy. 

Canonical URL on myös siinä mielessä tärkeä, että Google ja muut 

hakukoneet käyttävät sitä omissa hakutuloksissaan ja rankkauksessaan. 

Voit vaikuttaa oman Amazon tuotteesi Google näkyvyyteen canonical url:n 

avulla. 

Voit itse lisätä kuudennen sanan lisäämällä - merkin (väliviiva) niiden sen 

sanan jälkeen, jotka haluat näkyvän canonical url:ssä.  

Kuuden sanan otsikko: 

Retractable Dog Leash Very Large-Dogs 

Jos et olisi laittanut otsikkoon Large-Dogs sanojen väliin väliviivaa niin 

Amazon olisi rajoittanut canonical url:n viiteen sanaan. 

https://www.amazon.com/Retractable-Dog-Leash-Very-Large-Dogs 

/dp/B01L3UKUD 
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Jos et menettele näin ja teet pitkän otsikon niin Amazon valitsee 

satunnaisesti 5 sanaa canonical url:ksi, mikä ei ole rankingin kannalta 

suotuisa asia, koska silloin canocal url on mitä sattuu ja sillä ei ole suotuisaa 

vaikutusta tärkeimpiin avainsanoihin. 

COMSUN Retractable Dog Leashes, Pet Leash Dog Lead 16ft for Small 

Medium Large Dogs up to 110lbs, Tangle Free, One Button Break & Lock ABS 

Casing, Nylon Ribbon Green 

Tällöin canonical url on esimerkiksi seuraava: 

https://www.amazon.com/COMSUN-Retractable-Leashes-Medium-

110lbs/dp/B01L3UKUD 

Tällöin Amazonin A9 algoritmi pitää noita satunnaisesti valittuja avainsanoja 

kaikkein tärkeimpinä tuotteesi kannalta, vaikka ne todellisuudessa eivät niitä 

olisikaan. On siis erittäin tärkeää rankingin kannalta itse vaikuttaa, millainen 

canonical url:stä muodostuu! 

PRO TIP: Voit muuttaa canonical url:n myös myöhemmin lisäämällä väliviivan 

otsikon viiden ensimmäisen sanan jälkeen, jolloin canonical url muodostuu 

niistä viidestä ensimmäisestä sanasta (sinun tärkeimmät keywordit). Voi olla, 

että Amazon ei anna sinun muuttaa otsikkoa, tällöin voit pyytää seller 

supportia muuttamaan otsikon haluamaksesi. 
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2. 2-STEP STOREFRONT URL 

Tämä super url on nykyään eniten käytetty, kun halutaan rankata eli nostaa 

oman tuotteen sijoituksia Amazonin hakutuloksissa.  

Tämä url on erittäin helppo muodostaa ja se toimii hyvin erilaisissa ranking 

kampanjoissa. 

Url muodostetaan seuraavasti: mennään oman tuotteen storefrontiin eli 

tuotelistauksessa klikataan myyjänimeä eli ”Sold by”. Avautuvasta 

näkymästä klikataan edelleen ylälaidassa näkyvää storefront linkkiä eli 

esimerkkituotteessamme Comsumdirect storefront.  

 

Nyt hakukenttään annetaan halutut avainsanat joilla ranking halutaan tehdä 

eli yllä dog leash ja painetaan hakua. 

Haun tuloksena selaimen osoiteriville muodostuu haluttu super url. Keskellä 

oleva numerosarja on seller id. 
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https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=me%3DA35EEO8U9VJ92V

&field-keywords=dog+leash 
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Usein tämän url:n kanssa tulee muitakin omia tuotteitasi hakutuloksena. Voit 

kuitenkin rajata hakutuloksen niin, että vain haluttu tuote näkyy. Voit lisätä 

url:n perään &field-asin parametrin, joka rajaa hakutuloksen vain tiettyyn 

ASIN numeroon. 

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=me%3DA35EEO8U9VJ92V

&field-keywords=dog+leash&field-asin=B01L3UKUD2 

 

Tätä url:ia käyttää monessa yhteydessä kuten Facebook mainoksissa, kun 

haluat rankata omaa tuotettasi juuri kyseisillä avainsanoilla. 
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3. 2 STEP WITH BRAND URL 

Tämä url on variaatio edellisestä. Url on muotoa: 

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-

alias%3Daps&field-keywords=dog+leash&field-brand=COMSUN 

Tässä url:ssa on erona edelliseen se, että aina kun kyseistä url:ää klikataan, 

niin url:iin muodostuu uniikki aikaleima (timestamp). Tämä näyttää 

Amazonin silmiin luonnollisemmalta eli se vaikuttaa samalta kuin tehtäisiin 

normaalisti tuotehaku jollakin hakusanalla ja klikattaisiin tuotelistausta. Tätä 

url:ää voi käyttää myös tuotteen rankkaukseen ja jotkut ovat sitä mieltä, että 

tämä toimii paremmin kuin pelkkä 2 step storefron url. Molempia esitettyjä 

super url:ja kannattaa kokeilla omalla tuotteellasi ranking kampanjassa. Tällä 

url:llä siis pystyt vaikuttamaan millä hakusanoilla tuotettasi haetaan ja 

ostetaan ja tätä voidaan hyödyntää samaan tapaan kuin edellistä esim. 

Facebook mainoksissa. 
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Toinen vaihtoehto on käyttää &field-brand parametrin asemasta &hidden-

keywords parametria, jolloin voit käyttää vaikka omaa ASIN numeroa 

rajauksessa seuraavasti: 

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-

alias%3Daps&field-keywords=dog+leash&hidden-keywords=B01L3UKUD2 

Tätä tapaa käytettäessä tuotelistausta klikattaessa syntyy myös aikaleima. 
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4. ADD TO CART URL 

Tätä url:ää voidaan käyttää Amazon Choice Batchin hankkimiseen. Url on alla 

olevaa muotoa, missä keltaisella maalattu osa on ASIN numero. Tätä url:ia 

kutsutaan myös Amazon Alexa url:ksi, koska Alexalla avulla ostetut tuotteet 

käyttävät tätä url:ää oston yhteydessä. Amazon taas suosii Alexa ostoksia, 

joten se antaa niille helposti Amazon Choice Batchin, jos tuotteita on ostettu 

useampia tämän url:n kautta. Alexa on Amazonin puheohjattu hittilaite, jota 

voidaan käyttää monenlaisiin tehtäviin, muun muassa Alexalle voidaan 

sanoa, että osta tuote Amazonista, jolloin tämä on juuri se url, jota Alexa 

käyttää. 

https://www.amazon.com/gp/aws/cart/add.html?ASIN.1=B01L3UKUD2&Qu

antity.1=1 
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5. ADD MULTIPLE TO CART 

 

Tätä url:ää käytetään lisäämään yhdellä kertaa useita tuotteita ostoskoriin 

mutta tätä voidaan käyttää hyödyksi ovelaan keinoon, jolla voidaan saada 

oma tuote jonkun hyvin myyvän tuotteen usein ostetut tämän tuotteen 

kanssa suosituslistalle (frequently bought together ja/tai customers who 

bought this item also bought). Amazonissa myytävistä tuotteista jopa 35% 

ostetaan McKinseyn tutkimuksen mukaan näiden suosituslistojen kautta.  

Url on muotoa: 

https://www.amazon.com/gp/aws/cart/add.html?ASIN.1=B01L3UKUD2&Qu

antity.1=1&ASIN.2=B019B53YVQ&Quantity.2=1 

Jos pystyt ”parittamaan” oman tuotteesi joko oman paremmin myyvän 

tuotteen kanssa tai sitten kilpailijan tuotteen kanssa voit saavuttaa 

merkittävää lisämyyntiä. Voit käyttää Facebook mainosta tai omaa 

sähköpostilistaasi tähän parittamiseen. Voit valita jonkun halvan tuotteen, 

joka myy Amazonissa erinomaisesti ja antaa oman tuotteesi esimerkiksi 90% 

alennuksella, jos joku ostaa täydellä hinnalla kilpailijan tuotteen. Tällä tavalla 

voit saada oman tuotteesi menestyvän tuotteen frequenty bought together 

listalle. 

Nämä tässä oppaassa esitetyt linkit ovat kaikki erittäin käytettyjä parhaiden 

Amazon myyjien keskuudessa. Niistä voi olla sinulle omassa Amazon 

busineksessa korvaamatonta hyötyä. 
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HELIUM10 GEMS 

Helium 10 Gems on maksuton palvelu, joka helpottaa merkittävästi erilaisten 

super url:ien generoimisessa. Annat vain haluamasi parametrit ja systeemi 

generoi sinulle valmiin urlin. Muuten erilaisten superurlien tekeminen ja 

varmistaminen, että kaikki on oikein, voi olla melko työlästä. Gems sivulta 

löytyy valmis generaattori useille tässäkin oppaassa esitellyille urleille. 

 

 

Kuva: Helium10 Gems esimerkki 
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Kiinnostaako Amazon-myynti? 
 

Minun kauttani on saatavilla alan parhaat koulutukset joko alennettuun 

hintaan tai bonuspaketin kera. Bonuksiini kuuluu tietty määrä Amazon-

konsultointia, Amazon mainonnan opas sekä sales tax verkkokurssi. 

Bonukset lisäävät koulutuksista saatavaa arvoa merkittävästi ja olen tehnyt 

ne nimenomaan auttaakseni suomalaisia myyjiä. Et saa vastaavia bonuksia 

mistään muualta. 

 

Amazon Mastery. Suomen kansainvälisesti menestyneimpien Amazon-

myyjien Toni Raehalmeen ja Viktor Villandin verkkokurssi, jonka lähes kaikki 

suomalaiset Amazon-myyjät ovat suorittaneet. Saat tähän kurssin minulta 

oman bonuspakettini. Amazon Mastery ei ole aina saatavilla, linkin takaa 

näet tämän hetken tilanteen. Amazon Mastery on ainoa olemassa oleva 

suomenkielinen Amazon-myynnin koulutus. 

 

Search Find Buy. Tämä on toinen erinomainen Amazon-myynnin 

verkkokurssi, jonka isä on amerikkalainen tunnettu Amazon-myyjä ja 

kouluttaja Ben Cummings. Saat Search Find Buy kurssin minun kauttani 

puoleen hintaan. Lisäksi tarjoan tämän kurssin ostaneille myös bonuspaketin. 

 

Amazing Selling Machine. Kolmas kauttani saatavilla koulutus on kaikkein 

kuuluisin ja markkinoilla pisimpään ollut Amazon-myynnin kurssi, jonka 

taustalla on joukko menestyneitä amerikkalaiset Amazon-myyjiä. Tarjoan 

ASM:ään myös oman bonuspakettini. Tämä kurssi ei myöskään ole läheskään 

aina saatavilla, voit tarkistaa tilanteen em. linkin kautta. 
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