
 Mục tiêu chiến dịch và 
 hình thức chạy quảng 

 cáo

 Mục tiêu chiến dịch

 Giới thiệu về mục tiêu chiến dịch trong Google 
 Ads - Google Ads Trợ giúp 

 Các loại mục tiêu

 Doanh số  Tăng doanh số, bán hàng trong ứng dụng ĐT 
 hoặc tại cửa hàng  Mục đích bán được hàng nhiều nhất có thể

 Khách hàng tiềm năng
 Đưa quảng cáo đến cho người dùng đang có 
 sự quan tâm đến sản phẩm bằng cách để lại 
 thông tin cho nhà quảng cáo

 Mục đích khai thác được thông tin do khách 
 hàng tự chủ động để lại

 Lưu lượng truy cập trang Web  Thúc đẩy khách hàng truy cập vào trang Web  Mục đích thu hút càng nhiều lượt truy cập, 
 không quan tâm đến chuyển đổi/ đơn hàng

 Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận  Quảng bá thương hiệu  Mục đích tiếp cận nhiều, độ phủ sóng lớn hơn 
 để nhận biết thương hiệu

 Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm  Quảng bá thương hiệu

 Mục đích nhận biết thương hiệu nên nó tần 
 suất tiếp cận mỗi người sẽ nhiều lần, độ phủ 
 sóng kém hơn sơ với Mức độ nhận biết 
 thương hiệu và tiếp cận

 Quảng bá ứng dụng  Tăng lươt cài đặt ứng dụng

 Chương trình khuyến mãi và lượt ghé thực tế ở cửa hàng đia phương  Quảng cáo Google maps

 Tạo 1 chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu  Chiến dịch phân phối theo tuỳ chỉnh nhà 
 quảng cáo do không có mục tiêu cụ thể nào

 Hình thức chạy quảng cáo

 Giới thiệu về các định dạng quảng cáo có sẵn 
 trong các loại chiến dịch khác nhau - Google 
 Ads Trợ giúp



 Các hình thức chạy quảng cáo

 Tìm kiếm

 Banner

 Mua sắm

 Video

 Email

 Smart

 Apps

https://support.google.com/google-ads/answer/7450050?hl=vi
https://support.google.com/google-ads/answer/1722124?hl=vi

