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 Giá thầu

 Reach

 Đúng mục tiêu quảng cáo

 Đúng đối tượng

 THUẬT TOÁN PHÂN 
 PHỐI

 Nhắc về "Edge Rank"

 Bật tắt chiến dịch

 Bão hoà nội dung

 Affinity (mối quan hệ)

 Weight (Loại bài post)

 Decay (Thời gian post)

 Bán BĐS

 BĐS

 10k like

 Có lượng tương tác tự nhiên

 Bài video

 Bài tin tức

 Bài album hình

 ....

 Target

 40 - 60

 Coi video về kiếm hiệp

 Watch

 Tương tác/Video

 Có khoản đầu tư nhàn rỗi

 Ban đêm 2-3h

 7 - 9h sáng  tương tác tự nhiên cao

 Chưa phân phối/chưa duyệt
 Tắt bật thoải mái

 Đổi bài viết, đổi target

 Cắn tiền rồi (kể cả dù ít hay nhiều)  Tuyệt đối không thay đổi (Nếu có hiệu quả)

 Ví dụ :

 Camp : 300k/day

 0h - 24h

 Ngân sách, phân phối quảng cáo chia 
 đều cho 24h

 Subtopic 3

 0h - 9h  9h - 17h

 Chạy

 17h - 20h (3h)  20h - 24h

 Chạy  Chỉnh sửa quảng cáo  Chạy

 10k/mess  6k/mess  0k/mess  25k/mess

 1500  2600  0  Người thứ 1

 Giá thầu tăng

 Ví dụ :  Nội dung A

 Chạy được 7 ngày 

 Tếp cận 1 tệp 1000 người

 Đến ngày thứ 7 đã tiếp cận hết 1000 người

 Ngày thứ 8  Quay lại tiếp cận lại

 Có 2 loại nội dung

 Càng chạy càng ra khách

 Càng cũ thì càng ko ra khách

 Retargeting 
 Tần xuất tiếp cận đi tiếp cận lại càng tốt

 Educate thị trường

 Dấu hiệu bão hoà

 Giá thầu nhảy cao

 Tần xuất
 = 1  Mới phân phối, chưa bão hoà tệp

 = 2  Quảng cáo đã gần bão hoà tệp

 Phân bổ quảng cáo "Ngẫu 
 nhiên lên tệp chỉ định"

 Thời gian của người dùng

 Tệp 1,3 triệu người  Khác rất nhiều

 Thiết bị

 ....

 Nó chỉ phân phối cho 1 nhóm nhỏ trong tệp 
 phía bên trên 

 Tiếp cận lại

 Bóc tách phân phối quảng cáo


