
 Google ưu tiên phân phối

 Google hạn chế phân phối

 Tuỳ vào 
 SP/ DV để 

 set up

 Tuỳ vào SP/ DV để 
 set up

 Bộ kích thước GDN

 Chiến dịch hiển thị

 Vì sao chọn hiển thị banner trên 
 Google Ads

 Độ phủ Google lớn

 Nhận biết: Rê chuột góc phải trên cùng (i) 
 hiện quảng cáo Google

 Nếu chạy các mặt hàng cấm của nền tảng 
 Google thì có thể dùng tiếp thị liên kết giữa 
 các trang báo điện tử với nhau

 Banner hình ảnh : Sinh động 
 nhưng ít chủ thể và vẫn truyền 
 đạt được thông điệp, giúp cho 
 người xem trong 2-3s ghi ấn 
 tượng sâu sắc

 Mục tiêu

 Lưu lượng truy cập trang web

 Sự cân nhắc về sản phẩm/ thương hiệu

 Mức độ nhận biết thương hiệu về sản phẩm/ 
 thương hiệu

 Khi chạy QC Sỉ thì theo Banner sẽ ổn hơn
 Khi chạy QC tiếp cận cá nhân thì Keysearch 
 sẽ là lựa chọn tốt

 Tầng tiếp cận

 1. Hãy để cho họ tìm kiếm thoải mái trên 
 Google.com

 2. Chạy các chiến dịch banner: Đã tìm kiếm/
 có quan tâm đến chủ đề ABC

 3. Bày binh bố trận trong website

 4. Thực hiện hành động chuyển đổi

 Yes

 No
 Tạo Remarketing : Là những người đã vào 
 website nhưng không để lại hành động 
 chuyển đổi

 Hành vi  Thấy quảng cáo

 Xem 

 Lướt qua

 Click - Xem - Chuyển đổi

 Click tặc

 Đặt giá thầu

 Lượt nhấp  Thu thập nhiều nhất lượt click vào Website

 Lượt chuyển đổi  Thu thập nhiều lượt chuyển đổi trên Website thông qua các nút 
 tracking

 Giá trị chuyển đổi  Thu thập nhiều lượt chuyển đổi mua hàng trên Website thông 
 qua các chuyển đổi có giá trị về tiền (đơn hàng cụ thể)

 Số lượt hiển thị có thể xem  Tương tự lượt tiếp cận và số lượt hiển thị

 Thuật ngữ
 CPA : Chi phí trên 1 lượt hành động

 CPM : Chi phí trên 1000 lần hiển

 Set Target

 Chọn chủ đề hiển thị quảng cáo

 Từ khoá
 Dùng để hỗ trợ tìm đúng đối tượng KH, vì khi 
 ngta tìm kiếm từ khoá là ng đó đang có liên 
 quan đến từ khoá

 Nhân khẩu học
 Tuổi

 Giới tính

 Vị trí  Vị trí địa lí hiển thị quảng cáo

 Vị trí đặt QC

 Trên kênh Youtube

 Trên các trang báo điện tử

 Trên ứng dụng (apps)

 Thiết bị

 Di động

 Laptop

 Máy tính bảng

 Màn hình tĩvi

 Lịch quảng cáo
 Set up ngày trong tuần

 Set up giờ trong ngày

 Các bước

 1. Set up

 Banner/ hình ảnh để chạy QC

 Tạo QC hiển thị thích ứng

 Tải QC hiển thị lên
 200x200 | 250x250 | 300x250 | 336x280 | 
 468x60 | 728x90 |  120x600 | 160x600 | 
 300x600 | 970x90 ) <150kb

 Target

 Nội dung QC

 2. Cài đặt chuyển đổi

 Cài đặt  Gắn tracking chuyển đổi các nút trên Web

 Đo lường chuyển đổi

 Hành động trên Web

 Hành động trên Apps

 Hành động cuộc gọi

 Nhập dữ liệu từ Google Analytics


