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Tài liệu lưu trữ tại http://dichvuseo.gov-vn.com  

Quảng cáo tìm kiếm 

SEM - ADWORDS 
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Giới thiệu về CleverAds  

 

1.Đối tác quảng cáo của              tại Việt Nam 

   Công ty đầu tiên được cấp chứng nhận đối tác 
quảng cáo tại Việt Nam. 

2. Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo tìm 
kiếm tại Việt Nam. 

3. Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên được cấp 
chứng nhận của Google. 
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Khách hàng tiêu biểu 
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Quảng cáo tìm kiếm (AdWords) là gì? 

1.Là hình thức quảng cáo trên các công 
cụ tìm kiếm được nhiều người sử dụng 
như Google, Yahoo, MSN... 

2.Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện khi 
người dùng tìm kiếm với những từ 
khóa liên quan đến sản phẩm, dịch vụ 
của bạn. 
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Quảng cáo tìm kiếm xuất hiện như thế nào? 

 

 

Bạn muốn tìm 1 khóa 

học ielts, bạn search: 
 

 

 

Kết quả tìm kiếm với 

từ khóa “học ielts” sẽ 

xuất hiện: 
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Quảng cáo tìm kiếm xuất hiện như thế nào? 

Vị trí đặt 

quảng cáo  
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Quảng cáo tìm kiếm xuất hiện như thế nào? 

 

Bạn sắp đi du lịch và 

muốn đặt trước vé 

máy bay. Bạn search: 
 

 

 

Kết quả tìm kiếm với 

từ khóa “ve may bay” 

sẽ xuất hiện: 
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Quảng cáo tìm kiếm xuất hiện như thế nào? 

Vị trí đặt 

quảng cáo  

9 



www.cleverads.vn                                                                                                                         Google AdWords Certified Partner - Google Analytics Individual Qualification 

Hiệu quả của quảng cáo tìm kiếm 

Quá trình tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ của khách hàng 

Tìm kiếm 
Quảng cáo 
xuất hiện 

Click vào 
quảng cáo 

Xem sản phẩm 
trên web 

Mua sản phẩm Thu lợi nhuận 

• Quảng cáo xuất 

hiện khi khách 

hàng cần, không 

gây phiền toái 

• Xác định được 

khách hàng mục 

tiêu  

• Quảng bá 

thương hiệu  

• Tăng truy cập 

qua web 

• Tăng thứ hạng 

của website 

• Tăng doanh số 

bán hàng 

• Tăng khả năng 

nhận biểt thương 

hiệu 

• Thu được khách 

hàng tiềm năng  

• Quảng bá 

thương hiệu  
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Sự khác biệt của quảng cáo tìm kiếm 

Chọn thị trường quảng cáo  

theo quốc gia, theo ngôn ngữ 

Tôi muốn chạy 

quảng cáo bằng 

tiếng Anh tại Úc và 

tiếng Pháp tại Bỉ? 

Khách hàng 
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Chắc chắn rồi ! 

AdWords 
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Sự khác biệt của quảng cáo tìm kiếm 

Chọn thời gian chạy  

quảng cáo trong ngày 

12 

Tất nhiên rồi ! 

AdWords 

Tôi muốn chạy quảng 

cáo từ 8h – 17h30 

các ngày từ T2-T6 có 

được không? 

Khách hàng 
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Sự khác biệt của quảng cáo tìm kiếm 

Chọn ngân sách quảng cáo  

theo ngày, theo tháng 

13 

Tất nhiên rồi ! 

AdWords 

Tháng 2 tôi muốn chạy 

quảng cáo 200.000/ngày 

nhưng đến tháng 3, thị 

trường lên, tôi muốn chạy 

500.000/ngày? 

Khách hàng 
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Sự khác biệt của quảng cáo tìm kiếm 

Thay đổi từ khóa, nội dung quảng cáo 
ngay tức khắc (kích hoạt sau 10p) 

14 

Hoàn toàn có thể ! 

AdWords 

Cuối năm công ty tôi sẽ 

ra thêm dịch vụ mới. Tôi 

muốn thêm 50 từ khóa và 

5 câu quảng cáo có được 

không? 

Khách hàng 
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Dịch vụ gia tăng: Local Business Center 

15 

CleverAds cung cấp dịch vụ 

“Local Business Center” 

miễn phí  
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Dịch vụ gia tăng: AdSite Links 

16 

CleverAds cung cấp dịch vụ 

“AdSite Links” miễn phí  
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Giới thiệu về AdSite Links 

1. Là tính năng mở rộng của Google AdWords, cho 
phép bổ sung thêm vào quảng cáo nhiều link 
đến các mục cụ thể của website  

2. Nội dung của AdSite Links có thể chủ động cài 
đặt và thay đổi. 

3. AdSite Links chỉ hiển thị khi quảng cáo xuất hiện 
ở bên trái. 

4. AdSite Links chỉ đạt độ ổn định khi quảng cáo có 
tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao. 
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Chi phí 

- Quảng cáo AdWords có thể thiết lập với bất kỳ ngân sách 

nào. Với mỗi ngân sách, bạn sẽ thu được số click tương ứng 

- Ngân sách được chia làm 2 phần: 

 + 80% là phí chạy quảng cáo 

 + 20% là phí quản lý, duy trì quảng cáo 

80% 

20% 

Khách hàng 
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Các gói cước có thể lựa chọn 

Gói 1 

• 300$ / tháng 

• Không giới hạn số từ khóa 

 

• 2.200 click / tháng 

• 55.000 lượt xuất hiện / tháng 

 

 

• Cài đặt hệ thống phân tích, 

quản lý website 

• Gửi báo cáo theo tuần 

 

 

Gói 2 

• 500$ / tháng 

• Không giới hạn số từ khóa 

 

• 4.000 click / tháng 

• 100.000 lượt xuất hiện / tháng 

 

 

• Cài đặt hệ thống phân tích, 

quản lý website 

• Gửi báo cáo theo tuần 
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Các gói cước có thể lựa chọn 

Gói 3 

• 1000$ / tháng 

• Không giới hạn số từ khóa 

 

• 8.200 click / tháng 

• 205.000 lượt xuất hiện / tháng 

 

 

• Cài đặt hệ thống phân tích, 

quản lý website 

• Gửi báo cáo theo tuần 

 

 

Gói 4 

• 1.500$ / tháng 

• Không giới hạn số từ khóa 

 

• 12.500 click / tháng 

• 310.000 lượt xuất hiện / tháng 

 

 

• Cài đặt hệ thống phân tích, 

quản lý website 

• Gửi báo cáo theo tuần 
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Các gói cước có thể lựa chọn 

Gói 5 

• 2.000$ / tháng 

• Không giới hạn số từ khóa 

 

• 16.500 click / tháng 

• 415.000 lượt xuất hiện / tháng 

 

 

• Cài đặt hệ thống phân tích, quản 

lý website 

• Gửi báo cáo theo tuần 
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Gói cước theo yêu cầu 

• CleverAds sẽ đưa ra số từ khóa, 

số click, số lượt quảng cáo xuất 

hiện dựa trên ngân sách mà 

khách hàng yêu cầu ! 

 

 

  

• Cài đặt hệ thống phân tích, quản 

lý website 

• Gửi báo cáo theo tuần 

 

 

* Với một số nhóm hàng đặc biệt như du lịch, bất động sản… CleverAds sẽ đưa ra những con số phù 

hợp với từng thị trường mà khách hàng muốn chạy quảng cáo 
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Làm sao để bắt đầu? 

Xác định 
sản phẩm, 

dịch vụ 
cần quảng 

cáo 

Xác định 
thị truờng 

quảng 
cáo, ngân 

sách 
quảng cáo 

Lựa chọn 
gói cước 

Ký hợp 
đồng, 

thanh toán 

Duyệt nội 
dung 

quảng cáo 

Chạy 
quảng cáo 

Báo cáo, 
thống kê, 
đánh giá 
hiệu quả 

Quy trình làm việc với CleverAds 

• Số lượng người 

search liên quan 

đến từng sản 

phẩm dịch vụ tại 

từng thị trường là 

khác nhau 

• Vì vậy, xác định 

thị trường và 

ngân sách quảng 

cáo là vô cùng 

quan trọng  

• Nội dung quảng 

cáo gồm: danh 

sách từ khóa, các 

câu quảng cáo 

tương ứng với từ 

khóa  
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Hãy liên lạc với chúng tôi! 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THÔNG MINH 

Địa chỉ: 26/80, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội  

Tel: +84 436230883           Email: contact@cleverads.vn 

Ms. Lưu Hoàng Anh 

Trưởng nhóm kinh doanh 

Tel: 0983 471 567 

Email: anh.luu@cleverads.vn  

Mr. Nguyễn Khánh Trình 

Giám đốc 

Tel: 0912 369 993 

Email: trinh.nguyen@cleverads.vn  

23 



www.cleverads.vn                                                                                                                         Google AdWords Certified Partner - Google Analytics Individual Qualification 

Hãy liên lạc với chúng tôi! 

XIN CÁM ƠN ! 
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