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Facebook-Google: Thương nhau mà sống



Doanh Số =
Khách hàng mua x Giá trị trung bình x Số lần mua



Facebook và Google phối hợp với nhau



• Từ khoá chung
GDN•

YT • trueview

• Reach & Frequency
• Lookalike Audiences
• Video Ads

Qu• ảng cáo website
Qu• ảng cáo tìm kiếm KH tiềm năng

Qu• ảng cáo Video
Call only Ads•

• Từ khoá đối thủ

• Từ khoá Thương hiệu
Qu• ảng cáo Shopping
Local Inventory Ads•

Qu• ảng cáo chuyển đổi
Qu• ảng cáo động
Qu• ảng cáo kéo khách đến
store

• Customer match
• Sử dụng khách hàng chuyển

đổi và tuỳ chỉnh

Ti• ếp thị lại và tiếp thị lại
động

Ti• ếp thị lại (Upsell và Cross 
sell)

Facebook và Google phối hợp với nhau



Ưu tiên Facebook 
hay Google?

Ng- ành của bạn tham gia là gì? Đặc điểm sản phẩm của bạn ra sao? Đang thuộc chu 
kỳ nào? 

Chuyên- môn của bạn và team là gì?

- Đối thủ của bạn đang chạy kênh nào/ chưa khai thác kênh nào?

Ngân- sách của bạn có bao nhiêu?

- …



Phân bổ ngân sách
gợi ý

* Có ngân sách

Awareness

Consideration

Conversion

Maintain



Phân bổ ngân sách
gợi ý

* Ngân sách ít

45%

30 %

15 %

10 %

Consideration

Conversion

Maintain



Tôi nên đo lường
ra sao

Cost per Engagement/ 
Interaction

Cost per Lead

Cost per Purchase

Repeat Purchase rate

Life time value



Gợi ý nội dung tuỳ từng giai đoạn



Công cụ quảng cáo & tips

Video/slideshow•

• 3-5 giây đầu tiên = 32% ấn tượng về thương hiệu!

• Tối ưu video không có tiếng

Th• ời lượng

• <15-20 giây – tận dụng tính năng loop video

30• -45 giây – ngắn gọn nhưng ấn tượng

• 5-7 phút – 1 câu chuyện ý nghĩa

Bài post viral•

Ch• ủ đề hot thời điểm hiện tại

Các ch• ủ đề khách hàng tiềm năng quan tâm

Khi đối tượng của bạn còn chưa có nhu cầu cụ thể

Core Audience

Lookalike Audience

Awareness – Nhận biết



Mang đến những sản phẩm hữu ích cho các khách hàng tiềm năng

Đối tượng tuỳ chỉnh

(Custom Audience)

Đối tượng tương tự
(Lookalike Audience)

Consideration – Cân Nhắc

Tips•

• Bớt text

• Hình ảnh đơn giản, bắt mắt, kèm nút kêu gọi hành động

• Tối ưu hoá website cho di động

• Sử dụng các yếu tố đơn giản

Nút kêu g• ọi hành động cụ thể, rõ ràng

• Sử dụng Facebook Pixel để bắt traffic & quảng cáo







Khi đ• ối tượng đã sẵn sàng mua sản phẩm ($) 

• Nội dung quảng cáo: 

Nh• ắc nhở họ về sản phẩm họ quan tâm nhưng chưa mua

Nh• ững ưu việt trong chính sách, dịch vụ của bạn, hay đưa ra các 

chương trình sale ngắn hạn

Công c• ụ hiệu quả: 

Link (m• ục tiêu quảng cáo: chuyển đổi trên web)

Qu• ảng cáo động (dynamic ads) – một hình, vòng quay, 

hoặc video

Đối tượng tuỳ chỉnh

Conversion – Chuyển đổi







Bi• ến khách hàng của bạn thành khách thân thiết ($$$$)

• Đối tượng tuỳ chỉnh: 

Nh• ững người đã từng mua hàng thành công qua web hay comment

Ngu• ồn đối tượng: số điện thoại/email khách hàng đã mua hàng 

(online/offline), hay những người đã thanh toán thành công trên web

• Nội dung quảng cáo: 

Thông báo v• ề các chương trình ưu đãi cho khách hàng đã mua

Chương trình ưu đãi gi• ới thiệu khách hàng mới

Bán thêm các s• ản phẩm liên quan

• Mục tiêu: khiến khách hàng của bạn cảm thấy gắn bó với thương hiệu/sản 

phẩm và quay lại mua hàng

Custom Audience

Maintain – trung thành
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