Đọc thêm
Smart Bidding | Maximize Conversions
Target ROAS | Target CPA
Maximize Conversion Value

Trong tương lai Smart Bidding sẽ thay thế Manual Bidding. Các partner cần phải bắt đầu
chuyển dần các khách hàng qua Smart Bidding để bắt kịp với những đối thủ khác vốn đã
bắt đầu chạy Smart Bidding và thấy được hiệu quả.
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Chuẩn bị account đúng chuẩn để Smart Bidding hoạt động
Bước 1

Bước 2

Cài đặt đúng chuyển đổi

Conversion
tracking
MBO

Đảm bảo chất lượng nội
dung quảng cáo
• ≥ 4 Ad extensions &
• ≥ 2 ETAs

Bước 3

Bước 4

Chọn mô hình phân bổ
phù hợp

Chọn chiến lược giá
thầu thông minh phù
hợp

Non-last click
attribution

Smart Bidding

Bước 5
Tối ưu hóa chiến dịch sử
dụng Smart Bidding
Smart Creatives
• Responsive Search Ad (RSA)
• Dynamic Search Ad (DSA)

*Lưu ý: nếu không có các bước này, Smart Bidding sẽ không hoạt động
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Chọn chiến lược đấu thầu phù hợp theo 4 tình huống sau

Tình
huống

Mặt hàng

Loại chuyển đổi

Mục tiêu đấu thầu và chiến lược

Định giá thầu

Định ngân sách

1

Mặt hàng
dịch vụ, quần
áo v.v... người
tiêu dùng
thường cần
nhắc kĩ

Đo đươc hoàn
toàn online (vd:
điền form)

Vì mặt hàng phân hoá cao,người
tiêu dùng sẽ so sánh nhiều trang
web khác nhau và không nhất thiết
mua từ trang web đầu tiên.

Giá thầu ban đầu là trung
bình của giá thầu 4 tháng
trước.

Để sử dụng tCPA, ngân
sách khách hàng lên
20x tCPA

Cần chọn chiến lược để máy đạt
được nhiều chuyển đổi nhất dựa
vào các yếu tố thị trường, chất
lượng quảng cáo, thời điểm v.v.

Sau đó, cần theo dõi và
điều chỉnh dựa vào
Recommendation Page.

→ Max conversion → tCPA
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Không đo được
hoàn toàn
online (vd: cuộc
gọi, chat)

Tương tự như trên. Tuy nhiên, vì
chuyển đổi không đo được online,
cần chọn chiến lược đấu thầu có
giá trị chuyện đổi thay vì số lượng
chuyển đổi.
→ Max conversion → tROAS
→ Maximize conversion value
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Mặt hàng
đơn giản,
không khác
nhau (i.e. sim
điện thoại)

Đo đươc hoàn
toàn online

Không đo được
hoàn toàn
online

Người tiêu dùng sẽ mua từ trang
web họ thấy đầu tiên nên cần chọn
chiến lược để ad luôn hiện ở top
đầu.
→ Target impression share

Giá thầu ban đầu là trung
bình của giá thầu 4 tháng
trước.
Sau đó, cần theo dõi và
điều chỉnh thường xuyên
dựa vào Recommendation
Page.
Vào mùa mua sắm cao
điểm, CPA cần tăng cho
các mặt hàng này vì cạnh
tranh cao.

Learn more
Smart Bidding | Maximize Conversions
Target ROAS | Target CPA
Maximize Conversion Value
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Giải đáp thắc mắc theo từng kiểu khách hàng
Nghiên cứu của Google chỉ ra rằng KH càng kiên nhẫn và hợp tác, Smart Bidding càng có cơ hội
thành công.
KIỂU KH THỨ NHẤT:
KH mặc cả về giá CPC và CPA
Với kiểu KH này, điều quan trọng nhất là cần giải thích rõ hơn về những giá trị đạt được khi giá
tăng:
“Máy đang học”:
thời gian học là 1
tuần

“Ngân sách tháng vẫn như cũ":
dù CPC tăng cao một số ngày,
ngân sách hàng tháng vẫn như
cũ. Sẽ có những ngày giá thấp
hơn.

“Thị trường cạnh tranh cao" :
CPC cao cũng đồng nghĩa với
việc thị trường cạnh tranh hơn,
đối thủ đấu thầu cao hơn. Nếu
giảm CPA hoặc không tăng ngân
sách, sẽ khó có chuyển đổi

“Trả nhiều tiền hơn, nhưng đúng
chỗ": dùng Smart Bidding, giá
mỗi click tăng vì mỗi click sẽ có
tính bảo đảm chuyển đổi cao
hơn trước.”

“CPC không còn quan trọng nữa" :
Google đang dần chuyển sang Smart
Bidding và chúng ta hãy bắt đầu nhìn
vào lượng chuyển đổi thay vì giá click.
Giá click tăng cao nhưng lượng
chuyển đổi cũng tăng theo.

KIỂU KH THỨ HAI:
KH chưa hiểu rõ hiệu quả kinh doanh từ Smart Bidding
Kiểu KH này chưa rõ về việc hiệu quả quảng cáo (vd: vị trí tìm kiếm,…) có ảnh hưởng thế nào với
doanh thu của họ. AM cần chắc chắn KH hiểu rõ hiệu quả của Smart Bidding không nhất thiết thể
hiện ở vị trí top tìm kiếm hoặc có hiệu quả ngắn hạn.
“Vị trí cao không có nghĩa lượng
chuyển đổi cao hơn": vì mặt hàng
đòi hỏi người dùng cân nhắc và so
sánh, nghiên cứu các nhãn hiệu với
nhau, người dùng không nhất thiết
mua từ trang đầu tiên xuất hiện

“Tỉ lệ chuyển đổi/ clicks khi sử dụng Manual Bidding
cho thấy quay về Manual Bidding không hiệu quả bằng
việc đợi máy ổn định”: số chuyển đổi thực so với số click
thường rơi vào khoảng dưới 20%, điều này cho thấy nếu
quay về manual bidding, anh/ chị phải trả một số tiền gấp
5x lượng chuyển đổi thực. Với Smart Bidding, anh/ chị trả
1x.

“Còn nhiều hướng giải quyết khác
bên cạnh việc thay đổi giá thầu”

“Đã có nhiều trường hợp sử dụng Smart Bidding đạt hiệu
quả hơn Manual cho dù thời gian đầu khó khăn"

Xem các biện pháp kỹ thuật để cải thiện

Xem các ví dụ thực tế

Learn more
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Các biện pháp cải thiện Smart Bidding

Sử dụng tab Recommendation : phương án tối ưu hoá cho chiến dịch sử dụng Smart Bidding sẽ được để cử dựa
theo tình hình của từng account

Tăng ngân sách để thử nghiệm với Performance Planner and MBO: dùng Performance Planner và MBO để thuyết
phục khách hàng tăng ngân sách để thử nghiệm.

Thử nghiệm với Draft and Experiment để khách hàng yên tâm hơn : hãy sử dụng tính năng này để thử nghiệm các
biện pháp tối ưu

Lí do khác: giúp KH hiểu rằng chuyển đổi thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác:
Website chưa rõ ràng, nút bấm chưa rõ
Thị trường biến động cần tăng giá bid để có chuyển đổi cao hôn
Cân nhắc đo lường chuyển đổi nhỏ, phân tích quan hệ giữa các hành động khác thay vì chỉ nhìn vào hành
động cuối cùng
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Sau đây là một số case study của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã dùng Smart Bidding thành
công. Hãy dùng case study này như ví dụ để KH tin tưởng hơn.
Ví dụ cho thấy Smart Bidding sẽ hoạt động hiệu quả nếu account đúng chuẩn
KH bán đồng thấy hiệu
quả sau khi cài
account đúng chuẩn

ĐạI lý tour du lịch tăng
chuyển đổi gấp 15 lần
sau khi cài account
đúng chuẩn và sử
dụng Smart Bidding

Ban đầu KH không hài lòng với lượng chuyển đổi thấp trong khi giá CPA gấp 2 lần
Facebook.
Sau khi CEO đồng ý cho Google tối ưu hoá Search campaign và cài account đúng
chuẩn (5 bước), CPA giảm 70%

Vào mùa thấp điểm, KH này gặp khó khăn trong việc tăng vị trí tìm kiếm.
KH này đi qua các bước cơ bản để cài đặt account đúng chuẩn: sử dụng xoay
vòng quảng cáo và quảng cáo mở rộng, chuyển sang Max Conversion và tăng
lượng từ khoá quan trọng bằng cách sử dùng Responsive Search Ad.
Cuối quý, lượng chuyển đổi tăng lên 15x và chi phí một chuyển đổi giảm 92%.

Ví dụ cho thấy Smart Bidding sẽ hoạt động hiệu quả hơn Manual Bidding
Khách hàng sử dụng Manual Bidding và tập trung quá nhiều vào lượng click và
giá click CPC nên không thu được lợi nhuận từ Google.

KH e-commerce thấy
hiệu quả sau khi dừng
tập trung vào CPC

Sau khi cài đúng chuyển đổi và qua 5 bước, KH có thể tăng lượng chuyển đổi lên
20% dù đang mùa thấp điểm.
Cuối quý, họ đã có thể giảm CPA xuống 40% và tăng lượng chuyển đổi lên 10%.

Khách hàng vốn sử dụng gói clicks.

Hiệu buôn bán hoa
thấy hiệu quả sau khi
chuyển từ gói click
sang Smart Bidding

Tuy nhiên, sau khi hiểu giá trị của chuyển đổi giá trị hơn click, KH này đồng ý đặt
một chuyển đổi đơn giản.
Sau đó, họ chuyển sang Max Conversion và tCPA
Nhờ vào đó, lợi nhuận từ Search mỗi quý tăng đến 12%.
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Sau đây là một số case study của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã dùng Smart Bidding thành
công. Hãy dùng case study này như ví dụ để KH tin tưởng hơn.

Ví dụ cho thấy Smart Bidding sẽ cho hiệu quả kinh doanh tốt hơn dù thời gian đầu khó
khăn

KH dịch vụ cho vay
dùng smart bidding để
thắng đối thủ trong
ngành cạnh tranh cao

Khách hàng trong ngành có tính cạnh tranh cao (dịch vụ kinh tế cá nhân) và
không thể cạnh tranh với đối thủ để tăng chuyển đổi. KH này vốn dùng manual
bidding.
Sau khi cài tCPA và tối ưu hoá bằng cách cài thêm RSA, khách hàng thấy lượng
chuyển đồi tăng 40% và giảm CPA xuống 28% (so với trước khi cài RSA)

Khách hàng sử dụng Smart Bidding nhưng không thấy hiệu quả và muốn quay về
Manual Bidding.

KH bán vé máy bay
thấy hiệu quả từ Smart
Bidding sau thời gian
dài không hiệu quả

Sau khi cài đúng chuyển đổi (chuyển tập trung sang lượng booking thay vì click)
và chạy Draft and Experiment để thử nghiệm các phương pháp tối ưu campaign
theo mùa, KH này đã thấy hiệu quả.
Họ thấy lượng chuyển đổi tăng 40% và CPA giảm 50%. Họ nhân rộng công thức
này cho 3 thị trường khác và tăng hiệu quả kinh doanh lên gấp 3.

