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Tại sao chúng ta có mặt ở đây?

GIỚI THIỆU





10 GIÂY

GIỚI THIỆU
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GIỚI THIỆU



30 GIÂY THẢO LUẬN

GIỚI THIỆU



30 GIÂY THẢO LUẬN

GIỚI THIỆU



10 GIÂY

 

GIỚI THIỆU



30 GIÂY THẢO LUẬN
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GIỚI THIỆU



GIỚI THIỆU

9:30 - 10:15
Sự phát triển của ngành Bán lẻ

10:15 - 11:00
Giới thiệu Google Shopping

11:00 - 11:15    -- GIẢI LAO--

11:15 - 12:30
Đặt nền móng: Chính sách và Nguồn cấp dữ liệu

12:30 - 13:30      -- ĂN TRƯA --

13:30 - 14:15
Cấu trúc và Cài đặt Chiến dịch Mua sắm tối ưu

14:15 - 15:00
Nhắm mục tiêu và Đặt giá thầu cho Chiến dịch Mua sắm

15:00 - 15:15    -- GIẢI LAO --

15:15 - 16:15
Công nghệ Máy học và Google Shopping

16:15 - 16:30
Tổng kết chương trình



GIỚI THIỆU

Mục tiêu của chúng ta

TRONG TỜ 
TÀI LIỆU 

CỦA BẠN!



GIỚI THIỆU



GIỚI THIỆU



GIỚI THIỆU
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đầu tiên

Năm 1994

Nguồn: Shopify (https://www.youtube.com/watch?v=eGyhA-DIYvg&feature=youtu.be)
Nguồn:: http://www.45worlds.com/cdalbum/cd/5400752

NỘI DUNG CHÍNH



2017: Một năm thịnh vượng của Thương mại Điện tử Đông Nam Á
Nền kinh tế mạng Đông Nam Á (tính bằng GMV: Tổng Giá Trị Hàng Hoá)

SEA 2017 total 
GVM: $50B 

5.5B

10.9B

NỘI DUNG CHÍNH



Nhiều người Việt mua sắm trực tuyến hơn

~50 
triệu

người mua sắm trực 
tuyến hàng năm 

(+2.7% YoY)

Source: WeAreSocial Report 2019

Số người mua online trung bình/năm từ 2015 - 2025

NỘI DUNG CHÍNH



$0.4 Tỷ $7.5 Tỷ
2015

2025

Nguồn: Báo cáo Google-Temasek
WeAreSocial 

Thị trường Thương mại Điện tử 
Việt Nam (GMV, Tổng Giá Trị Hàng Hoá)

Thương mại Điện tử hàng hoá mới (bao gồm chi tiêu trực 
tuyến cho hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm)

NỘI DUNG CHÍNH

$2.3 Tỷ

2018





Nhu cầu bùng nổ cho Thương mại Điện tử

Lượng truy vấn tìm kiếm 
cho các thương hiệu 
Thương mại Điện tử 
tăng 6X 
trong 2 năm qua

NỘI DUNG CHÍNH





Vietnam Past 12 Months

Trên Google 

Trend, ca sĩ nổi 

tiếng không 

‘hot’ bằng TV, 

đồng hồ, váy 

đầm!

NỘI DUNG CHÍNH



NỘI DUNG CHÍNH

Bạn có biết:



Hãy minh họa 
bằng hình ảnh, 

TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH



TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

Khi họ đang xem video 
về các sản phẩm...

t ̀m kiếm sản 
phẩm tốt nhất...

và tìm kiếm nơi bán 
sản phẩm gần nhất



50%

TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

Nguồn: Google/ Ipsos, Nghiên cứu ý định mua sắm sau kỳ nghỉ - Báo cáo tổng số người mua sắm, 
tháng 1 năm 2016, Dữ liệu cơ sở: Người mua sắm ở Hoa Kỳ, n = 1.500



60%

TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

Lượng người ghé thăm cửa 
hàng nhìn chung đã giảm...

40 tỷNăm 2010

Năm 2015 16 tỷ

Nguồn: MasterCard SpendingPulse (tháng 11-12 năm 2016)



đa kênh

 sau khi nhấp 
chuột vào quảng 
cáo 

TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

25%
có nhiều khả năng sẽ
mua tại cửa hàng hơn,
sẽ chi tiêu vượt

Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google, 2017

10%
so với mức trung bình



TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

Nguồn: Google/Kelton - Mức độ ảnh hưởng của các cải tiến kỹ thuật số đến kỳ vọng của người tiêu dùng, Hoa Kỳ, tháng 12 năm 2016



TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

58%Năm 2004 Năm 2017

Nguồn: Dự báo của Forrester về doanh thu bán lẻ chịu ảnh hưởng từ môi trường web, năm 2004 và 2017

13%



TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH

Nguồn: BCG/Google, Hoa Kỳ, Trực tuyến đến ngoại tuyến (n = 250, khách hàng mua các sản phẩm chế tạo công nghiệp; n = 250, khách hàng mua các sản phẩm vật tư công nghiệp; n = 586 khách hàng mua các sản phẩm đóng gói và giao hàng), tháng 9 năm 2017.

Nhà sản xuất công nghiệp Nhà cung cấp công nghiệp Nhà cung cấp dịch vụ đóng 
gói và giao hàng



TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH50%
lưu lượng truy cập trên 
thiết bị di động và máy 
tính bảng

42%
các mặt hàng đã đặt 
mua trực tuyến được 
nhận tại cửa hàng

1 trên 
3 người
nhấp chuột trước rồi 
mới ghé thăm cửa hàng



đáp ứng tốt 
hơn kỳ vọng của họ

TRẢI NGHIỆM ĐA KÊNH





1
2

3
4

5
6

7
8

Source: Kantar Millward Brown, “Brands at Tết 2018 in Vietnam,” March 2018
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GIỚI THIỆU

Hầu hết các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới
sử dụng quảng cáo Google Shopping



GIỚI THIỆU

Quảng cáo mua sắm hoạt động như thế nào



GIỚI THIỆU

Quảng cáo Google Mua sắm Ra mắt tại Việt Nam năm 2018

● Quảng cáo dựa trên hình ảnh, sản phẩm trên Google.com.vn 
hỗ trợ người dùng tìm kiếm các sản phẩm cụ thể

● Không cần soạn thảo văn bản quảng cáo hay chọn từ khoá - 
chỉ cần tải nguồn cấp dữ liệu của các sản phẩm của bạn, 
phần còn lại thực hiện tự động

● Chỉ thanh toán khi người dùng nhấp vào quảng cáo, chi phí 
quản lý bằng ngân sách hàng ngày

● Đo lường thành công với theo dõi chuyển đổi trực tuyến

● Xếp hạng quảng cáo dựa trên giá thầu, độ liên quan và lịch 
sử hiệu quả quảng cáo



GIỚI THIỆU

Quảng cáo Mua sắm hiển thị trên di động..

● Dạng chuỗi kéo ngang và cho phép hiển thị tới 25 sản phẩm

● Chỉ hiển thị với những truy vấn tìm kiếm mà Google có thể hiển thị 
sản phẩm có liên quan.

● Một nhà quảng cáo có thể hiển thị hơn 1 sản phẩm

● Hai vị trí đầu tiên có CTR cao tới 3x so với các vị trí khác



GIỚI THIỆU

Và trên máy tính

● Ở phía trên: Dạng chuỗi kéo 
ngang hiện thị tới 25 sản phẩm

● Hoặc ở bên phải hiển thị tới 9 
sản phẩm



GIỚI THIỆU

Bạn có thể hiển thị đồng thời cả quảng cáo mua sắm và quảng 
cáo văn bản

+73%

+75%

+90% Vào trang web

+83% Mua hàng

+77% Vào trang sản phẩm

Thêm vào giỏ

Tìm kiếm thương hiệu

Khi một người tiêu dùng thấy cả Quảng 
cáo Mua sắm và Quảng cáo Văn bản…

…so với nếu chỉ thấy 1 loại quảng cáo



GIỚI THIỆU

● Shopping Ads cũng có ‘tiện ích’ để bạn 
hiển thị thông tin ngoài giá

● Đánh giá sản phẩm dựa trên Đánh giá 
khách hàng trên Google và các nguồn 
cấp đánh giá của bên thứ 3.

● Chú thích Giao Hàng Miễn Phí yêu cầu 
thông tin giao hàng phải được thiết lập 
trên Merchant Centre

Đánh giá Sản phẩm và Chú thích Giao hàng sẽ sớm ra mắt

Chú thích Giao 

hàng Miễn phíĐánh giá Sản phẩm



GIỚI THIỆU

...sau đó là Mục Mua Sắm và Quảng cáo Mua Sắm trên Tìm kiếm Hình ảnh

Mục Mua 

Sắm

Quảng cáo Mua sắm trên Tìm kiếm Hình ảnh



Quảng cáo trên 
mạng xã hội

T ̀m kiếm 
thương hiệu 

Xem “Đánh giá trên 
YouTube”

Nhận sản phẩm 
tại cửa hàng

Mua sắm trên 
thiết bị di động

Để lại đánh giá 
về sản phẩm



Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Giới thiệu...Chiến dịch mua sắm thông minh
(Smart Shopping Campaigns)

                    

Mục tiêu kinh doanh Bao phủ GoogleMachine learning

Tối ưu dựa vào mục tiêu 
CPA, tối đa đơn hàng - Max 
Conversion, tCPA bidding

Tối ưu học máy thích ứng với 
xu hướng tìm kiếm ngành 

hàng và tập đối tượng trong 
thơi gian thực

Chỉ với 1 nguồn dữ liệu và 1 chiến 
dịch, kết hợp Shopping and 

Remarketing để tiếp cận người mua 
hàng tiềm năng trên Search, Display, 

YouTube, Gmail



Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Bao phủ các kênh của Google chỉ với 1 chiến dịch



Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Smart shopping 
campaigns giúp tăng 20% 
giá trị chuyển đổi so với 
các chiến dịch riêng lẻ.

+20%



Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Source: Bukalapak internal data

Proprietary + Confidential

Bukalapak is one of South East Asia’s leading marketplaces 
and on a mission to empower Indonesian SMEs.

With 110 million products, 4 million merchants and 50 
million users, Bukalapak’s key challenge was reaching their 
users with the right product across channels. Leveraging 
Smart Shopping campaigns, they reached users across 
Google, YouTube and Display in one go, with great results.

300% 
growth in conversion value

2.5x
new marketplace customers



Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Rosegal is Global Egrow’s women’s plus 
size fashion e-commerce store with a 
focus on global markets.

They use Smart Shopping campaigns to 
drive sales, from finding new relevant 
audiences to effectively converting 
them into new customers.

+30% 
ROI compared to standard campaigns

* April-July 2018 data

Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential





 



ĐẶT NỀN MÓNG

4 bước quan trọng



ĐẶT NỀN MÓNG+

 

người dùng
Các chính sách được 
cập nhật liên tục.



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

4 phần quan trọng 

    



ĐẶT NỀN MÓNG

    



ĐẶT NỀN MÓNG

01.

Hàng giả

Sản phẩm nguy hiểm
●

Sản phẩm không trung thực
●

Nội dung không phù hợp
●

, 



Nội dung bị cấm

Dịch vụ Thẻ quà tặng Sản phẩm tài chính

Bán vé Phương tiện vận chuyển Bất động sản

ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

    



ĐẶT NỀN MÓNG

02.

Lạm dụng Mạng quảng cáo

Thu thập và sử dụng dữ liệu

          Mô tả sai lệch



ĐẶT NỀN MÓNG

a.

b.

c.

d.

 

       Số điện thoại

       Địa chỉ cửa hàng 

       Địa chỉ e-mail

Không cho phép sử dụng biểu mẫu liên hệ

Hành vi bị cấm



ĐẶT NỀN MÓNG

a.

b.

c.

d.

kết nối an toàn

https://

Hành vi bị cấm



ĐẶT NỀN MÓNG

Hành vi bị cấm

a.

b.

c.

d.

bằng ngôn ngữ của nguồn cấp dữ liệu

1. Khung thời gian cho phép trả hàng và hoàn tiền

2. Ai sẽ thanh toán phí vận chuyển?

3. Cách bắt đầu quá trình trả hàng/hoàn tiền? 

(email/điện thoại)

4. Chính sách đối với các sản phẩm bị lỗi/hỏng

5. Chính sách đối với các mặt hàng không bị hỏng



ĐẶT NỀN MÓNG

Hành vi bị cấm

a.

b.

c.

d.



ĐẶT NỀN MÓNG

    

03.



ĐẶT NỀN MÓNG

● Nội dung người lớn

● Đồ uống có cồn

● Bản quyền

● Chăm sóc sức khỏe và y tế

● Các dịch vụ tài chính

● Nhãn hiệu

● Các hình thức kinh doanh bị hạn chế khác

● Nội dung chính trị 

● Thuốc không kê đơn (được phép ở một số quốc gia)

● Thuốc kê đơn 

● Thuốc và thực phẩm bổ sung không có giấy phép lưu hành 

● Sản phẩm tăng cường sinh lý 

● Sản phẩm liên quan đến giảm cân

03.



ĐẶT NỀN MÓNG

    

 

04.



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●

●

04.



ĐẶT NỀN MÓNG

 



ĐẶT NỀN MÓNG

Xác định Khắc phục Liên hệ với Nhóm 
Hỗ trợ của Google



ĐẶT NỀN MÓNG

Xác định Khắc phục Liên hệ với Nhóm 
Hỗ trợ của Google



 

ĐẶT NỀN MÓNG

Thanh toán an toàn

Không tuân thủ: Yêu 
cầu cung cấp thông 
tin cá nhân qua kết 
nối không an toàn



ĐẶT NỀN MÓNG

Xác định Khắc phục Liên hệ với Nhóm 
Hỗ trợ của Google

Khắc phục



Bước 2 - Khắc phục vấn đề:

Phương án A)

Phương án B)  

ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

Xác định Khắc phục Liên hệ với Nhóm 
Hỗ trợ của Google

Khắc phục



ĐẶT NỀN MÓNG

4 bước quan trọng



THỰC HÀNH

GOOGLE
MERCHANT 
CENTER

NGUỒN
CẤP DỮ LIỆU



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●

●

●

●

●

●

● GTIN*

● Thương hiệu*

40%

20%

Nguồn https://commerce.googleblog.com/2015/09/reach-more-customers-online-add-gtins.html
Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google 

https://commerce.googleblog.com/2015/09/reach-more-customers-online-add-gtins.html


ĐẶT NỀN MÓNG

GTIN

a.

b.

c.



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●



ÁP DỤNG QUY TẮC 
NGUỒN CẤP DỮ LIỆU

ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●

●

●

●



ĐẶT NỀN MÓNG

sản phẩm phổ biến



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●



ĐẶT NỀN MÓNG

Xác định Khắc phục Gửi nguồn cấp 
dữ liệu của bạn.



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



ĐẶT NỀN MÓNG



ĐẶT NỀN MÓNG

tiêu đề

Tiêu đề bao gồm 
thương hiệu, giới tính, 
loại sản phẩm, kích 
thước và màu sắc



ĐẶT NỀN MÓNG

Thương hiệu Loại sản phẩm Thuộc tính

 

TRONG TỜ 
TÀI LIỆU CỦA 

BẠN!



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●

●

●

●

Giày chạy bộ 
trong nhà

Giày Acme 

Tai nghe 
phòng thu 

Giày chạy bộ 
trong nhà cỡ 9

Giày Acme 

Tai nghe phòng 
thu Beats 

Tiêu đề không tối ưu hóa Tiêu đề đã tối ưu hóa



ĐẶT NỀN MÓNG

“Quảng cáo”  

Thêm nhiều thông 
tin phù hợp hết mức 
có thể. Thêm từ 
khóa phù hợp. 
Thông tin từ 
trang đích. 



ĐẶT NỀN MÓNG

Hình ảnh chất 
lượng cao



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●



ĐẶT NỀN MÓNG

Hình ảnh chất 
lượng cao

Giá chính xác, 
bao gồm thuế 
và phí giao hàng

Tiêu đề bao gồm 
thương hiệu, giới tính, 
loại sản phẩm, kích 
thước và màu sắc

Xếp hạng và
đánh giá

Thêm nhiều thông 
tin phù hợp hết mức 
có thể. Thêm từ khóa 
phù hợp. Thông tin 
từ trang đích. 



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●



ĐẶT NỀN MÓNG

●

●

●

Xếp hạng 
và đánh giá



ĐẶT NỀN MÓNG



Mức độ hiển thị
79% doanh 

thu của công ty
33%

ĐẶT NỀN MÓNG







4 bước quan trọng

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Antoine de Saint-Exupéry

“
”

Nguồn:  
https://www.goodreads.com/author/show/1020792.Antoine_de_Saint_Exup_ry 

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

https://www.goodreads.com/author/show/1020792.Antoine_de_Saint_Exup_ry


1. Bạn lập kế hoạch trước khi tiến hành Chiến 
dịch mua sắm như thế nào?

2. Bạn quyết định KPI như thế nào?

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

●

●

●

●

●

●

●

●



LẬP KẾ HOẠCH
PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

Mục tiêu



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
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PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

 

 



----ĐÚNG-
PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

 

----SAI-



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

----SAI-



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Không có đáp án phù hợp với tất cả các 
chiến dịch để có thể áp dụng đại trà. 

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Mẹo #1

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Tất cả 
sản phẩm

Điện tử

Mẹo #1 Tổ chức kho sản phẩm thành một cấu trúc theo tầng, có liên hệ với nhau

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

Trang 
phục

Mọi thứ khác 
trong danh mục 
Tất cả sản phẩm

Áo Mọi thứ khác 
trong danh mục 

Trang phục

Thuơng 
hiệu xa xỉ

Mọi thứ 
khác trong 

danh mục Áo

ID mặt hàng: 
123456789

Mọi thứ khác 
trong danh mục 

Thương hiệu xa xỉ

Máy tính xách tay

Máy tính bảng

Điện thoại

Mọi thứ khác trong 
danh mục Điện tử

Loại sản phẩm hoặc Danh 
mục sản phẩm Google

Loại sản phẩm hoặc 
Danh mục sản phẩm 
Google hoặc Thương hiệu

Loại sản phẩm hoặc Danh mục 
sản phẩm Google, Thương hiệu, 
Nhãn tùy chỉnh, hoặc ID mặt hàng

3

2

2

3

1

1

2

3



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



80/20

20%

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



✓

✓

✓

✓

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



✓

✓

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Mẹo #2

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



1.

2.

3.

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Mẹo #3

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



1.

2.

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

TRONG 
TỜ TÀI LIỆU 
CỦA BẠN!



1.

2.

3.

4.

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Mẹo #4

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



Mẹo #5

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

Mẹo #3Mẹo #1 Mẹo #2 Mẹo #4 Mẹo #5

Các phương pháp cấu trúc chiến dịch hay nhất





4 bước quan trọng

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU



Giải pháp đối tượng 

PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Tìm kiếm
Hiển thị

Video

Nhân khẩu học

Phân khúc đối tượng 
chung sở thích

Tình trạng gia đình

Có ý định mua hàng

Sở thích
Đối tượng chung sở 

thích tùy chỉnh

Ý định tùy chỉnh

RLSA

Đối tượng tương tự

Đối sánh khách hàng

Tiếp thị lại

Tiếp thị lại động Chiến dịch hiển thị thông minh

SAS
Các sự kiện trong đời

Thông tin chi tiết về đối tượng

Danh sách tiếp thị lại

Các danh sách YouTube

Thẻ tiếp thị lại



Giải pháp đối tượng  

PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Tìm kiếm
Hiển thị

Video

Nhân khẩu học

Phân khúc đối tượng 
chung sở thích

Tình trạng gia đình

Có ý định mua hàng

Sở thích
Đối tượng chung sở 

thích tùy chỉnh

Ý định tùy chỉnh

RLSA

Đối tượng tương tự

Đối sánh khách hàng

Tiếp thị lại

Tiếp thị lại động Chiến dịch hiển thị thông minh

SAS
Các sự kiện trong đời

Thông tin chi tiết về đối tượng

Danh sách tiếp thị lại

Các danh sách YouTube

Thẻ tiếp thị lại



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

●

●



Hiệu suất

PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Dữ liệu của bạn

Dữ liệu của Google
G

 
+

TRONG 
TỜ TÀI LIỆU 
CỦA BẠN!



PHỐI HỢP CÙNG NHAU



Tại sao là RLSA?

có nhiều khả năng sẽ chuyển đổi hơn

PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Tại sao điều này lại quan trọng?

84% 96% 

 



“Quan sát” so với “Nhắm mục tiêu”

PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Cho phép bạn sử dụng 
tùy chọn nhắm mục 
tiêu thông thường 
của mình nhưng đặt 
ưu tiên cho các đối 
tượng cụ thể 



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Cho phép bạn chỉ hiển 
thị quảng cáo với những 
người có liên quan đến 
danh sách hoặc danh 
mục đối tượng cụ thể, 
với tùy chọn đặt giá 
thầu cho họ. 



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

danh sách tiếp thị lại lớn nhất và/hoặc đang 
hoạt động sẵn có

.

Đặt giá thầu để thành công với RLSA



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

TRONG TỜ TÀI 
LIỆU CỦA BẠN!

+100%
 

+40%
 

+120% +60%



Khi nào tôi có thể dùng “Nhắm mục tiêu”?

PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU
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PHỐI HỢP CÙNG NHAU

●
●



PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Phạm vi tiếp cận

 

Phạm vi tiếp cận Chuyển đổi

 

Lợi nhuận Doanh thu

€



PHƯƠNG PHÁP 
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PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Giá thầu 
sản phẩm



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Giá thầu 
từ khóa

Ngày 
trong 
tuần

Thiết bị

Vị trí Sở thích

Thời gian



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Giá thầu 
từ khóa

Thiết bị

Thời gian

Vị trí Sở thích

Hệ điều 
hành

Trình 
duyệt

Loại thiết bị

Phân khúc 
đối tượng

Đặc điểm của 
quảng cáo

Tiện ích

Tỷ lệ 
chuyển đổi

Con đường 
chuyển đổi

Đối tác Mạng 
tìm kiếm

Nhân khẩu học

Ngôn ngữ Hệ 
điều 
hành

Ngày 
trong 
tuần



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Thời gian 
(ngày, giờ)

Địa điểmDanh sách 
tiếp thị lại

Thiết bịPhương 
pháp nhắm 

mục tiêu 



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Tín hiệu đi kèm với 
điều chỉnh giá thầu 

Tín hiệu không đi kèm 
với điều chỉnh giá thầu 

Thời gian 
(ngày, giờ)

Địa điểm

Danh sách 
tiếp thị lại

Thiết bị

Phương pháp 
nhắm mục tiêu 

Quảng 
cáo

Tìm kiếm 
đối tác

Cụm từ tìm 
kiếm thực tế

Ứng dụng Trình duyệt

Hệ điều hành Ngôn ngữ

Kết hợp Nhiều tín hiệu 

TRONG 
TỜ TÀI LIỆU 
CỦA BẠN!



177

Đặt giá thầu thông 
minh của Google 

PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

1. Hoàn thành công việc nhanh hơn

tập hợp tín hiệu 
dữ liệu khổng lồ chủ động 
đặt giá thầu tối ưu

Trên 50% 

1 Econsultancy và Google, Khảo sát tiếp thị và đo lường năm 2017 



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

2. Hoàn thành công việc tốt hơn

Đặt giá thầu
Phân tích quy trình 

làm việc của tương lai



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

3. Mang lại nhiều khách hàng hơn

lợi tức đầu tư (ROI) 
cao hơn bằng chiến lược Đấu 
thầu thông minh

Duy trì khả năng kiểm soát 
chi tiêu của bạn

TRONG TỜ 
TÀI LIỆU CỦA 

BẠN!

TRONG 
TỜ TÀI LIỆU 
CỦA BẠN!



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Chuyển đổi

 

Lợi nhuận Doanh thu

€

TRONG TỜ TÀI LIỆU 
CỦA BẠN!



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT



PHƯƠNG PHÁP 
HAY NHẤT

✓

✓

✓
 



Ví dụ:
Giải pháp: 

●

●

PHỐI HỢP CÙNG NHAUTRONG 
TỜ TÀI LIỆU 
CỦA BẠN!



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

Mục tiêu: Doanh thu.

Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo mục tiêu 
(ROAS mục tiêu)

Bắt buộc:

Đề xuất:



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

50% doanh số



“Chiến lược giá thầu ROAS mục tiêu cho Mua sắm, kết hợp 
với việc lên cấu trúc chiến dịch chính xác (theo danh mục, 
danh mục con, thương hiệu...) giúp chúng tôi tăng hiệu 
suất cho các nhóm quảng cáo lớn. Bằng cách đó, chúng 
tôi đảm bảo rằng chiến lược đặt giá thầu sẽ ưu tiên các 
sản phẩm có hiệu suất hàng đầu.”
Sebastien Broussois
Đồng sáng lập Résonéo

● ROAS tăng thêm 34%
● Giá trị chuyển đổi tăng thêm 80%

PHỐI HỢP CÙNG NHAU

ROAS mục 
tiêu 



● Nhà bán lẻ A lượng doanh thu bán hàng

● Nhà bán lẻ B tối đa hóa doanh thu của họ

● Nhà bán lẻ C

PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

ROAS mục tiêu/Chiến dịch mua 
sắm thông minh
ROAS mục tiêu/Chiến dịch mua 
sắm thông minh
ROAS mục tiêu/Chiến dịch mua 
sắm thông minh



Hãy trả lời đúng hay sai 
và giải thích

PHỐI HỢP CÙNG NHAU



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

SAIĐÚNG



chiến lược này biết thương hiệu, tên và giá 
cả. 

  

PHỐI HỢP CÙNG NHAU

SAI



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

SAIĐÚNG



PHỐI HỢP CÙNG NHAU

ĐÚNG







công nghệ Máy học 

Năm 1989

Năm 1990

Năm 1994

Năm 1995

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2006

Năm 2007

MÁY HỌC

Năm 2018

Máy học



Chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng lần thứ 4

MÁY HỌC

Máy tính Trang web Thiết bị di động Máy học



MÁY HỌC

Một phương pháp tính toán sử dụng các thuật toán 
để tự học từ dữ liệu và thông tin.



MÁY HỌC

 
giải quyết 
các vấn đề lớn



MÁY HỌC

58%

Nguồn: https://www.fitanalytics.com/company



Nguồn: https://www.fitanalytics.com/company

10%

MÁY HỌC



Nguồn: https://www.fitanalytics.com/company

MÁY HỌC

Nguồn: https://www.fitanalytics.com/company



Nguồn: https://www.fitanalytics.com/company

MÁY HỌC



Máy học

MÁY HỌC



MÁY HỌC



SỬ DỤNG TRANG WEB ZARA 
LÀM VÍ DỤ MINH HỌA TRỰC TIẾP

MÁY HỌC



MÁY HỌCSỬ DỤNG TRANG WEB ZARA 
LÀM VÍ DỤ MINH HỌA TRỰC TIẾP



MÁY HỌCSỬ DỤNG TRANG WEB ZARA 
LÀM VÍ DỤ MINH HỌA TRỰC TIẾP



MÁY HỌCSỬ DỤNG TRANG WEB ZARA 
LÀM VÍ DỤ MINH HỌA TRỰC TIẾP



MÁY HỌC



đề xuất kích thước 
phù hợp nhất cho lần mua tiếp theo

Nguồn: https://www.fitanalytics.com/how-it-works

MÁY HỌC



MÁY HỌC





Nhắm mục tiêu 
theo đối tượng

Nhắm mục tiêu theo 
thiết bị

Nhiều chiến dịch

Điều chỉnh 
giá thầuVị trí

Quảng cáo 
tiếp thị lại

Quảng cáo 
mua sắm

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



được xây dựng trên 
nền tảng Máy học 

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

Năm 1989

Năm 1990

Năm 1994

Năm 1995

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2006

Năm 2007 Năm 2018

Máy học



được xây dựng trên nền tảng Máy học 

Đơn giản Phạm vi tiếp cậnHiệu suất

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



TRÊN KHẮP GOOGLEMÁY HỌCMỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN

Tăng tối đa giá trị chuyển đổi

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



Tăng tối đa giá trị chuyển đổi

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

TRÊN KHẮP GOOGLEMÁY HỌCMỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN



MỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN

tăng tối đa giá trị 
chuyển đổi 

Tăng tối đa giá trị chuyển 
đổi khi đặt giá thầu

Tự động tối ưu hóa để đạt doanh thu bán 
hàng tối đa từ ngân sách bạn bỏ ra

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



Tăng tối đa giá trị chuyển đổi

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

MỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN



Tăng tối đa giá trị chuyển đổi ● Tối thiểu 20 lượt chuyển đổi (giá trị) trong vòng 45 ngày qua

● Danh sách tiếp thị lại với >= 100 người dùng 

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

MỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN



Hãy kết hợp tăng tối đa 
giá trị chuyển đổi bằng tROAS

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

MỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN



Tăng tối đa giá trị chuyển đổi

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

TRÊN KHẮP GOOGLEMÁY HỌCMỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN



MÁY HỌC

Công nghệ máy 
học nâng cao

Đưa ra quyết định sáng 
suốt, chính xác

Tần suất tối ưu hoá 
chưa từng có

Điều chỉnh chính xác để phù 
hợp với mọi phiên đấu giá

Bộ tín hiệu tại thời 
điểm đấu giá 

Tín hiệu dựa trên ý định 
phù hợp với ngữ cảnh

Đặt giá thầu, nhắm mục tiêu và quảng cáo tự động 

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



Tăng tối đa giá trị chuyển đổi

CHIẾN DỊCH MUA SẮM

MÁY HỌCMỤC TIÊU KINH 
DOANH CỦA BẠN TRÊN KHẮP GOOGLE



TRÊN KHẮP GOOGLE

Tiếp cận trên khắp 
Google Tìm kiếm, các 
Đối tác tìm kiếm, GDN, 

YouTube và Gmail

Một nguồn cấp dữ 
liệu và chiến dịch 
duy nhất trên tất 

cả các mạng

Ngân sách tự động 
phân bổ và tối ưu hóa 
trên khắp các mạng 

và định dạng

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



TRÊN KHẮP GOOGLE

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



Thẻ trang web toàn cầu hoặc 
thiết lập thẻ bằng GA (giống như 
những yêu cầu cần thiết để tiếp 
thị lại động)

Danh sách tiếp thị lại có tối 
thiểu 100 người dùng đang 
hoạt động

CHIẾN DỊCH MUA SẮM



BƯỚC 4BƯỚC 3BƯỚC 2BƯỚC 1

1 2 3 4

Tạo chiến dịch Đặt ngân sách Chọn sản phẩm Thêm quảng cáo

Tạo một Chiến dịch mua 
sắm tối ưu hóa mục tiêu 

Nhắm mục tiêu tất cả sản 
phẩm (nên dùng) hoặc chọn 

các sản phẩm cụ thể

Thêm hình ảnh quảng 
cáo cho các quảng cáo 

hiển thị trên GDN*

Đặt ngân sách của bạn 
(tùy chọn lợi tức mục tiêu 
trên chi tiêu quảng cáo)

* Dùng để quảng cáo doanh nghiệp của bạn tới các khách truy cập trang web của bạn nhưng chưa quan tâm đến một sản phẩm cụ thể nào 

CHIẾN DỊCH MUA SẮM





CHIẾN DỊCH MUA SẮM



CHIẾN DỊCH MUA SẮM



CHIẾN DỊCH MUA SẮM



CHIẾN DỊCH MUA SẮM
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Chọn loại 
chiến dịch

Lựa chọn tài 
khoản Merchant 

Center của bạn 
và quốc gia bán
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Sử dụng tổng chi tiêu 
trung bình hàng ngày 
của (các) Chiến dịch 
mua sắm bạn đang 
có VÀ tính năng tiếp 
thị lại động để duy trì 
mức chi tiêu tương tự 
cho chiến dịch mua 
sắm hiện tại.
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Bao gồm tất cả 
sản phẩm theo 
mặc định. 
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Thêm hình ảnh và 
văn bản có thể áp 
dụng tổng thể cho 
hoạt động kinh 
doanh của bạn. 

Xem trước 
quảng cáo 
của bạn.Thêm nội dung



CHIẾN DỊCH MUA SẮM

Xin chúc 
mừng! 
Bạn vừa tạo Chiến 
dịch mua sắm tối ưu 
hóa mục tiêu đầu tiên.



CHIẾN DỊCH MUA SẮM

Doanh thu tăng thêm 

57% 

ROAS tăng thêm 

61%



Quản lý nguồn cấp dữ liệu mua 
sắm dễ dàng hơn với Máy học 
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● Khám phá sản phẩm

● Trích xuất các thông tin cần thiết

Đặc tả dữ liệu sản phẩm

● Gửi các mặt hàng này

● Cập nhật nguồn cấp dữ liệu
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Hình ảnh

Giá

Tình trạng 
còn hàng

Mô tả
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Schema.org Loại giá trị
http://schema.org/sku Chuỗi SKU (một ID duy nhất của mặt hàng)

http://schema.org/name Văn bản (tiêu đề)

http://schema.org/description Văn bản

http://schema.org/image URL hợp lệ hoặc ImageObject (Đối tượng hình ảnh)

http://schema.org/itemCondition Valid OfferItem Condition (Tình trạng mặt hàng hợp lệ). Các giá trị phổ biến nhất: “NewCondition” 
(Còn mới) và “UsedCondition” (Đã qua sử dụng). 

http://schema.org/price Chỉ một con số không có sự phân cách giữa hàng nghìn, dấu cách hoặc thông tin về tiền tệ (ví dụ: “8,99”).

http://schema.org/priceCurrency Định dạng ISO 4217 gồm 3 chữ cái  (ví dụ: “EUR”). Đơn vị tiền tệ nên giống với tiền tệ của nước mục tiêu

http://schema.org/availability Giá trị Tình trạng còn hàng của mặt hàng hợp lệ. Các giá trị phổ biến nhất là “InStock” (Còn hàng) và 
“OutOfStock” (Hết hàng).

http://schema.org/gtin8, 13, 14 Chuỗi 8, 13, hoặc 14 chữ số.

http://schema.org/mpn Văn bản

http://schema.org/brand Văn bản

http://schema.org/color Văn bản

http://schema.org/category Văn bản. Dấu hiệu hoặc dấu gạch chéo lớn hơn có thể được sử dụng để chỉ ra phân cấp danh mục .
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http://schema.org/sku
http://schema.org/name
http://schema.org/name
http://schema.org/description
http://schema.org/image
http://schema.org/itemCondition
http://schema.org/name
http://schema.org/price
http://schema.org/name
http://schema.org/priceCurrency
http://schema.org/name
http://schema.org/availability
http://schema.org/name
http://schema.org/gtin8
http://schema.org/name
http://schema.org/mpn
http://schema.org/name
http://schema.org/brand
http://schema.org/name
http://schema.org/color
http://schema.org/name
http://schema.org/category


Lợi ích:

●

●
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Thông tin sản phẩm 
trong Tìm kiếm hình 
ảnh của Google
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Thông tin sản phẩm 
trong Kết quả Tìm kiếm 
của Google
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Lợi ích: 
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Tóm tắt
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https://goo.gl/CV4bPU
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