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Tạo quảng cáo ADX PC

Tạo quảng cáo ADX Sponsor

Tạo quảng cáo ADX Mobile

Tạo quảng cáo ADX Ecom

Tạo quảng cáo CPC Admarket

Tạo quảng cáo ViewPlus



Tiến hành tạo mới quảng cáo

TẠO QUẢNG CÁO



Lựa chọn kích thước banner khởi tạo

Banner ADX



Bước 1: Tạo quảng cáo

- Url đích: Đây là phần đặt link website, landingpage… của

khách hàng

- GA Tracking: Sau khi tích vào ô này, domain sẽ được gắn

đuôi tracking UTM  tự động

- Hình ảnh quảng cáo: Lựa chọn up ảnh banner thay thế dạng

tĩnh (JPEG, PNG) hoặc ảnh động (GIF) có dung lượng dưới

150kb

- Tên quảng cáo: Tên banner sẽ tự động đặt theo tên của ảnh

thay thế, hoặc có thể chỉnh sửa để tiện quản lý

- Script banner: Đoạn script banner HTML5 sẽ được bên

Admicro gửi lại sau khi đã chuẩn hóa và addcode theo đúng

quy chuẩn (trong trường hợp sử dụng banner HTML5, nếu

chỉ dùng banner tĩnh thì bỏ qua ô này)

- Sau khi điền đủ các thông tin, click Tiếp tục để sang phần

tiếp theo



Bước 2: Target quảng cáo

- Khu vực: Quảng cáo được target theo khu vực Bắc, Trung, Nam, 

hoặc có thể lựa chọn chi tiết theo từng thành phố (lưu ý khi chỉ

muốn chọn thành phố ví dụ Hà nội thì bỏ tick chọn khu vực

Miền ở phía trên)

- Nhân khẩu học: Có thể target theo giới tính, độ tuổi và lĩnh vực

quan tâm

- Retargeting: Có thể chọn chạy quảng cáo retargeting theo tập

khách hàng (điều kiện đã có tập audience)

- Website, channel: Lựa chọn các website hiển thị quảng cáo. 

Trong đó có thể chọn website theo tag hoặc theo tùy chọn riêng

theo từng website



Bước 3: Tạo chiến dịch

- Giá: 

Có thể chọn các tính giá theo CPC hoặc theo CPM

Giá bid tùy chọn với mức nhỏ nhất là 1,000vnđ

- Tên chiến dịch: Tên gọi của cả chiến dịch quảng cáo

- Mã hợp đồng: Lựa chọn số HĐ theo từng chiến dịch

- Ngân sách: Có thể chọn theo từng ngày hoặc theo cả

chiến dịch, ngân sách tối thiểu cho 1 ngày là

200,000đ

- Thời gian: Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc

cho 1 chiến dịch. Ngoài ra có thể lựa chọn cụ thể hơn

về giờ bắt đầu và giờ kết thúc (trong quá trình chạy

quảng cáo có thể tùy chỉnh tạm dừng/hoàn thành

chiến dịch trước thời gian kết thúc)



Bước 4:Duyệt quảng cáo

- Kiểm tra lại các thông tin quảng cáo và tiến hành

đặt quảng cáo

- Sau khi hoàn thành 1 mẫu quảng cáo, tiếp tục thực

hiện các bước từ đầu cho việc lựa chọn các kích

thước quảng cáo khác. 

- Các kích thước banner khác khi được tạo chọn

chung trong 1 chiến dịch hoặc tạo thành 1 chiến

dịch khác, tùy theo mục đích quảng cáo của khách

hàng



Chọn định dạng quảng cáo Sponsor

Sponsor Ads



Đầu tien cần tạo lập Box thương hiệu cho quảng cáo Sponsor

Phải có Box thương hiệu thì quảng cáo Sponsor mới có thể chạy được

Sponsor Ads



Chọn màu sắc và thông tin cho Box thương hiệu

Có thể chọn ảnh Logo ở phần tài trợ hoặc tên nhà tài trợ

Sponsor Ads



Thực hiện các bước tạo chiến dịch quảng cáo:

- Tên chiến dịch

- Lựa chọn Box thương hiệu (đã được tạo)

- Số hợp đồng của chiến dịch

- Ngân sách (theo ngày hoặc theo toàn chiến dịch)

- Thời gian bắt đầu/kết thúc chiến dịch

- Phương thức tính tiền (CPC/CPM) và giá bid



Bước 2: Target quảng cáo

- Khu vực: Quảng cáo được target theo khu vực Bắc, Trung, Nam, 

hoặc có thể lựa chọn chi tiết theo từng thành phố (lưu ý khi chỉ

muốn chọn thành phố ví dụ Hà nội thì bỏ tick chọn khu vực Miền

ở phía trên)

- Nhân khẩu học: Có thể target theo giới tính, độ tuổi và lĩnh vực

quan tâm

- Retargeting: Có thể chọn chạy quảng cáo retargeting theo tập

khách hàng (điều kiện đã có tập audience)

- Website, channel: Lựa chọn các website hiển thị quảng cáo. 

Trong đó có thể chọn website theo tag hoặc theo tùy chọn riêng

theo từng website



Lựa chọn link bài viết, bài PR…. dẫn về khi độc giả click vào quảng cáo

Có thể sử dụng link cầu nối, nhưng phải có sự phê duyệt đồng ý của bộ phận



- Lựa chọn ảnh đại diện cho tiêu đề bài viết, dung 

lượng nhỏ hơn 150kb

Ảnh chính: kích thước vuông (tầm 300x300)

Ảnh thay thế (1): tỉ lệ ảnh 2:1

Ảnh thay thế (2): kích thước 220x140

- Tiêu đề: giới hạn 60 ký tự

- Nội dung: giới hạn 100 ký tự



- Duyệt lại các thông tin quảng cáo

- Tiến hành đặt quảng cáo



Lưu ý trong quảng cáo sponsor:

- Giá bidding sẽ thay đổi theo toàn chiến dịch chứ không theo từng mẫu quảng cáo

- Mọi thay đổi về target, website… sẽ được chỉnh sửa ở phần Đối tượng quảng cáo chứ không cần chỉnh sửa

theo từng mẫu quảng cáo, chỉnh sửa xong chọn Save, thay đổi sẽ được lưu lại mà không phải duyệt lại mẫu

quảng cáo

- Box thương hiệu phải được duyệt mới có thể chạy các mẫu quảng cáo.



Dễ dàng lựa chọn các định dạng khác ở thanh công cụ phía trên cùng như hình minh họa

Lựa chọn định dạng ADX Mobile

Giao diện dashboard của Adx Mobile cũng tương tự như Adx PC ADX Mobile



Chọn Tạo mới quảng cáo để bắt đầu tạo quảng cáo trên mobile

Lựa chọn hình thức Mobile Website

ADX Mobile



Lựa chọn kích thước quảng cáo

Demo, kích thước và vị trí hiển thị theo như mô tả

ADX Mobile



Bước 1: Tạo quảng cáo

- Url đích: Đây là phần đặt link website, landingpage… của

khách hàng

- GA Tracking: Sau khi tích vào ô này, domain sẽ được gắn

đuôi tracking UTM  tự động

- Hình ảnh quảng cáo: Lựa chọn up ảnh banner thay thế dạng

tĩnh (JPEG, PNG) hoặc ảnh động (GIF) có dung lượng dưới

150kb

- Tên quảng cáo: Tên banner sẽ tự động đặt theo tên của ảnh

thay thế, hoặc có thể chỉnh sửa để tiện quản lý

- Script banner: Link banner HTML sẽ được bên Admicro gửi

lại sau khi đã chuẩn hóa và addcode theo đúng quy chuẩn

(trong trường hợp sử dụng banner HTML5, nếu chỉ dùng

banner tĩnh thì bỏ qua ô này)

- Sau khi điền đủ các thông tin, click Tiếp tục để sang phần

tiếp theo



Bước 2: Target quảng cáo

- Khu vực: Quảng cáo được target theo khu vực Bắc, 

Trung, Nam, hoặc có thể lựa chọn chi tiết theo từng

thành phố (lưu ý khi chỉ muốn chọn thành phố ví dụ Hà

nội thì bỏ tick chọn khu vực Miền ở phía trên)

- Nhân khẩu học: Có thể target theo giới tính, độ tuổi và

lĩnh vực quan tâm

- Retargeting: Có thể chọn chạy quảng cáo retargeting 

theo tập khách hàng (điều kiện đã có tập audience)\

- Có thể lựa chọn target theo hệ điều hành và nhà mạng

phân phối



Bước 3: Tạo chiến dịch

- Có thể chọn các tính giá theo CPC hoặc theo CPM

Giá bid tùy chọn với mức nhỏ nhất là 1,500vnđ

- Tên chiến dịch: Tên gọi của cả chiến dịch quảng cáo

- Mã hợp đồng: Lựa chọn số HĐ theo từng chiến dịch

- Ngân sách: Có thể chọn theo từng ngày hoặc theo cả chiến dịch, 

ngân sách tối thiểu cho 1 ngày là 200,000đ

- Thời gian: Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho 1 chiến

dịch. Ngoài ra có thể lựa chọn cụ thể hơn về giờ bắt đầu và giờ

kết thúc (trong quá trình chạy quảng cáo có thể tùy chỉnh tạm

dừng/hoàn thành chiến dịch trước thời gian kết thúc)

- Lựa chọn theo tag hoặc theo từng webiste



Bước 4:Duyệt quảng cáo

- Kiểm tra lại các thông tin quảng cáo và tiến

hành đặt quảng cáo

- Sau khi hoàn thành 1 mẫu quảng cáo, tiếp tục

thực hiện các bước từ đầu cho việc lựa chọn

các kích thước quảng cáo khác. 

- Các kích thước banner khác khi được tạo chọn

chung trong 1 chiến dịch hoặc tạo thành 1 

chiến dịch khác, tùy theo mục đích quảng cáo

của khách hàng



Lựa chọn sản phẩm Adx Ecom

ADX Ecom



Đầu tiên phải tạo box thương hiệu trước khi khởi tạo quảng cáo

Tạo box thương hiệu trong phần Thiết lập cá nhân

ADX Ecom



Thiết lập tên Box, ảnh logo, slogan

Logo kích thước 1000x1000px

ADX Ecom



Tạo quảng cáo mới

Lựa chọn hình thức quảng cáo

ADX Ecom



Bước 1: Tạo quảng cáo

- Url đích: Đây là phần đặt link website, landingpage… của khách

hàng

- GA Tracking: Sau khi tích vào ô này, domain sẽ được gắn đuôi

tracking UTM  tự động

- Hình ảnh quảng cáo: Lựa chọn up ảnh dạng tĩnh (JPEG, PNG), 

dung lượng <1mb

- Tên quảng cáo: Tên banner sẽ tự động đặt theo tên của ảnh

thay thế, hoặc có thể chỉnh sửa để tiện quản lý

- Các thông tin cơ bản (giá gốc, giá bán, % giảm giá, nội dung, 

CTA button…) ghi rõ để thông tin một cách chi tiết nhất



Bước 2: Target quảng cáo

- Khu vực: Quảng cáo được target theo khu vực Bắc, 

Trung, Nam, hoặc có thể lựa chọn chi tiết theo từng

thành phố (lưu ý khi chỉ muốn chọn thành phố ví dụ Hà

nội thì bỏ tick chọn khu vực Miền ở phía trên)

- Nhân khẩu học: Có thể target theo giới tính, độ tuổi và

lĩnh vực quan tâm

- Retargeting: Có thể chọn chạy quảng cáo retargeting 

theo tập khách hàng (điều kiện đã có tập audience)

- Website, channel: Lựa chọn các website hiển thị quảng

cáo. Trong đó có thể chọn website theo tag hoặc theo

tùy chọn riêng theo từng website



Bước 3: Tạo chiến dịch

- Có thể chọn các tính giá theo CPC hoặc theo CPM

Giá bid tùy chọn với mức nhỏ nhất là 1,500vnđ

- Tên chiến dịch: Tên gọi của cả chiến dịch quảng cáo

- Mã hợp đồng: Lựa chọn số HĐ theo từng chiến dịch

- Ngân sách: Có thể chọn theo từng ngày hoặc theo cả

chiến dịch, ngân sách tối thiểu cho 1 ngày là 200,000đ

- Thời gian: Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho 1 

chiến dịch. Ngoài ra có thể lựa chọn cụ thể hơn về giờ

bắt đầu và giờ kết thúc (trong quá trình chạy quảng cáo

có thể tùy chỉnh tạm dừng/hoàn thành chiến dịch trước

thời gian kết thúc)



Bước 4:Duyệt quảng cáo

- Kiểm tra lại các thông tin quảng cáo và tiến

hành đặt quảng cáo

- Sau khi hoàn thành 1 mẫu quảng cáo, tiếp tục

thực hiện các bước từ đầu cho việc lựa chọn

các kích thước quảng cáo khác. 

- Các kích thước banner khác khi được tạo chọn

chung trong 1 chiến dịch hoặc tạo thành 1 

chiến dịch khác, tùy theo mục đích quảng cáo

của khách hàng



MỘT SỐ LƯU Ý CƠ BẢN

- Có thể xuất báo cáo khi chọn Chiến dịch ở phần quảng cáo như hình minh họa

- Lưu ý chọn mốc thời gian cần xuất báo cáo



- Báo cáo chi tiết riêng mỗi chiến dịch cụ thể

- Chọn Chiến dịch cần lấy báo cáo rồi chọn định dạng PDF/Excel



- Khi cần chỉnh sửa, tạo mẫu quảng cáo tương tự, có thể click vào mẫu quảng cáo, xuất hiện bảng thông báo

để lựa chọn

- Sau khi chỉnh sửa, quảng cáo sẽ về chế độ chờ duyệt và phải bật chạy lại sau khi được duyệt xong (không tự

động chạy lại)



- Chỉnh sửa giá bidding ở các sản phẩm Adx PC, Adx Mobile, Adx Ecom sẽ sửa trực tiếp ở mỗi mẫu quảng cáo

- Có thể đặt giá bid chung cho tất cả các website hoặc đặt riêng cho từng site

- Chọn phần giá bid và chỉnh sửa như dưới hình



Giao diện quảng cáo CPC Admarket

CPC Admarket



Bước 1: Tạo quảng cáo

- Url đích: Đây là phần đặt link website, landingpage… của

khách hàng

- GA Tracking: Sau khi tích vào ô này, domain sẽ được gắn

đuôi tracking UTM  tự động

- Hình ảnh quảng cáo: Lựa chọn up ảnh banner thay thế dạng

tĩnh (JPEG, PNG) hoặc ảnh động (GIF) có dung lượng dưới

150kb, kích thước 90x90px

- Tiêu đề: Giới hạn 40 ký tự, có thể tô đỏ chữ tạo nội bật (4 

ký tự

- Nội dung: Giới hạn 90 ký tự, có thể bôi đậm, tô đỏ chữ (24 

ký tự)

- Để tạo thêm nhiều mẫu quảng cáo một lúc có thể chọn

“Thêm quảng cáo” .



Bước 2: Đối tượng quảng cáo

- Khu vực: Quảng cáo được target theo khu vực

Bắc, Trung, Nam, hoặc có thể lựa chọn chi tiết

theo từng thành phố (lưu ý khi chỉ muốn chọn

thành phố ví dụ Hà nội thì bỏ tick chọn khu vực

Miền ở phía trên)

- Nhân khẩu học: Có thể target theo giới tính, độ

tuổi và lĩnh vực quan tâm

- Retargeting: Có thể chọn chạy quảng cáo

retargeting theo tập khách hàng (điều kiện đã có

tập audience)

- Website, channel: các website tương ứng với 3 

mức giá cố định (2,000đ – 1,500đ – 1,100đ), mức

giá này chưa tính VAT



Bước 3: Tạo chiến dịch

- Tên chiến dịch: Tên gọi của cả chiến dịch quảng

cáo

- Mã hợp đồng: Lựa chọn số HĐ theo từng chiến

dịch

- Ngân sách: Có thể chọn theo từng ngày hoặc theo

cả chiến dịch, ngân sách tối thiểu cho 1 ngày là

200,000đ

- Thời gian: Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc

cho 1 chiến dịch (trong quá trình chạy quảng cáo

có thể tùy chỉnh tạm dừng/hoàn thành chiến dịch

trước thời gian kết thúc)



Bước 4:Duyệt quảng cáo

- Kiểm tra lại các thông tin quảng cáo và tiến

hành đặt quảng cáo

- Sau khi hoàn thành 1 mẫu quảng cáo, tiếp tục

thực hiện các bước từ đầu cho việc lựa chọn

các kích thước quảng cáo khác. 

- Các mẫu quảng cáo khác khi được tạo chọn

chung trong 1 chiến dịch hoặc tạo thành 1 

chiến dịch khác, tùy theo mục đích quảng cáo

của khách hàng



GIAO DIỆN VIEWPLUS

- Sản phẩm viewplus vẫn sử
dụng chung tài khoản và
ngân quỹ của Adx

- Dashboard thể hiện các
thông tin bài viết đã đăng

ViewPlus



Bước 1: Tạo mới quảng cáo

- Chọn tạo mới quảng cáo để bắt đầu khởi tạo quảng cáo Viewplus

- Chọn link bài viết (lưu ý chỉ cho phép link bài viết từ các site báo độc quyền của Vccorp như afamily.vn, giadinh.net.vn, 

soha.vn…)



Bước 2: Thiết kế

- Cần bổ sung thông tin ở bước này là ảnh

đại diện, logo và tên thương hiệu

- Quy định về ảnh đại diện:

• Định dạng PNG,GIF,JPG

• Dung lượng < 200KB

• Kích thước 300x195px ;180x150px

- Logo:

• Định dạng PNG,JPG

• Dung lượng < 100KB

• Kích thước 40x40px

- Tên thương hiệu: giới hạn 20 ký tự



Bước 3: Đối tượng độc giả

- Khu vực: Quảng cáo được target theo khu vực Bắc, 

Trung, Nam, hoặc có thể lựa chọn chi tiết theo từng

thành phố (lưu ý khi chỉ muốn chọn thành phố ví dụ

Hà nội thì bỏ tick chọn khu vực Miền ở phía trên)

- Nhân khẩu học: Có thể target theo giới tính, độ tuổi

và lĩnh vực quan tâm

- Retargeting: Có thể chọn chạy quảng cáo

retargeting theo tập khách hàng (điều kiện đã có

tập audience)

- Lựa chọn lĩnh vực quan tâm bài viết



- Lựa chọn website theo tag hoặc theo từng website

- Có thể lựa chọn từng chuyên mục trong các website

- Tick chọn hoặc bỏ chọn tùy theo mục đích của

khách hàng



Bước 4: Duyệt quảng cáo

- Kiểm tra lại các thông tin quảng cáo và tiến hành

đặt quảng cáo

- Giá tính theo CPC và CPM có chút khác nhau

CPC: 

Box sponsor: min 2,000đ

Box native: 4,000đ

CPM

Box sponsor: min 4,000đ

Box native: min 4,000đ

Trên website dantri.com.vn chỉ hiện thị ở bản mobile 

box sponsor.



THANK YOU

Hotline: 0963 134 498

Mail: adx_support@admicro.vn

Website: www.adx.admicro.vn




