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CPC là gì?

CPC (Cost per click) là hình thức quảng cáo thanh toán cho mỗi lượt click
với một mức phí nhất định.

CPC là công cụ quảng cáo mang lại hiệu quả thúc đẩy bán hàng cho doanh
nghiệp/ cá nhân.

Với hình thức thanh toán theo lượt click, doanh nghiệp/ cá nhân dễ dàng tính
toán, kiểm soát hiệu suất quảng cáo.

Sản phẩm CPC Admarket

Mạng lưới hiển thị quảng cáo

Admarket khai thác quảng cáo CPC trên 1000 websites uy tín, đa dạng về lĩnh vực, phủ rộng tới hơn 40 triệu độc giả tại Việt Nam.


Tin tức tổng hợp

Mạng lưới hiển thị quảng cáo



Thể thao – Giải trí



Mạng xã hội



Mua sắm – Thương mại điện tử

Vị trí hiển thị

Trang chủ

Trang chuyên mục

Trang bài viết

Điểm mạnh công nghệ



Hệ thống cho phép khách hàng chọn lựa phân vùng mục tiêu theo các tiêu chí:



Vị trí địa lý: vùng miền, tỉnh, thành phố.



Giới tính: Nam, Nữ



Độ tuổi: 0-18, 19-24, 25-34, 35-50, >50



Theo đối tượng: Game thủ (trong tương lai hệ thống sẽ xác định
nhiều đối tượng độc giả khác)



Theo website
 Quảng cáo tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.



Công nghệ chống click ảo hiệu quả
 Đảm bảo quyền lợi khách hàng.



Cơ chế Frequency phân phối quảng cáo hiệu quả, nâng cao hiệu suất. Đảm bảo không lặp lại một quảng cáo quá nhiều lần với mỗi người
dùng
 Đảm bảo quảng cáo được phân phối đồng đều trong ngày, giảm thiểu những lượt hiển thị kém hiệu quả.



Hệ thống Self-serving Ad cho phép khách hàng điều chỉnh thông điệp và hoạt động của các chiến dịch và quảng cáo vào bất cứ khoảng
thời gian nào mong muốn.
 Tính linh hoạt cao



Báo cáo minh bạch, cập nhật liên tục, cung cấp cho khách hàng các chỉ số đo hiệu quảng cáo như lượt xem, lượt click, tỷ lệ chuyển đổi
CTR, link đăng quảng cáo.
 Chiến dịch quảng cáo được kiểm soát dễ dàng.

Báo giá quảng cáo



Các mức giá mua click (chưa bao gồm VAT):



1,100vnd/click



1,500vnd/click



2,000vnd/click
Mức giá mua tùy thuộc nhóm website khách hàng chọn
lựa, chi tiết tại:
http://admarket.admicro.vn/landing/cpc_price



Gói chọn mua tối thiểu: 1,000click



Khách hàng có thể tùy chọn mức ngân sách chạy theo
ngày hoặc cho toàn chiến dịch để đạt số lượng click mong
muốn.

Minh họa chiến dịch quảng cáo



Tên chiến dịch: Recalore giảm cân cho người siêu béo



URL đích: giarehangngay.vn



Tiêu đề ngắn gọn, hấp dẫn độc giả



Nội dung phù hợp, tận dụng tốt các ký tự bôi đỏ để nhấn mạnh giá sản
phẩm.



Thời gian chạy: chạy liên tục từ 20/09/2012



Ngân sách: 3,500,000VND/ngày = 875 -> 2,330 click/ngày

Là một trong những sản phẩm tiêu dùng dành riêng cho phái đẹp, Recalore
khoanh vùng đối tượng tiếp nhận: Nữ giới, thuộc 3 nhóm tuổi: 25-34, 35-50 và
trên 50 tuổi. Recalore lựa chọn hiển thị quảng cáo trên các trang tin dành cho
phụ nữ, làm đẹp như afamily.vn, giadinh.net.vn, 2sao.vn,…
Việc khoanh vùng đúng đối tượng khách hàng, quảng cáo Recalore đạt tỷ lệ
CTR tốt, cao hơn 2-3 lần các chiến dịch trong cùng thời gian chạy.

Thông tin liên hệ

www.admarket.admicro.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM – VC CORP
Văn phòng Hà Nội
Ad: Tầng 20, tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tell: (84 4) 7307 7979
Fax: (84 4) 7307 7980
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Văn phòng Hồ Chí Minh
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Email: cpc@admicro.vn

