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LỜI NÓI ĐẦU

K

hông phải tự nhiên câu nói vui truyền miệng “Dân ta phải biết sử
ta, cái gì không biết thì tra Google” được giới trẻ truyền tai nhau

nhiều đến như vậy. Và cũng không hẳn quá nâng tầm Google khi nói đây là
cuốn “từ điển bách khoa toàn thư số” của nhân loại bởi kho kiến thức khổng
lồ được chứa đựng trong nền tảng này. Ý thức được vai trò của mình đối với
mọi người, Google đã luôn phát triển từng ngày và không ngừng nạp thêm
nhiều thông tin vào hệ thống kho lưu trữ của mình để mang lại những trải
nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.
Thực tế, khi được yêu cầu tìm kiếm thông tin, hầu hết người Việt Nam
có xu hướng tìm đến Google đầu tiên, với một ý niệm rằng mọi đáp án của
bất kỳ câu hỏi nào đều có trên kho dữ liệu khổng lồ này. Và đúng là như vậy!
Khi nhận được một truy vấn cụ thể từ người dùng, hệ thống của Google sẽ
tổng hợp dữ liệu với các thuật toán phân tích kết hợp trí tuệ nhân tạo để
hiển thị câu trả lời mang tính chính xác cao nhất.
Nếu trước đây, Google chỉ là nơi để mọi người tìm kiếm thông tin, thì
ngày nay bạn hoàn toàn có thể thực hiện kinh doanh trên nền tảng này. Là
nhà quảng cáo, bạn sẽ thật sai lầm nếu bỏ lỡ các hình thức quảng cáo của
Google mang tên Google Ads. Đây là chương trình quảng cáo trực tuyến
của Google cho phép người dùng mua những vị trí quảng cáo bằng văn bản,
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danh sách sản phẩm, hình ảnh hoặc nội dung video tại các kết quả tìm kiếm
hoặc trang web do Google cung cấp để tạo và thực hiện chiến dịch quảng
bá sản phẩm của mình.
Khi sử dụng các loại hình quảng cáo của Google Ads, bạn sẽ dễ dàng
thu hút được đúng đối tượng vào thời điểm họ cần bạn nhất, tiết kiệm chi
phí quảng cáo với hiệu suất tối đa, quảng cáo được thực hiện một cách đơn
giản, nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể điều
chỉnh chiến dịch quảng cáo của mình bất cứ lúc nào để cải thiện hiệu suất
của chúng.
Theo một thống kê đầu năm 2018, Google nắm giữ hơn 90% thị phần
tìm kiếm trên web, trên ứng dụng và trên các thiết bị di động. Và cho dù
người dùng thực hiện truy vấn thông tin ở bất kỳ nơi nào, chúng cũng sẽ có
một phần nào đó liên quan trực tiếp đến Google, bởi chiến lược của họ chính
là đồng hành cùng người dùng trên toàn thế giới. Do vậy, khi bạn thực hiện
quảng cáo với Google Ads, bạn sẽ luôn có khối lượng người truy vấn rất lớn,
tiếp cận khối lượng lớn khách hàng tiềm năng và tăng cường tối đa khả năng
nhận diện thương hiệu.
Hiểu rõ được điều này, MediaZ xin trân trọng ra mắt ấn phẩm sách
“Bùng nổ doanh số với Google Ads” với những nội dung đi từ cơ bản cho
đến nâng cao về chương trình quảng cáo trực tuyến Google Ads. Cuốn sách
này sẽ cực kỳ phù hợp dành cho những người mới bắt tay vào quảng cáo
trực tuyến với Google Ads, bao gồm những hướng dẫn cụ thể từ cách thiết
lập tài khoản, cách tạo chiến dịch quảng cáo, cách đo lường và tối ưu hiệu
suất quảng cáo của mình. Hy vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành
trên bước đường chinh phục thành công của bạn!
Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị cùng cuốn sách!
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CUỐN SÁCH NÀY
MANG LẠI CHO BẠN ĐIỀU GÌ?

T

iếp nối thành công của cuốn Google Shopping, MediaZ tiếp tục ra
mắt độc giả cuốn sách thứ hai về Google - Bùng nổ doanh số với

Google Ads hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả một kho kiến thức cụ thể và
chi tiết về hình thức quảng cáo trực tuyến mang lại hiệu quả cao cho nhà
quảng cáo.
Như thường lệ, phần đầu tiên của cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một
cái nhìn tổng quan nhất về hình thức quảng cáo này. Thông qua phần này,
bạn sẽ hiểu thế nào là Google Ads, nó là gì, nó mang lại lợi ích gì cho những
nhà quảng cáo như bạn. Bên cạnh đó, phần thứ nhất của cuốn sách sẽ giúp
bạn làm quen với hình thức quảng cáo này bằng cách cung cấp cho bạn
những chính sách cũng như nguyên tắc hoạt động của nó, nhằm hạn chế tối
đa những sai lầm không mong muốn trong quá trình triển khai chiến dịch
quảng cáo.
Tiếp theo, phần thứ hai của cuốn sách sẽ giới thiệu cho bạn về cách
thức hoạt động của Google Ads. Phần này gồm có ba chương:
- Chương đầu tiên sẽ giới thiệu cho bạn về ngân sách và giá thầu của
chiến dịch quảng cáo. Đọc xong chương này, bạn sẽ biết được cách sử dụng
ngân sách quảng cáo như thế nào và với mục tiêu chính của doanh nghiệp
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bạn khi sử dụng quảng cáo Google Ads thì chiến lược giá thầu nào sẽ phù
hợp và mang lại hiệu suất cao nhất cho bạn.
- Nếu thực hiện quảng cáo, bạn sẽ nhắm đến lớp đối tượng nào? Bạn
đang có những đối tượng nào trong phạm vi của chính mình? Bạn cần làm
gì với từng đối tượng khách hàng để họ nhớ đến bạn và sử dụng sản phẩm,
dịch vụ của mình? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương hai của phần này.
- Chương cuối cùng của phần hai sẽ giúp bạn theo dõi chuyển đổi
trong chiến dịch quảng cáo của mình. Đây là nội dung hết sức quan trọng,
thông qua nó, bạn sẽ biết được chiến dịch quảng cáo của mình đang hoạt
động như thế nào. Từ đó, bạn sẽ đưa ra phương pháp để cải thiện hiệu suất
cũng như chuyển đổi của chiến dịch quảng cáo mình đang thực hiện.
Phần thứ ba của cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về
các hình thức quảng cáo cụ thể của Google Ads, đó là: Quảng cáo tìm kiếm,
Quảng cáo Mạng hiển thị, Quảng cáo Mua sắm, Quảng cáo Video và Quảng
cáo Gmail. Mỗi loại hình quảng cáo sẽ giúp bạn thực hiện những mục tiêu
quảng cáo khác nhau, và thông qua phần này, bạn sẽ biết hình thức quảng
cáo nào sẽ là phù hợp nhất với mình.
Và cuối cùng, phần thứ tư của cuốn sách này hướng bạn tới một tầm
mới, Google Smart Marketing. Với phần này, bạn sẽ hiểu một cách tổng quan
về Google Smart Marketing , cách thức triển khai chiến dịch, đo lường chiến
dịch và các mô hình phân bổ quảng cáo.
Hãy khám phá thế giới của Google Ads cùng MediaZ nhé!
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PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ GOOGLE ADS
Không thể phủ nhận vai trò mạnh mẽ của Google Ads trong
việc tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, đưa họ đến
chuyển đổi mua hàng cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong
thời gian vừa qua. Bạn có thể tiếp cận khách hàng khi họ tìm
kiếm bạn trên công cụ Google Search, bạn có thể tiếp thị
bám đuổi bằng Google Display Network, quảng cáo video với
YouTube hay bán hàng bằng công cụ vừa ra mắt thị trường
cuối năm 2018 - Google Shopping.
Cùng tìm hiểu rõ hơn về Google Ads là gì nhé!
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Chương 1:
Google Ads là gì?

N

hắc đến Google, người ta thường nghĩ ngay đến “một cuốn từ điển
bách khoa số” của nhân loại, bởi đây là nơi lưu trữ lượng thông tin

khổng lồ, bất kể khi nào bạn muốn, bất kể lĩnh vực nào bạn đang quan tâm,
bạn đều có thể tìm thấy thông tin liên quan tại đây.
Nếu bạn đang là một nhà quản lý kinh doanh, chắc hẳn bạn luôn muốn
sản phẩm, cũng như doanh nghiệp của mình được nhiều người biết đến. Một
trong những cách quảng bá doanh nghiệp thành công nhất hiện nay chính
là hình thức quảng bá trực tuyến. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày, mỗi
người dùng khoảng 3-5 tiếng của mình để hoạt động trên các trang mạng
xã hội và tìm kiếm các thông tin liên quan trực tuyến. Việc quảng cáo trên
Google có thể giúp bạn thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng đến với
doanh nghiệp của mình.
Google được coi là điểm chuẩn cho các nhà quảng cáo và nhà cung cấp
thông tin trên toàn thế giới. Trong thực tế, từ quan điểm đánh giá của mọi
người - khi họ có thể nhận được những thông tin mỗi ngày đến từ bất kỳ nơi
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nào trên thế giới - Google là thương hiệu đáng tin cậy nhất trên các trang
mạng xã hội. Và Google Ads chính là dịch vụ phù hợp dành cho những nhà
quảng cáo như bạn.

1. Google Ads là gì?
Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google cho
phép người dùng mua những vị trí quảng cáo bằng văn bản, danh sách sản
phẩm, hình ảnh hoặc nội dung video tại các kết quả tìm kiếm hoặc trang
web do Google cung cấp để tạo và thực hiện chiến dịch quảng cáo sản
phẩm của mình. Google Ads được Google ra mắt năm 2002, với tên ban
đầu là AdWords - đây là một chương trình tự phục vụ nhằm tạo các chiến
dịch quảng cáo trực tuyến bao gồm quảng cáo hiển thị, quảng cáo trên điện
thoại di động, quảng cáo video cũng như quảng cáo bằng văn bản thuần túy,
và nó cũng là dịch vụ mang lại doanh thu chính cho Google. Đến tháng 7
năm 2018, AdWords được Google đổi tên chính thức là Google Ads.
Khi sử dụng quảng cáo Google Ads để quảng bá sản phẩm trực tuyến,
bạn có thể lựa chọn mức ngân sách cho việc chạy quảng cáo hàng ngày, tùy
chỉnh vị trí hoặc website mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Bên cạnh đó,
bạn cũng có thể đo lường hiệu quả, tác dụng của nó. Ngoài ra, khi sử dụng
các công cụ quảng cáo khác, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tạm dừng hoặc
ngừng chiến dịch quảng cáo. Nhưng với Google Ads thì không như vậy. Bạn
hoàn toàn có thể thay đổi chúng một cách linh hoạt, tạm dừng hoặc bắt đầu
chiến dịch quảng cáo bất cứ khi nào bạn muốn.

2. Lợi ích của Google Ads
Kể từ khi ra đời cho đến nay, Google Ads đã giúp cho hàng triệu doanh
nghiệp phát triển và thành công trong việc quảng bá sản phẩm cũng như
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thương hiệu của mình. Khi tham gia chiến dịch này, những nhà quảng cáo có
thể được hưởng một số lợi ích như sau:
2.1 Nhắm đúng đối tượng khách hàng mục tiêu vào thời điểm họ
đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp
Kết quả của quảng cáo Google Ads hiển thị dựa trên cách bạn lựa chọn
từ khóa cho quảng cáo, do vậy bạn có thể nghiên cứu và tìm đặt từ khóa
có liên quan đến từng đối tượng mà bạn muốn họ tiếp cận với quảng cáo
của mình. Việc lựa chọn đúng từ khóa và mẫu quảng cáo sẽ giúp thông điệp
của bạn xuất hiện đúng với khách hàng mục tiêu vào thời điểm họ đang tìm
kiếm thông tin đó.
Sau khi bạn xác định được vị trí vùng miền, quốc gia, ngôn ngữ, thời
điểm thì quảng cáo của bạn có thể được hiển thị ngay khi cộng đồng thực
hiện một truy vấn tìm kiếm. Thực tế, khi người dùng tìm kiếm một thông tin
về sản phẩm trên Google thì khả năng họ mua sản phẩm là rất lớn. Để làm
tốt được khâu này, bạn phải đảm bảo tìm hiểu và phân tích thị trường một
cách kỹ càng.
2.2 Lợi nhuận trên chi phí quảng cáo lớn
Khi thực hiện quảng cáo trực tuyến Google Ads, nếu ai đó click vào
quảng cáo của bạn thì bạn mới phải trả tiền. Có nghĩa là nếu quảng cáo của
bạn hiển thị 24/24 trên Google mà không ai click vào quảng cáo thì bạn vẫn
có khả năng tiếp cận rất nhiều khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu của
bạn trong họ mà bạn không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào. Ngược lại nếu
ai đó click vào quảng cáo của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc họ muốn tìm
hiểu nhiều hơn về sản phẩm hoặc thương hiệu cũng như doanh nghiệp của
bạn, lúc này bạn mới phải trả tiền cho hành động nhấp chuột đó.

Bùng nổ doanh số với Google Ads

21

Chương 2:
Làm quen với Google Ads

B

ạn có đang mong muốn sản phẩm mình cung cấp xuất hiện trong
tầm ngắm của cộng đồng đúng thời điểm khi họ đang có nhu cầu?

Bất kể bạn mong muốn thu hút các khách hàng mới truy cập trang web,
tăng doanh số trực tuyến, nhận thêm những cuộc gọi hay làm cho khách
hàng quay trở lại với doanh nghiệp của bạn nhiều hơn, thì Google Ads đều
có thể giúp bạn. Đừng chậm trễ, hãy bắt tay vào trải nghiệm ngay với hình
thức quảng cáo này, bạn sẽ cảm thấy hối hận vì đã không biết đến nó sớm
hơn đấy!

1. Nguyên tắc quảng cáo của Google
Đầu tiên, nếu bạn không muốn mình phải là người ra về trước trong
bất kỳ cuộc đua nào, hãy tìm hiểu về nó một cách kỹ lưỡng. Tương tự, bạn
có thể sẽ “chẳng làm ăn được gì” với nền tảng này nếu bạn không hiểu nó
đang vận hành như thế nào, cách thức hoạt động ra sao. Có một câu nói
quen thuộc đó là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, vì vậy, nếu bạn
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muốn thành công trên “chiến trường” này, ngoài việc nghiên cứu đối thủ
thì nghiên cứu và thích ứng với môi trường “chiến đấu” là điều vô cùng cần
thiết. Ở mục này, bạn sẽ được biết về nguyên tắc quảng cáo của Google
hoạt động như thế nào.
Các yêu cầu quảng cáo của Google được tổng kết bằng Nguyên tắc
quảng cáo của Google. Để thúc đẩy trải nghiệm an toàn và tích cực cho
người dùng, mỗi quảng cáo đều được Google xem xét dựa trên các nguyên
tắc quảng cáo dưới đây:
1.1 Trải nghiệm người dùng
Đây là nguyên tắc hoạt động đầu tiên mà Google mong muốn tất cả
các quảng cáo tuân thủ. Họ luôn muốn cung cấp trải nghiệm tích cực cho
người dùng trong từng quảng cáo. Do vậy mà việc hiển thị đúng quảng cáo
vào đúng thời điểm cho người dùng có thể thực sự nâng cao trải nghiệm của
người dùng.
Mọi người sử dụng Google với các nhu cầu tìm kiếm khác nhau và
Google luôn tin rằng nếu tạo ra những quảng cáo có hiệu quả, hấp dẫn và
hữu ích thì chúng sẽ không gây phiền hà cho họ. Vì thế, một quảng cáo cho
phép chuyển hướng đến trang đích có liên quan, nguyên bản và dễ điều
hướng là tất cả những gì bạn có thể áp dụng để tạo ra quảng cáo.
1.2 An toàn và bảo mật
Google quy định tất cả các quảng cáo đều phải đảm bảo an toàn cho
người dùng, dù họ là ai, độ tuổi nào hay họ ở bất kỳ đâu. An toàn người dùng
là công việc của tất cả mọi người và chắc chắn Google sẽ không hợp tác với
những ai không tuân theo nguyên tắc này. Gian lận, lừa đảo, lan tỏa vi rút
và phần mềm độc hại khác trên Internet đều là những hành vi gây tổn hại
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PHẦN II

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
CỦA GOOGLE ADS
Quảng cáo Google Ads là hình thức quảng cáo mà nhà quảng
cáo có thể trả phí dựa trên mỗi lượt nhấp chuột vào quảng
cáo (hay còn gọi là CPC), ngoài ra, với một số định dạng quảng
cáo khác, bạn có thể trả phí dựa trên CPV (chi phí cho mỗi lượt
xem video), CPM (chi phí cho 1000 lượt hiển thị).
Để quảng cáo Google Ads hiệu quả, bạn cần hiểu về đặc điểm
loại hình quảng cáo này, về nguyên tắc hoạt động của Google
Ads, cách thức hoạt động, đấu thầu và vị trí mà quảng cáo của
bạn sẽ được hiển thị.
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Chương 1:
Ngân sách và giá thầu
trong chiến dịch quảng cáo

N

gân sách và giá thầu trong chiến dịch quảng cáo cho phép bạn
kiểm soát chi phí và tận dụng tối đa vốn đầu tư vào chiến dịch

quảng cáo của mình. Tuy nhiên, việc điều khiển ngân sách và giá thầu như
thế nào cho hợp lý luôn là một bài toán khó cho các nhà quảng cáo. Đặt
đúng giá thầu quảng cáo có thể giúp nhà quảng cáo “phất” lên nhanh chóng,
ngược lại, sai lầm trong đặt giá thầu có thể khiến cho bạn “tiền mất tật
mang”, không những không đạt được hiệu quả quảng cáo mà còn làm hao
hụt vốn đầu tư của mình.
Vậy, làm thế nào để nhà quảng cáo có thể lựa chọn ngân sách và giá
thầu phù hợp cho chiến dịch quảng cáo của mình? Chúng ta cùng tìm lời giải
đáp trong chương này nhé!

Bùng nổ doanh số với Google Ads

59

1. Ngân sách quảng cáo
1.1 Vai trò của việc đặt ngân sách quảng cáo cho chiến dịch
Dù là thực hiện bất kỳ công việc gì, việc tính toán những phương án
dự phòng sẽ luôn giúp cho bạn chủ động hơn trong quá trình hoạt động và
dễ dàng xử lý nếu xảy ra những thay đổi giữa quá trình. Chẳng hạn, bạn đã
từng lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, chắc chắn trong bản kế hoạch
của bạn sẽ có một góc nhỏ về số tiền có thể chi tiêu ngoài những khoản chi
phí bắt buộc như đi lại, ăn uống và thuê chỗ nghỉ ngơi, đúng chứ? Và với số
tiền đó, bạn có thể mua những món đồ bắt mắt khi bạn đang đi dạo phố,
cũng có thể mua vé chơi các trò chơi có trong khu du lịch, cũng có thể sử
dụng để mua thêm nhiều món quà hơn dành cho người thân, bạn bè hoặc
có thể bạn sẽ chẳng động đến chúng trong cả chuyến du lịch. Mặc dù có sử
dụng đến số tiền này hay không thì việc bạn lập kế hoạch như thế cũng đã
giúp bạn chủ động hơn trong chi tiêu và sẽ chẳng bao giờ lo lắng sẽ rơi vào
trường hợp phải quay về sớm hơn dự định vì lý do “cháy túi”.
Bắt đầu một chương trình quảng cáo bằng Google Ads cũng vậy, việc
tính toán ngân sách quảng cáo sẽ giúp Google tự động thay đổi linh hoạt về
chi phí trong quá trình hoạt động quảng cáo của bạn. Khi thực hiện quảng
cáo, không phải mỗi ngày bạn đều xác định được có bao nhiêu khách hàng
tiềm năng tìm kiếm quảng cáo, hơn thế, lượng truy vấn mỗi ngày cũng sẽ
khác nhau. Do đó, sẽ có những ngày quảng cáo của bạn tiếp cận được nhiều
khách hàng tiềm năng hơn và cũng có những ngày số lượt tiếp cận này sẽ
giảm đi. Ngân sách quảng cáo có thể được thay đổi linh hoạt để hiệu suất
quảng cáo của bạn đạt mức cao nhất có thể.
 Quyết định số tiền chi tiêu
Số tiền chi tiêu mà bạn quyết định cho quảng cáo sẽ dựa trên mục
tiêu quảng cáo mà bạn đặt ra cho quảng cáo của mình. Ví dụ, giá của mỗi lần
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