
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ 
& GIẢI PHÁP TĂNG ĐƠN HÀNG CHO BẠN 



Trong khi họ  
KHÔNG BIẾT BẠN LÀ AI  

vì bạn quá im lặng 

VÌ SAO CẦN  
QUẢNG CÁO ADWORDS? 

Hàng triệu người đang  
GIAO TIẾP VỚI ĐỐI THỦ  

của bạn hàng ngày 

Hàng chất 
lượng cao 

Giá rẻ nhất 
HCM 

Hàng chất 
lượng cao 

Giao hàng 
tận nơi 

Mại dzô, 
mại dzô,.. 



Shop đối thủ cạnh bạn 
    www.doithucanhtranh1.vn 

Shop cạnh tranh đối diện bạn 
    www.doithucanhtranh2.vn 

Shop cạnh tranh trước mặt bạn 
    www.doithucanhtranh3.vn 

Shop đối thủ sau lưng bạn 
    www.doithucanhtranh4.vn 

Thời trang công sở nữ 

 
 
 
 
 

Với chỉ riêng từ khóa  
“thời trang công sở nữ” 

 
hơn 1,900 khách  

TÌM THẤY ĐỐI THỦ  
Mà  

KHÔNG THẤY BẠN 



và bạn đang BỎ LỠ  
45 triệu người online /tháng 

40.5 triệu người tìm kiếm trên Google /tháng 

(Wearesocial, 01/2014)  

75% quyết định mua hàng ngay khi nhìn thấy 

quảng cáo tìm kiếm 

85% còn lại sử dụng thông tin từ quảng cáo 

để nghiên cứu thêm về sản phẩm 

(TNS, 01/2014)  



Người mua hàng online nghiên cứu thông tin chủ yếu 
qua công cụ tìm kiếm 

(TNS, 01/2014)  

33% 

Sử dụng công cụ tìm kiếm tìm thông tin 

27% 

Sử dụng mạng xã hội tìm thông tin 

24% 

Dùng trang web của khách hàng 

24% 

Theo lời khuyên của người quen 

18% 

Đã có kinh nghiệm trước về sản phẩm 

17% 

Dùng các chương trình khuyến mãi 

17% 

Dùng các kênh báo / tạp chí 



Đừng để  

KHÁCH CỦA BẠN VÀO TAY ĐỐI THỦ 

Bạn chỉ cần tập trung nâng cao chất lượng 
dịch vụ & sản phẩm của mình 
 
 
TĂNG ĐƠN HÀNG hãy để  

GIÚP BẠN! 



QUẢNG CÁO ĐÚNG KHU VỰC BẠN MUỐN 
giảm chi phí, tăng đơn hàng 

Hà Nội 

Tp HCM 

Huế 

SHOP CỦA BẠN Ở Tp Hồ Chí Minh 

ĐỊA CHỈ 20 ĐỒNG KHỞI 

ĐỐI TƯỢNG THẤY 
QUẢNG CÁO 

TRONG BÁN KÍNH 2KM 

Chúng tôi có thể tiếp cận tới những 
khách GẦN bạn nhất để đánh ĐÚNG 
ĐỐI TƯỢNG, tăng khả năng mua 
hàng cho bạn  



QUẢNG CÁO ĐÚNG THIẾT BỊ BẠN MUỐN 
giảm chi phí, tăng đơn hàng 

Chúng tôi có thể tiếp 
cận tới những khách sử 
dụng LAPTOP, TABLET, 
MOBILE để tìm đúng 
khách hàng của bạn 
đang cần 



QUẢNG CÁO ĐÚNG CỤM TỪ TÌM KIẾM 
giảm chi phí, tăng đơn hàng 

Chúng tôi giúp các bạn 
cạnh tranh với đối thủ để 
có thể LÊN được CỤM TỪ 
TÌM KIẾM bạn đang quan 
tâm 



VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI 

         GIẢM 30% CHI PHÍ QUẢNG CÁO CỦA BẠN 
         Chúng tôi có thể tối ưu tiết kiệm chi phí đến 30% cho bạn, 

            nếu bạn là người mới bắt đầu chạy Google adwords  
            và chưa có kinh nghiệm  

 

2 

         ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ NHIỀU KINH NGHIỆM 
         + 50 nhân sự có +8 năm kinh nghiệm lĩnh vực   

            quảng cáo trực tuyến  3 

        TOP 3 PARTNER CỦA GOOGLE VIỆT NAM 
         Hiện tại đang quản lý hơn 1000 chiến dịch 

            khác nhau & làm việc trực tiếp với Google 1 



KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI  

CÓ BÁN ĐƯỢC HÀNG KHÔNG? 

“Chỉ với 100.000VNĐ/ngày tôi có ít nhất 2 hotline khách hàng. Tôi tin tưởng 
và sử dụng dịch vụ Adsplus thường xuyên cho việc kinh doanh…” 
Anh Hiếu - Kinh doanh bất động sản 

“Sau khi chạy dịch vụ Google Adsplus số khách hàng của chúng tôi tăng gấp 3 lần 
so với cùng thời điểm” 

Anh Dương – Phụ trách Marketing 

“Với tiêu chỉ cần xuất hiện thương hiệu của công ty mình trên trên Google. Tôi chọn hình thức Quảng 
cáo Google Adwords của Adsplus để đạt mục đích nhanh nhất…” 
Chị Thủy – Giám đốc thiết bị văn phòng 



VÀ RẤT NHIỀU KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI HIỆN 

ĐANG CHẠY QUẢNG CÁO RẤT HIỆU QUẢ 

+ 1000 chiến dịch khác 

nhau thuộc các lĩnh vực bất động sản, điện thoại, 
thời trang, việc làm, vật liệu xây dựng, viễn thông, 
phòng khám, thiết bị văn phòng, ẩm thực...  



GỌI: (08).7300.4488 
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ 
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