








ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Lễ kí kết hợp tác giữa Adsplus và 24h
Money

Ngày 13/03/2021, đã diễn ra buổi Lễ ký kết có sự tham

gia của bà Nguyễn Như Mai - Giám đốc điều hành

Adsplus và ông Phạm Đình Bằng - Giám đốc dự án 24H

Money.

Sự hợp tác này giúp cho các khách hàng của Adsplus

và người dùng của 24h Money có thể cập nhật các bài

viết về Digital Marketing giá trị từ AdsPlus qua ứng dụng

24h Money. Qua đó, khách hàng của Adsplus có thể

theo dõi các thông báo kết quả từ các chiến dịch Ads

của công ty trực tiếp trên App 24h Money.





































Khám bệnh Google Ads

https://khambenhadwords.adsplus.vn






QUẢNG CÁO BANNER TRÊN CÁC TRANG WEBSITE PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG QUẢNG CÁO
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Messenger

Hiển thị quảng cáo để

những người thích

nhắn tin với bạn qua

Facebook, Messenger,

WhatsApp hoặc

Instagram Direct.

Conversion
Hiển thị quảng cáo cho

những người có nhiều

khả năng sẽ thực hiện

hành động có giá trị

nhất, chẳng hạn như

mua hàng hoặc thêm

thông tin thanh toán,

trên trang web, trong

ứng dụng hoặc trong

Messenger.

CPAS
Hiển thị quảng cáo sản phẩm bán
trên sàn thương mại điện tử

Lead form

Tìm kiếm khách hàng

tiềm năng cho doanh

nghiệp hoặc thương

hiệu của bạn
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CÁC DỊCH VỤ KHÁC



Quy Trình Triển Khai Trong 24 giờ

Với dịch vụ Setup tài khoản Quảng cáo tại 1Ad.vn

bạn sẽ nhận được tài khoản triển khai nhanh

trong 24 giờ.

Công nghệ setup tài khoản

Công nghệ setup trên diện rộng và quản lý số lượng

tài khoản lớn. Tính chính xác và bảo mật cao. Theo

Chuẩn Google và Facebook.

Chi Phí Thấp - Thanh Toán Nhanh Gọn

Chi phí thấp, thanh toán nhanh, rõ ràng và minh

bạch với khách hàng



DỊCH VỤ THIẾT KẾ & XÂY DỰNG LANDING PAGE

Chi phí Thiết kế minh bạch

Với dịch vụ Thiết kế Landing Page tại

Adsplus.vn bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về tính

minh bạch trong quá trình triển khai thiết kế.

Nâng cao hiệu quả quảng cáo

Tạo Landing Page đẹp, chuẩn SEO. Mang lại

cho doanh nghiệp rất nhiều khách hàng mục

tiêu, tăng lượng tiếp cận, tăng tính hiệu quả cho

các chiến dịch marketing hay quảng cáo,….






























