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Hiểu rõ về quảng cáo Google Ads là một lợi thế cho những ai

đang làm Marketing Online. Chúng ta có thể chạy quảng cáo

cho chính mình hoặc cho khách hàng nếu họ làm dịch vụ đại

lí. Dù bạn sử dụng để phục vụ bản thân hay khách hàng,

Google Ads là nền tảng quảng cáo bạn không thể bỏ qua.

Để hiểu rõ cũng như nắm bắt được tình

trạng và xu hướng của Google Ads,

đồng thời tìm ra những chiến lược phù

hợp nhất cho doanh nghiệp của bản

thân hay khách hàng, hãy khám phá

trong “Toàn cảnh Google Ads 2020 –

Xu hướng 2021” nhé. Câu trả lời cho

bạn nằm ở đây!
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Những cập nhật của Google

Ads trong năm 2020



Quảng cáo Khám phá
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Tại sự kiện Google Marketing Live vào tháng 5/2020, Google đã chính thức trình làng hình thức quảng cáo mới mang tên

Quảng cáo Khám phá (Discovery Ads), sau một thời gian dài thử nghiệm kể từ một năm về trước.

Chiến dịch Khám phá giúp bạn tiếp cận tới

2,9 tỷ người khi họ duyệt qua các nguồn

cấp dữ liệu trên YouTube, kiểm tra các tab

Quảng cáo và Xã hội của Gmail cũng như

cuộn qua Khám phá để nắm bắt các chủ

đề yêu thích của họ. Bằng cách kết hợp

phạm vi tiếp cận mở rộng này với công

nghệ máy học của Google và hiểu biết

độc đáo về mục đích, các thương hiệu

đang thấy dễ dàng hơn trong việc kết nối

với những khách hàng mới, đủ điều kiện

trên quy mô lớn. Tiếp cận tới tỷ người
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Quảng cáo Khám phá

đó, bằng cách ngay khi người dùng hứng thú với sản phẩm nào đó, những

quảng cáo liên quan đến mặt hàng đó sẽ hiển thị ngay tại những vị trí nổi

bật như Discovery feed hay đầu trang Youtube, Gmail để kích thích họ ấn

vào để tìm hiểu. Như vậy, khách hàng được tiếp thị trước cả khi bắt đầu tìm

kiếm.

Theo nghiên cứu của Google, 85% người nói rằng họ thực hiện hành động trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện ra một sản

phẩm, chẳng hạn như so sánh giá hoặc mua hàng. Với Discovery Ads, Google đã rút gọn được một phần thời gian của 24 giờ

85% người thực hiện hành động trong 24 

giờ sau khi tìm ra một sản phẩm



7 | autoads.asia | 093 732 8686

Quảng cáo Audio

Audio ads, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp

cận và tăng nhận thức về thương hiệu một cách hiệu quả với quảng cáo dựa trên

âm thanh và các tính năng đo lường, đối tượng và an toàn thương hiệu giống như

chiến dịch video của bạn.

Với mong muốn giúp bạn điều chỉnh phương tiện truyền thông và phương pháp tiếp

cận sáng tạo theo những cách khác nhau mà người tiêu dùng đang tương tác với

YouTube, vào tháng 11/2020, Google đã cho ra mắt Quảng cáo Âm thanh

(Audio Ads), định dạng quảng cáo đầu tiên được thiết kế để kết nối thương hiệu

của bạn với khán giả bằng cách tương tác và lắng nghe trên YouTube.
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Hiển thị miễn phí danh mục sản phẩm trên Google Shopping

tab Google Shopping. Đối với một công cụ nhận được “hàng trăm triệu lượt tìm kiếm mua sắm”

mỗi ngày, đây quả là một sân chơi cân bằng lớn — và cũng là cơ hội tuyệt vời cho các doanh

nghiệp để có được miếng bánh của họ. Còn về phía người tiêu dùng, họ sẽ được tiếp cận với đa

dạng sản phẩm hơn thông qua việc khám phá thẻ Google Mua sắm.

Trước kia, khi muốn đưa danh sách sản phẩm của mình lên Google, người bán sẽ phải trả tiền. Nhưng giờ đây, điều đó là

hoàn toàn miễn phí, nghĩa là bạn sẽ không mất bất cứ khoản “hoa hồng” nào cho ông lớn này để hàng hóa được hiển thị trên
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Tính năng mới của quảng cáo Tìm kiếm thích ứng

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng sử dụng công nghệ máy học để phân phát thông điệp có liên quan cho khách hàng tiềm

năng, giúp làm tăng số lượt nhấp và số lượt chuyển đổi nhiều hơn đến 10%. Để giúp bạn thu hút

người tiêu dùng hiệu quả hơn, Google đã ra mắt các tính năng mới để làm cho hình thức quảng cáo này có liên quan và

dễ dàng quản lý hơn.
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Tính năng mới của quảng cáo Tìm kiếm thích ứng

sử dụng tính năng Chèn vị trí để tự

động thêm vị trí nơi bạn cung cấp

sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Sau khi thiết lập, quảng cáo của

bạn sẽ tự động bao gồm tên thành

phố, tiểu bang hoặc quốc gia dựa

vào vị trí của khách hàng tiềm năng

hoặc khu vực mà họ quan tâm. Bạn

có thể xem báo cáo tổng hợp và ẩn

danh để xem lại số lần quảng cáo

hiển thị bằng tính năng chèn vị trí.

Phân phát quảng cáo có liên quan hơn

Theo nghiên cứu của Google, 91% người dùng smartphone đã mua hoặc định mua một sản phẩm nào đó sau khi xem một

quảng cáo liên quan. Vậy làm thế nào để bạn có thể tạo ra một quảng cáo tìm kiếm tương ứng như thế? Rất đơn giản, hãy

91% người dùng smartphone đã mua/định 

mua một sản phẩm nào đó sau khi xem một 

quảng cáo liên quan
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Tính năng mới của quảng cáo Tìm kiếm thích ứng

Thông báo cách mọi người có thể mua sắm với bạn

Khi tạo quảng cáo, việc thông báo những cách thức mà khách hàng tiềm năng có thể mua sắm với bạn là rất quan

trọng. Để giúp bạn dễ dàng tạo quảng cáo chứa nhiều thông tin hơn, Google đã cải thiện những mục đề xuất mà bạn

thấy khi viết dòng tiêu đề và nội dung mô tả. Giờ đây, khi tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng, bạn sẽ thấy các danh mục

mới đề xuất những cụm từ thường dùng để làm nổi bật khả năng hiện diện trực tuyến, cũng như tùy chọn giao hàng và

hoàn trả cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi thêm URL cuối cùng vào

quảng cáo, bạn có thể xem các mục

đề xuất mới về dòng tiêu đề và nội

dung mô tả đã được điều chỉnh cho

phù hợp với doanh nghiệp dựa trên

trang web và quảng cáo hiện có của

bạn.
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Tính năng mới của quảng cáo Tìm kiếm thích ứng

Giờ đây, bạn có thể xem xét nhiều tài sản hơn

cùng một lúc và biết yếu tố nào thu hút khách

hàng nhanh hơn. Theo nội dung cập nhật này,

giờ đây bạn có thể áp dụng tính năng báo cáo

hiệu quả hoạt động của tài sản cho dòng mô

tả.

Quản lý quảng cáo trên quy mô lớn và nhận được nhiều 

thông tin chi tiết hơn

Hơn 80% thời gian của nhà tiếp thị kỹ thuật số là dành cho các

công việc tự làm (như lập báo cáo), trong khi chỉ 20% thời gian là

dành cho chiến lược. Để giúp bạn tiết kiệm thêm thời gian, Google

đã ra mắt tính năng báo cáo tài sản trên nhiều chiến dịch.
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Phát triển doanh nghiệp với từ khóa Đối sánh rộng và 

Đặt giá thầu thông minh

Một đề xuất đến từ Google vào cuối năm nay: sử dụng

Đối sánh rộng và Đặt giá thầu thông minh cùng nhau để

tiếp cận các tìm kiếm phù hợp hơn, đáp ứng các mục

tiêu hoạt động của mình. Ví dụ: từ khóa Đối sánh rộng

như “Mũ dành cho phụ nữ” có thể phù hợp với các tìm

kiếm có liên quan mà bạn có thể chưa nghĩ đến, như

“Mũ đội đầu mùa đông cho phụ nữ” hoặc “Phụ kiện

dành cho phụ nữ”. Bằng cách ghép nối từ khóa này với

Đặt giá thầu thông minh, bạn có thể sử dụng các tín

hiệu tại thời điểm đấu giá để đặt giá thầu phù hợp cho

từng truy vấn này. Điều này có nghĩa là bạn không cần

phải dự đoán và quản lý mọi tìm kiếm tiềm năng nữa.
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Phát triển doanh nghiệp với từ khóa Đối sánh rộng và 

Đặt giá thầu thông minh

Google muốn giúp bạn thu lợi từ chiến lược này dễ dàng hơn trong tài khoản của mình. Nếu bạn đang sử dụng Đặt giá thầu

thông minh, Google sẽ xác định các từ khóa hiện tại có khả năng cải thiện hiệu suất nếu bạn chuyển chúng sang Đối sánh

rộng. Google sẽ tự động giới thiệu những cơ hội này cho bạn trên trang Đề xuất trong tài khoản của bạn. Trung bình, các nhà

quảng cáo chuyển từ khóa Đối sánh cụm từ và Đối sánh rộng được sửa đổi của họ sang Đối sánh rộng có thể thấy nhiều

chuyển đổi hơn và giá trị chuyển đổi cao hơn.
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API Google Ads

Kể từ 21/09/2020, Google đã cho phép API

Google Ads được áp dụng rộng rãi cho các

nhà quảng cáo và nhà phát triển. API này

giúp bạn xây dựng các công cụ để hỗ trợ

doanh nghiệp của mình trên quy mô lớn

với các khả năng mới và chức năng cập

nhật hiệu quả.

Thông qua API Google Ads, bạn sẽ thấy việc phát hành các tính năng mới và

cập nhật khả năng tương thích cho các công cụ (như thẻ đề xuất, chiến dịch

địa phương và nhiều công cụ khác) diễn ra nhanh hơn. Google cũng đã cải

tiến các tính năng hiện tại như Công cụ lập kế hoạch từ khóa, lịch sử thay đổi

và thanh toán. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các chiến dịch của mình

và tăng năng suất tổng thể.
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API Google Ads

Chia sẻ về hiệu quả mà API Google Ads

mang lại, Nir Feldman, Phó chủ tịch cấp

cao về kỹ thuật tại Kenshoo (một nền

tảng quảng cáo kỹ thuật số) chia sẻ:

"Nhờ API Google Ads, việc cập nhật và

bảo trì dễ dàng hơn bao giờ hết. Tính

năng này giúp chúng tôi triển khai các

chức năng mới nhất cho khách hàng

nhanh hơn”.
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Đánh giá của các chuyên

gia về sự phát triển của

Google Ads trong năm 2021
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Amazon sẽ tiếp tục tác động đến các nhà quảng cáo Google

Vào tháng 3 năm 2020, Amazon đã quyết định tạm dừng các chiến dịch Quảng cáo văn bản và

Quảng cáo mua sắm vì muốn tập trung vào các sản phẩm thiết yếu trong những ngày đầu của xu

hướng hạn chế bắt nguồn từ COVID-19. Động thái này có ý nghĩa vào thời điểm đó khi Amazon cần

thuê hơn 100.00 công nhân và thực hiện các nỗ lực khác để tăng cường năng lực thực hiện đơn

hàng của mình. Đến tháng 6 năm 2020, Amazon mới quay lại chạy quảng cáo Google ở Hoa Kỳ.
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Amazon sẽ tiếp tục tác động đến các nhà quảng cáo Google

“Amazon bắt đầu ghi tên lại trên danh sách trả phí của Google. Việc quay trở lại

của ông lớn này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cạnh tranh hơn cho các cuộc đấu giá và

các nhà bán lẻ - vốn đang giành được lợi thế khi Amazon vắng mặt. Hiệu suất cũng

có thể vì thế mà chịu tác động. Điều này nói lên rằng, có rất nhiều phần động khi

nói về đấu giá quảng cáo của Google với một vài công ty lớn mà Amazon chỉ là một

trong số đó và thường khá khó để định lượng rõ ràng tác động của Amazon trong

và của chính nó, ” Andy Taylor , Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Tinuiti cho biết.

“Rõ ràng Prime Day là một sự kiện mà ngay cả những thương hiệu không bán

hàng trên Amazon cũng nên chuẩn bị và một chiến lược quảng cáo đa kênh mạnh

mẽ có thể giúp tận dụng tối đa sự gia tăng nhu cầu. Các xu hướng đặt giá trên

nhiều kênh trong Prime Day cho thấy bối cảnh quảng cáo cạnh tranh trong đó

nhiều nhà tiếp thị sẽ đấu đá nhau để được hiển thị trước mặt người mua sắm.”

Taylor nói.
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Quảng cáo Khám phá mở ra cơ hội mới

Quảng cáo khám phá của Google xuất hiện trên một số

sản phẩm của Google (bao gồm nguồn cấp dữ liệu trang

chủ YouTube, Quảng cáo trong Gmail, nguồn cấp dữ liệu

Khám phá của Google) và có thể được sử dụng để tiếp

cận khách hàng mới tiềm năng với nội dung phong phú và

phù hợp trong suốt hành trình mua hàng của người dùng.

“Quảng cáo Khám phá sẽ mở ra một khoảng không quảng

cáo mới tuyệt vời và là phương tiện hiệu quả giúp tiếp cận

các đối tượng mục tiêu. Bản thân định dạng quảng cáo

đang hấp dẫn các nhà quảng cáo như một công cụ hữu

hiệu để thúc đẩy hành động trên toàn bộ kênh.” - Josh

Brisco , VP của Growth Media, tại Tinuiti.
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Quảng cáo Google phục hồi, dự kiến tăng trưởng năm 2021

Theo Báo cáo điểm chuẩn Google Ads quý 3 năm 2020 của Tinuiti, các nhà quảng cáo đã tăng chi tiêu cho Quảng

cáo Tìm kiếm của Google lên 28% so với cùng kỳ ngoái, tăng tốc từ mức tăng trưởng 19% trong quý 2 năm 2020.

“CPC chỉ giảm 1% trong quý 3,

khác xa so với mức giảm 17% được

quan sát thấy trong quý 2, vì nhiều

nhà quảng cáo như Amazon tăng

cường đầu tư vào tìm kiếm trong

quý, làm tăng cạnh tranh. Tăng

trưởng nhấp chuột chậm lại với nhiều

nhà quảng cáo tranh giành người tìm

kiếm hơn, ”Andy Taylor, Trưởng bộ

phận Nghiên cứu tại Tinuiti cho biết

trong báo cáo gần đây của mình.

Chi tiêu cho Quảng cáo Tìm kiếm của

Google tăng 28%
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Sự bùng nổ của máy học và chiến dịch thông minh

Vào năm 2021, chúng tôi hy vọng Google sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự phát triển của các chiến dịch tích hợp/thông minh và

các loại quảng cáo cho phép tất cả các nền tảng của Google (Google Tìm kiếm, Google Mua sắm, YouTube, Gmail,

Mạng hiển thị của Google, ứng dụng Google, v.v.) như vị trí đặt quảng cáo, sử dụng công nghệ máy học để nhắm mục

tiêu quảng cáo đến người dùng trên Google Verse.

Chiến dịch Mua sắm thông minh và Chiến dịch Khám phá của Google là hai loại chiến dịch mẫu đang cho thấy nhiều

hứa hẹn về hiệu quả trong việc mở rộng quy mô và đạt được mục tiêu.
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Sự bùng nổ của máy học và chiến dịch thông minh

“Google có thể tiếp tục giới hạn các tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối

tượng của nhà quảng cáo và kiểm soát từ khóa để có thêm tính năng

học máy và Đặt giá thầu thông minh, tận dụng các tín hiệu thu thập

được từ hoạt động của người dùng trên Googleverse. Vai trò của con

người đang ngày càng phát triển và các nhà quản lý phương tiện được

trả tiền phải có khả năng xoay vòng từ việc tập trung sức lực vào chủ

yếu quản lý vi mô và cài đặt nhắm mục tiêu sang quản lý toàn diện

hơn chiến lược kênh, ngân sách, danh mục đầu tư giá thầu, hỗn hợp

phương tiện và những thứ tương tự đồng thời hiểu rõ thời điểm và

cách thức thực hiện các loại chiến dịch này một cách chiến lược. ”

Lewis Brannon, Giám đốc cấp cao, Tìm kiếm bán lẻ tại Tinuiti cho biết.
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Google sẽ mở rộng các dịch vụ giữa kênh

“Google sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển dịch vụ cung cấp giữa kênh của mình để có phạm vi tiếp cận rộng hơn và hiệu

quả hơn cho các nhà tiếp thị quan tâm đến hiệu suất. Với các dịch vụ tìm kiếm mạnh mẽ hiện có (gọi là kênh dưới) và

YouTube (theo truyền thống là kênh trên), Google tiếp tục có cơ hội cung cấp cho các nhà quảng cáo các kênh hướng

giữa kênh, theo hiệu suất. Những cải tiến đáng kể gần đây đối với YouTube về hiệu suất, Quảng cáo Hiển thị video động

cũng như Quảng cáo khám phá cho thấy phương tiện truyền thông giữa kênh sẽ tiếp tục là một phân khúc tăng trưởng

cao trong tổ hợp quảng cáo của Google và cũng là một lĩnh vực cơ hội cho các nhà quảng cáo lớn và nhỏ.” - Josh

Brisco, VP, Growth Media tại Tinuiti
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Quảng cáo có nội dung cập nhật sẽ xuất hiện ở đầu trang

Quảng cáo hiếm khi được cập nhật thông tin

và nhất quán trên tất cả các kênh liên lạc,

nếu có thì chủ yếu là quảng cáo của những

công ty hàng đầu. Mọi doanh nghiệp cần phải

biết đây là một xu hướng cực kỳ quan trọng

và triển vọng. Bằng việc giữ cho quảng cáo

của họ luôn mới và đầy đủ thông tin cập nhật

sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành quả hơn

so với các đối thủ cạnh tranh của mình.

“Với sự thay đổi trong hành vi của người tìm kiếm và khả năng phản hồi nhanh chóng của nhà tiếp thị thông qua việc thay

đổi nội dung quảng cáo, chúng tôi hy vọng rằng trong nhiều năm tới, các công ty thường xuyên làm mới quảng cáo của

mình sẽ vượt xa các đối thủ lúc nào cũng chậm chạp trong việc bắt kịp xu hướng thời đại.” - Brad Geddes, Đồng sáng

lập, phân tích.
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Các xu hướng Google Ads 2021
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Quảng cáo Khám phá

Google đã chính thức cho ra mắt Quảng cáo Khám phá, nguồn cấp tin tức dành cho thiết bị di động

được cá nhân hóa của mình, vào tháng 5/2020, sau một năm chạy thử nghiệm. Mục tiêu của chiến

dịch khám phá là hiển thị nội dung có liên quan cho người dùng ngay cả khi họ không tìm kiếm.
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Quảng cáo Khám phá

Tương tự như Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc quảng cáo

YouTube, Quảng cáo Khám phá phải hấp dẫn về mặt hình

ảnh và thân thiện với thiết bị di động để chúng có cảm giác

giống với nguồn cấp dữ liệu mà chúng được hiển thị. Google

sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa vị trí đặt quảng

cáo dựa trên lịch sử tìm kiếm của người dùng, mức độ

tương tác với nguồn cấp dữ liệu và các yếu tố khác để phân

phối chúng đến những khách hàng tiềm năng quan tâm nhất

Quảng cáo Khám phá mới của Google còn cho phép các

nhà tiếp thị tiếp cận khách hàng tiềm năng không chỉ trong

nguồn cấp dữ liệu Khám phá mà còn trong nguồn cấp dữ

liệu trang chủ YouTube và cả Gmail. Chắc chắn định dạng

quảng cáo mới này sẽ ngày càng được hoàn thiện vào năm

2021 và sẽ là “luồng gió mới” trong kế hoạch chiến

lược tiếp thị của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới.
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Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa Google Ads

Các ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Google Ads ngày càng trở nên tinh vi hơn. Đây sẽ là tin tức đáng hoan

nghênh đối với các nhà tiếp thị vào năm 2021.

Đầu tiên và quan trọng nhất, AI đã được chứng minh là nhắm đối tượng mục tiêu chính xác hơn và tiếp cận họ khi họ

sẵn sàng mua hàng nhất. Các công nghệ tự động hóa mới có thể dự đoán tỷ lệ nhấp (CTR) và chuyển đổi, giúp các nhà

tiếp thị có thêm thời gian để lập chiến lược và định hình thông điệp. Còn gì tuyệt vời hơn khi nó được tích hợp ngay trong

nền tảng Google Ads của bạn.
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Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa Google Ads

Một ứng dụng AI phổ biến khác đang được nhiều nhà tiếp thị

PPC sử dụng đó là Đặt giá thầu thông minh của Google. Về

cơ bản, Đặt giá thầu thông minh giúp các nhà tiếp thị thu

được nhiều hơn thông qua "Chiến lược giá thầu" tự động

được hỗ trợ bởi máy học. Không đến mức có thể thay bạn

làm tất cả, tuy nhiên, ở cấp độ cao, nó được phát triển để

“đặt giá thầu chính xác hơn và phù hợp với từng và mọi

phiên đấu giá” nhờ khả năng xác định và hành động theo các

xu hướng, kiểu hành vi và thậm chí là những thay đổi theo

mùa nhanh hơn nhiều so với khả năng của con người.
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Theo những báo cáo ban đầu của Google, các nhóm

quảng cáo bao gồm một hoặc nhiều Quảng cáo thư

viện ảnh có thêm tới 25% số lần tương tác.
Quảng cáo thư viện sẽ xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm trên điện

thoại di động và có 4-8 hình ảnh. Mỗi hình ảnh lại có văn bản

riêng, cùng với dòng tiêu đề, URL tĩnh và các nhà quảng cáo sẽ

phải trả tiền khi người dùng nhấp hoặc vuốt hình ảnh. Quảng cáo

thư viện ảnh có thể không có nhiều ứng dụng cho các thương

hiệu B2B hoặc công ty theo định hướng dịch vụ, nhưng các doanh

nghiệp chứa nguồn hình ảnh minh họa phong phú chắc chắn nên

tận dụng định dạng quảng cáo này.

Google càng phát triển xa hơn khỏi các quảng

cáo tìm kiếm chỉ có văn bản, các nhà tiếp thị

càng có nhiều cơ hội hơn để trình bày các sản

phẩm và dịch vụ của họ theo cách có ý nghĩa

nhất cho doanh nghiệp và khách hàng của họ.

Quảng cáo Thư viện
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Cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều cách hơn để nhắm đúng

đối tượng mục tiêu là một đề xuất đôi bên cùng có lợi cho cả

doanh nghiệp và người dùng (chưa kể đến lợi nhuận của

Google). Vào tháng 10 năm 2019, Google đã công bố hai phân

khúc đối tượng mở rộng để giúp các doanh nghiệp có thể thu hút

được nhiều khách hàng lý tưởng vào đúng thời điểm hơn.

Phân khúc đối tượng mở rộng

Đối tượng chung sở thích: Những đối tượng này được xây

dựng dựa trên sở thích và được xác định dựa trên hành vi duyệt

web. Một số ví dụ về Đối tượng chung sở thích là tiệm làm đẹp,

người mua sắm trong cửa hàng tiện lợi,... Theo Google,

Volkswagen đã sử dụng đối tượng chung sở thích để đạt được

tỷ lệ chuyển đổi tăng 250% .

Đối tượng trong thị trường: Những đối tượng này

đang tích cực nghiên cứu hoặc so sánh các sản

phẩm và dịch vụ. Gần đây, Google đã triển khai các

phân khúc sự kiện theo mùa mới cho những đối

tượng này để các nhà quảng cáo có thể tiếp cận

người tiêu dùng trên mạng tìm kiếm và YouTube với

các ưu đãi kịp thời.



Quảng cáo video trỗi dậy

Như cách bạn có thể nhắm mục tiêu theo chủ đề, từ khóa và nhân khẩu học bằng

Google Ads truyền thống, bạn khởi chạy các chiến dịch video để hiển thị quảng cáo kịp

thời trong khi mọi người xem video yêu thích của họ trên Youtube. Đây là một cách

hiệu quả để tiếp cận khách hàng rộng và sâu.

Đừng quên rằng YouTube là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai thế giới. Ước tính có khoảng

60 tỷ người dùng Hoa Kỳ truy cập YouTube hàng ngày. Đối với các thương hiệu

đang cố gắng thâm nhập và mở rộng phạm vi tiếp cận của họ, YouTube giống như

hiển thị quảng cáo tại Super Bowl.

Quảng cáo video hiệu quả vì một lý do đơn giản: bạn có một lượng khán giả cố định.

Video Ads được hiển thị khi mọi người đang nhìn vào màn hình để xem video yêu thích

của họ, điều này có thể thúc đẩy số lần hiển thị và khả năng tương tác tăng cao.
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Google Ads và Tìm kiếm giọng nói

Hiện nay, các tìm kiếm bằng giọng nói sử dụng màn hình - chẳng hạn như sử dụng voice search của Google trên máy tính

để bàn hoặc trên điện thoại - hiển thị được quảng cáo. Nhưng đáng tiếc là loa thông minh Google Home và thiết bị Amazon

Alexa thì chưa. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ thay đổi. Trên thực tế, Google đã và đang thử nghiệm quảng cáo trên

Google Home. Khi người dùng ngày càng ít tìm kiếm bằng văn bản, gã khổng lồ công nghệ chắc chắn sẽ tìm cách kiếm tiền

từ tìm kiếm bằng giọng nói.

Theo thống kê mới đây:

 55% tổng số ngôi nhà ở Mỹ sẽ sở

hữu loa thông minh vào năm 2022

 Mua sắm bằng giọng nói được thiết

lập để tăng lên 40 tỷ đô la vào năm

2022, tăng từ 2 tỷ đô la hiện nay

 2 trong số 5 người lớn sử dụng tìm

kiếm bằng giọng nói một lần mỗi

ngày
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Tips bỏ túi cho doanh nghiệp

khi chạy Google Ads



36 | autoads.asia | 093 732 8686

Tối ưu hóa từ khóa phủ định

Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của các

chiến dịch Google Ads là sử dụng các từ khóa phủ định. Bằng cách cho Google biết sản phẩm

của bạn không phải là gì, bạn ngăn không cho quảng cáo của mình hiển thị khi khách hàng

đang tìm kiếm từ khóa không phù hợp, từ đó tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể.
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Tối ưu hóa từ khóa phủ định

Từ khóa phủ định có thể được thêm vào cấp

chiến dịch, nhưng bạn cũng có thể trau dồi bằng

cách thêm các từ khóa duy nhất vào các nhóm

quảng cáo cụ thể.

Ví dụ: Bạn sở hữu chuỗi căn hộ dành cho sinh

viên thuê ngoài ký túc xá. Để đảm bảo chỉ nhận

được lưu lượng truy cập đủ điều kiện (Là sinh

viên thay vì hộ gia đình, người đã đi làm,...), bạn

có thể loại trừ các cụm từ như "gia đình" cùng với

"giá rẻ" và các từ loại khác để ngăn những người

tìm kiếm không thuộc nhân khẩu học của bạn.
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Cứu cánh các nhóm quảng cáo kém hiệu quả với RLSA

Đã bao giờ có một nhóm quảng cáo mà bạn cảm thấy tốt nhưng cuối cùng nó không mang lại kết quả như bạn mong

muốn? Nếu bạn đang gặp tình trạng như vậy, tại sao không thử phục hồi nhóm quảng cáo đó bằng cách sử dụng

Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA). Với tính năng này, bạn có thể hạn chế lưu

lượng truy cập bằng cách chỉ hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web của bạn. Vì họ đã biết bạn

là ai và thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm của bạn, nên có lẽ họ sẽ tiến xa hơn trong hành trình mua hàng.
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Cứu cánh các nhóm quảng cáo kém hiệu quả với RLSA

Nếu bạn quyết định chọn RLSA, bạn phải thực hiện nó đúng cách. Với RLSA, tiêu chí nhắm mục tiêu

chính của bạn vẫn là từ khóa — danh sách tiếp thị lại của bạn sau đó được xếp thành một phương pháp

nhắm mục tiêu phụ. Khi thêm danh sách tiếp thị lại của mình, bạn có cơ hội đặt nó thành "chỉ đặt giá

thầu" hoặc "mục tiêu và giá thầu". Trong trường hợp này, hãy đảm bảo chọn "mục tiêu và giá thầu", điều

này giới hạn khả năng hiển thị của quảng cáo đối với những khách truy cập trang web trong quá khứ.
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Cài đặt thêm ngôn ngữ để tiếp cận nhiều hơn

Quảng cáo Google cho phép cài đặt

nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ, người

dùng có thể chỉnh sửa cài đặt này để

đảm bảo rằng Google cung cấp kết

quả theo ngôn ngữ đã chọn của họ,

bất kể vị trí thực. Tức là cho dù bạn

sống ở đâu, nói tiếng gì, thì kết quả

tìm kiếm sẽ được đưa ra dựa trên

ngôn ngữ bạn chọn trong cài đặt.

Điều này rất tiện lợi, nhưng cũng rất đáng tiếc, bởi bạn đang giới hạn số đối tượng mục tiêu của mình trong khi trên

thực tế hiện đang có rất nhiều người dùng song ngữ hoặc đa ngữ.
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Cài đặt thêm ngôn ngữ để tiếp cận nhiều hơn

Hãy lấy ví dụ như ở Hoa Kỳ, cứ 5

cư dân thì có một người nói ngôn

ngữ không phải tiếng Anh trong hộ

gia đình của họ. Vì vậy, các công ty

tại đây luôn cố gắng thêm nhiều

ngôn ngữ vào quảng cáo bởi họ

không muốn bỏ lỡ cơ hội trên một

vùng đất mà người tiêu dùng song

ngữ chiếm số lượng không hề nhỏ.

Việc mở rộng quảng cáo của bạn sang một thị trường hoàn toàn mới nghe có vẻ khó, nhưng nó thực sự khá đơn

giản. Trước tiên, hãy xác định các ngôn ngữ nổi bật nhất trong các vùng mục tiêu của bạn.
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Trang đích phải liên quan tới quảng cáo

Đây là một trong những lưu ý bị bỏ

qua nhiều nhất của tìm kiếm có trả

tiền, lý do là bởi khi thiết lập một

chiến dịch PPC, bạn dồn chủ yếu

sức lực cho các khâu như điều chỉnh

giá thầu, thử nghiệm bản sao quảng

cáo,... mà vô tình quên mất phải tối

ưu trang đích của mình.

Hãy nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của tiếp thị PPC là bán

hàng. Quảng cáo PPC thành công thúc đẩy khách hàng

tiềm năng đủ điều kiện đến trang đích, nhưng đó chỉ là

nửa đầu của chiến thắng. Sau đó, công việc của trang

đích đó là chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành

khách hàng trả tiền.

Bạn nên tối ưu hóa các trang đích của mình cho các

chuyển đổi PPC bằng cách làm cho thông điệp của quảng

cáo phù hợp với thông điệp trang đích của bạn. Duy trì sự

nhất quán giữa từ khóa, bản sao quảng cáo và trang đích

sẽ cải thiện cả tỷ lệ nhấp và tỷ lệ chuyển đổi mà vẫn giảm

được CPC.
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Điều chỉnh giá thầu để nhắm mục tiêu theo địa lý

Bất kể cạnh tranh trên thị trường hay trong

ngành kinh doanh của bạn, bạn đều có thể

thu lợi bằng cách tập trung ngân sách tiếp

thị của mình vào các vị trí địa lý cụ thể.

Đầu tiên, cách đơn giản nhất đó là bạn hãy đặt giá

thầu cao hơn cho những khu vực khách hàng gần bạn

và giảm giá cho những địa điểm xa hơn. Nhưng hiệu

suất nhắm mục tiêu theo địa lý không phải chỉ có thế.

Ngay cả khi các sản phẩm và dịch vụ của bạn không

phụ thuộc vào vị trí thực tế của khách hàng, bạn vẫn

có thể tối ưu hóa các chiến dịch PPC của mình với giá

thầu được nhắm mục tiêu theo địa lý dựa trên thời vụ,

thời tiết và nhu cầu của người dùng.
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Điều chỉnh giá thầu để nhắm mục tiêu theo địa lý

Ví dụ: Nếu bạn bán xẻng xúc tuyết thì bạn nên đặt giá thầu âm ở các khu vực ấm hơn như

Florida và Alabama vì người dân ở các bang đó có thể sẽ không cần sản phẩm của bạn và

bạn sẽ lãng phí tiền cho mỗi lần nhấp chuột từ các bang đó. Tuy nhiên, bạn nên tăng giá thầu

cho các thành phố nơi luôn phải hứng chịu lượng tuyết rơi nhiều hơn từ thời tiết lạnh giá tới.
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“Làm phiền” đối thủ cạnh tranh của bạn

Nếu mọi người đang tìm kiếm tên thương hiệu

của đối thủ cạnh tranh của bạn, bạn có thể đặt giá

thầu để quảng cáo của bạn xuất hiện khi từ khóa

đó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Đó là một

cách hiệu quả để “làm phiền” đối thủ của bạn.

Hãy đến với ví dụ về Shotify, một giải pháp thương mại

điện tử, cạnh tranh với WooCommerce, BigCommerce

và Magento. Khi chúng tôi tìm kiếm BigCommerce trên

Google, chúng ta sẽ thấy quảng cáo sau.

Có thể thấy là Shopify đã cố gắng hiển thị thương hiệu

của mình khi mọi người tìm kiếm đối thủ cạnh tranh là

BigCommerce. Đây có thể là một hành vi gây tranh cãi,

nhưng lợi ích mà nó mang lại thì không thể phủ nhận..
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Tận dụng Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng thường bị đánh giá thấp, nhưng thực ra chúng là nhân tố quan trọng để tạo ra sự

khác biệt. Người dùng sẽ nhìn vào đó để quyết định liệu họ có nhấp vào quảng cáo hay không. Chúng

mở rộng quảng cáo của bạn với các chức năng hữu ích giúp đạt được chuyển đổi và tỷ lệ nhấp tốt

hơn. Mọi người sẵn sàng gọi cho bạn hoặc đặt lịch hẹn với bạn hơn nếu họ có thể làm như vậy chỉ

với một cú nhấp chuột. Điều tuyệt vời nhất là các tiện ích mở rộng Google Ads hoàn toàn miễn phí.
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TẠM KẾT

Thông qua Ebook, AutoAds hy vọng rằng bạn đã có cái nhìn

tổng quan về tình hình Tiếp thị số trong năm 2020 đầy biến động

vừa qua. Tài liệu được nghiên cứu và tổng hợp bởi Novaon

AutoAds, đối tác cao cấp của Google tại Đông Nam Á với 14

năm trong lĩnh vực Digital Marketing. Chúng tôi cung cấp các

giải pháp giúp doanh nghiệp tăng tối đa chuyển đổi trên website.

• Dịch vụ Quảng cáo Google Ads

• Sản phẩm AdTech (Chặn click ảo AI)

• Sản phẩm MarTech (MaxLead, MaxPush…)

Novaon AutoAds

Hotline: (+84) 937 32 8686 Website: http://autoads.asia/ Email: mktautoads@novaon.asia

Trụ sở chính: Tòa nhà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Số 6 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tòa nhà MB AMC, số 538 đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP HCM
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