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TẠO TÀI KHOẢN 
QUẢNG CÁO NATIVE ADS



TRUY CẬP VÀO TÊN MIỀN                 https://nativeads.admicro.vn 

CHỌN ĐĂNG KÝ

1



CHỌN ĐĂNG KÝ

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN2

2016 Admicroc

ĐĂNG KÝ



CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG EMAIL ĐĂNG KÝ ĐỂ XÁC THỰC TÀI KHOẢN3



NẠP TIỀN VÀO 
TÀI KHOẢN 
QUẢNG CÁO



ĐĂNG NHẬP TẠI LINK        https://nativeads.admicro.vn1

Đăng nhập

nativead_admirco

. . . . . . . . .

Quên mật khẩu?
Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập VietID

CHỌN ĐĂNG NHẬP1.1 ĐIỀN TÊN TÀI KHOẢN & MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP1.2

ĐĂNG NHẬP



CHỌN NGÂN QUỸ2

NGÂN QUỸ



KẾT NỐI CỔNG NẠP TIỀN VỚI TÀI KHOẢN NATIVE ADS3

Kết nối cổng nạp tiền

Chọn KẾT NỐI CỔNG NẠP TIỀN Tích chọn CHO PHÉP THANH TOÁN NATIVE ADS       OK

Cho phép thanh toán:
NativeAds

OK

3.23.1



NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO TỪ CỔNG PAYMENT4

Nạp tiền từ cổng Payment

Click NẠP TIỀN TỪ CỔNG PAYMENT4.1



NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO TỪ CỔNG PAYMENT4

Click NẠP TIỀN4.1 Chọn phương thức và điền thông tin thanh toán4.2

Nạp tiền



CHUYỂN TIỀN VỀ NATIVE ADS5

Trong mục NGÂN QUỸ, click CHUYỂN TIỀN VỀ NATIVE ADS5.1 Nhập số tiền muốn nạp vào tài khoản        OK5.2

Chuyển tiền về Native Ads

OK

50,000,000



KHỞI TẠO 
CHIẾN DỊCH 
QUẢNG CÁO



ĐĂNG NHẬP TẠI LINK          https://nativeads.admicro.vn

Đăng nhập

nativead_admirco

..........

Quên mật khẩu?
Đăng ký

1

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập VietID



ĐỂ KHỞI TẠO CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO, CHỌN TẠO MỚI NATIVE ADS2

Tạo mới Native Ads+



THIẾT LẬP QUẢNG CÁO THEO CÁC BƯỚC TRÊN MÀN HÌNH3

Tạo mới

Chọn TẠO MỚI để khởi tạo chiến dịch quảng cáo mới

Hoặc nhập tên chiến dịch đã được khởi tạo sẵn



THIẾT LẬP QUẢNG CÁO THEO CÁC BƯỚC TRÊN MÀN HÌNH4
Điền thông tin quảng cáo theo yêu cầu (Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)

Điền đầy đủ thông tin Chiến dịch         LƯU LẠI4.1 Điền đầy đủ thông tin Placement           LƯU LẠI           OK4.2

Lưu lại

Lưu lại



THIẾT LẬP QUẢNG CÁO THEO CÁC BƯỚC TRÊN MÀN HÌNH

CÁC ĐỊNH DẠNG QUẢNG CÁO

5
Chọn format quảng cáo phù hợp với mục tiêu chiến dịch quảng cáo

Native Ads: Quảng cáo hình ảnh 1 link bài viết, hiển thị tự 
nhiên như một nội dung gợi ý của báo.

Native Video: Quảng cáo tích hợp video, promote tự nhiên như 
1 video box được website gợi ý.

Box chuyên đề: Quảng cáo hình ảnh, cung cấp series thông 
tin (3 – 5 bài viết) dưới dạng chuyên đề hữu ích, tự nhiên với 
độc giả.



ĐIỀN THÔNG TIN QUẢNG CÁO THEO YÊU CẦU (Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)6

NATIVE ADS6.1

. Hình ảnh

. Title: hiển thị tối ưu 70 ký tự, tối đa 200 ký tự

. Sapo: hiển thị tối ưu 70 ký tự, tối đa 300 ký tự

. Logo (không bắt buộc)

. Avatar, tên nhãn hàng

. Nền tảng/ Vị trí quảng cáo

Copy quảng cáo: Điền tên mẫu quảng cáo bạn muốn sao chép thông tin. 
Nếu không muốn sao chép mẫu quảng cáo, bỏ qua mục này.

Các thông tin bắt buộc:
. Tên quảng cáo
. URL đích: Website, Bài PR, Fanpage, ...
. Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc

Tải hình ảnh quảng cáo theo kích thước tiêu chuẩn
Click NEXT để tiếp tục điền các thông tin

NEXT



ĐIỀN THÔNG TIN QUẢNG CÁO THEO YÊU CẦU (Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)6

NATIVE VIDEO6.2

. Hình ảnh

. Title: hiển thị tối ưu 70 ký tự, tối đa 200 ký tự

. Sapo: hiển thị tối ưu 70 ký tự, tối đa 300 ký tự

. Logo (không bắt buộc)

. Avatar, tên nhãn hàng

. Nền tảng/ Vị trí quảng cáo

Copy quảng cáo: Điền tên mẫu quảng cáo bạn muốn sao chép thông tin. 
Nếu không muốn sao chép mẫu quảng cáo, bỏ qua mục này.

Các thông tin bắt buộc
. Tên quảng cáo
. URL đích: Website, Bài PR, Fanpage, ...
. Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc

Tải video quảng cáo theo kích thước tiêu chuẩn
Click NEXT để tiếp tục điền các thông tin

NEXT



ĐIỀN THÔNG TIN QUẢNG CÁO THEO YÊU CẦU (Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)6

BOX CHUYÊN ĐỀ6.3

. Hình ảnh

. Title: hiển thị tối ưu 70 ký tự, tối đa 200 ký tự

. Sapo: hiển thị tối ưu 70 ký tự, tối đa 300 ký tự

. Logo (không bắt buộc)

. Avatar, tên nhãn hàng

. Nền tảng/ Vị trí quảng cáo

Copy quảng cáo: Điền tên mẫu quảng cáo bạn muốn sao chép thông tin. 
Nếu không muốn sao chép mẫu quảng cáo, bỏ qua mục này.

Các thông tin bắt buộc
. Tên quảng cáo
. URL đích: Website, Bài PR, Fanpage, ...

. Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc

Điền đầy đủ thông tin item 
(mỗi item ứng với 1 bài viết trong box chuyên đề, tối thiểu 3 item, tối đa 5 item)
Click NEXT để tiếp tục điền các thông tin

NEXT



ĐIỀN THÔNG TIN QUẢNG CÁO THEO YÊU CẦU (Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)6

Tích chọn đối tượng mục tiêu phù hợp với chiến dịch quảng cáo

. Khu vực

. Nhân khẩu học

. Tag/Website

Sau khi điền xong thông tin, chọn Duyệt quảng cáo

STEP 5: DUYỆT QUẢNG CÁO



CHỜ DUYỆT BANNER QUẢNG CÁO7

Sau khi được khởi tạo, quảng cáo sẽ được Admicro duyệt 

trong vòng 8h làm việc

Nhà quảng cáo sẽ nhận được email thông báo sau khi 

banner được duyệt

Quảng cáo chuyển về trạng thái Chờ chạy



CHUYỂN TRẠNG THÁI QUẢNG CÁO SANG ĐANG CHẠY8

8.1. Chọn mục Banner

8.2. Click vào banner cần chạy

8.3. Chuyển trạng thái Banner từ 

Chờ chạy        Đang chạy

BANNER

ĐANG CHẠY



THEO DÕI VÀ BÁO CÁO 
NATIVE ADS



THEO DÕI QUẢNG CÁO1

MỞ RỘNG

Theo dõi quảng cáo

THỜI GIAN

Để theo dõi hiển thị quảng cáo, chọn 
Mở rộng       Theo dõi quảng cáo

Lựa chọn thời gian theo dõi các chỉ số 
quảng cáo

Lựa chọn quảng cáo cần theo dõi

1 2



BÁO CÁO QUẢNG CÁO2

XUẤT BÁO CÁO

Nhà quảng cáo có thể xuất dữ liệu ra 
excel/pdf bằng cách click Xuất báo cáo

Lựa chọn khoảng thời gian cần báo 
cáo         Theo dõi quảng cáo trên 

Dashboard

THỜI GIAN

1 2



Q&A
NATIVE ADS



Q&A NATIVE ADS1

Tại sao quảng cáo của tôi không được phê duyệt?

Thông thường, quảng cáo sau khi được gửi đến hệ thống của Admicro sẽ được xem xét và phê duyệt trong vòng 8h làm việc. Nếu quảng cáo Native Ads của bạn không 

được phê duyệt trong khoảng thời gian trên, bạn nên kiểm tra để đảm bảo quảng cáo không gặp những vấn đề sau đây:

   Quảng cáo vi phạm Luật Quảng cáo

   Quảng cáo vi phạm Quy định của báo

   Tài khoản quảng cáo hết tiền

...

Nếu cho rằng quảng cáo của bạn không được phê duyệt do sự nhầm lẫn, bạn vui lòng liên hệ:   

Bộ phận Hỗ trợ quảng cáo:  serving_sanpham@ admicro.vn  I   (024) 7370 7979 (Ext: 62.577)

Quảng cáo Native Ads tích hợp các tính năng nâng cao nào?
Quảng cáo Native Ads cung cấp các tính năng nâng cao như sau:
   Retargeting 
   Hypertargeting (Lookalike, Marketing profile, Content line, ...)
   Brandsafe (Loại bỏ các nội dung chính trị, bạo lực, chất kích thích, 18+, … hoặc các thông tin chuyên sâu theo yêu cầu của nhãn hàng)
   Third-party tracking
...
Với các yêu cầu này, vui lòng liên hệ đến Bộ phận Hỗ trợ quảng cáo: 
serving_sanpham@ admicro.vn   I    (024) 7370 7979 (Ext: 62.577)

 Quảng cáo của Native Ads có thể dẫn về đâu?
Quảng cáo Native Ads có thể dẫn về Landingpage/Website, Bài PR trong và ngoài hệ thống Admicro, Fanpage, …

Q

Q

Q



Q&A NATIVE ADS2

Nếu tôi không chạy hết ngân sách quảng cáo, số tiền còn lại còn lại có được hoàn trả không?
Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ quảng cáo: 
serving_sanpham@ admicro.vn 
(024) 7370 7979 (Ext: 62.577)

Tại sao quảng cáo của tôi không được hiển thị?

Nếu quảng cáo không được hiển thị, bạn nên kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng quảng cáo không gặp những vấn đề sau đây:

   Chưa chuyển trạng thái quảng cáo từ Chờ chạy sang Đang chạy

   Giá thầu không cạnh tranh. Trong trường hợp này, bạn điều chỉnh giá thầu đến mức giá hợp lý cho đến khi quảng cáo được hiển thị. 

Quảng cáo không được phê duyệt: Mỗi quảng cáo đều phải tuân thủ Luật pháp và Quy định của báo để được hiển thị. Nếu  quảng cáo không được phê duyệt, bạn nên 

kiểm tra để đảm bảo quảng cáo đáp ứng các quy định trên và chỉnh sửa, gửi lại quảng cáo nếu cần thiết. 

   Hết ngân sách quảng cáo: Bạn vui lòng nạp tiền vào tài khoản Native Ads để tiếp tục quảng cáo. ...

   Nếu bạn cho rằng quảng cáo không được hiển thị do sự nhầm lẫn, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ quảng cáo:

serving_sanpham@ admicro.vn

(024) 7370 7979 (Ext: 62.577)

 Tôi có thể thay đổi banner/thông điệp quảng cáo trong thời gian chiến dịch đang chạy không?

Được. Thông thường, nhà quảng cáo nên sử dụng đồng thời 3-4 thông điệp/banner quảng cáo cho mỗi chiến dịch quảng cáo để duy trì sức hút và lựa chọn được thông 

điệp/banner tối ưu nhất.

Q

Q

Q

Tôi có thể lựa chọn khung giờ hiển thị quảng cáo không?
Được. Tuy nhiên, việc hạn chế khung thời gian hiển thị có thể ảnh hưởng tới khả năng hiển thị quảng cáo.
Q



LIÊN HỆ TƯ VẤN &
HỖ TRỢ NATIVE ADS
Hỗ trợ vận hành quảng cáo:
serving_sanpham@admicro.vn 
(024) 7370 7979 (Ext: 62.577)

Tư vấn chiến lược và tối ưu quảng cáo:
branding_solution@admicro.vn
(024) 7370 7979 (Ext: 62.522)


