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LỜI MỞ ĐẦU 

VÌ SAO CÓ CUỐN EBOOK NÀY? 

Sau hơn nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong ngành digital marketing. Mình nhận 

thấy việc làm marketing trên nền tảng Google hay nói tổng quan hơn là làm về Search 

Engine Marketing (SEM) luôn là một mảng khó đối với những newbie (người mới tìm 

hiểu). Lý do là bởi người làm marketing trong mảng SEM không chỉ cần am hiểu về 

bộ máy tìm kiếm Google để có thể kiểm soát nó, mà còn phải am hiểu về tối ưu hóa 

website. Và mình hiểu rằng, những thứ liên quan đến kỹ thuật, máy móc, website luôn 

khiến newbie cảm thấy khô khan, vì họ thường cho rằng marketing là một ngành đầy 

sự sáng tạo.  

Bên cạnh đó, các khóa học Google Ads hiện nay trên thị trường rất đa dạng, từ 

200.000đ cho đến vài triệu đồng, dẫn đến tình trạng người muốn học Google Ads bị 

rối loạn thông tin và không biết nên chọn khóa nào cho hợp lý với nhu cầu. Nhiều 

người mới tìm hiểu thường mắc phải sai lầm đó là nóng vội, muốn làm được ngay về 

Google Ads, dẫn đến việc đăng kí các khóa học đắt tiền, các khóa chuyên sâu, khiến 

họ càng bị rối hơn. 

Cùng với đó, người làm digital marketing nói chung và Google Ads nói riêng đang bị 

thiếu kiến thức nền tảng. Mình đã là nhà tuyển dụng cho các doanh nghiệp và mình 

gặp trường hợp đa số các bạn trẻ hiện nay chỉ được trang bị ở tầng kỹ thuật là chính. 

Tầng kỹ thuật tức là kỹ năng setup quảng cáo, kỹ năng viết bài quảng cáo, kỹ năng 

làm hình ảnh v.v… chứ không được bồi đắp các kiến thức marketing nền tảng như 

marketing mix 4P, lịch sử hình thành marketing, các quy luật trong marketing v.v... 

Dẫn đến khi triển khai thực tế, họ sẽ gặp phải những khó khăn thì không rõ nguyên 

nhân do đâu, và họ thường đổ lỗi cho các ngoại cảnh khách quan.  

Từ những điều đó, mình đã biên soạn ra cuốn ebook này để giải quyết các vấn đề 

vướng mắc trên, giúp người mời tìm hiểu về Google Ads học hiệu quả và làm hiệu 

quả. 

MỤC ĐÍCH EBOOK NÀY 

Ngoài những lý do mà mình viết cuốn sách này, mình cũng muốn các bạn đạt được 3 

điều sau: 

1. Hiểu về Google Ads một cách đúng đắn 

2. Biết cách học Google Ads hiệu quả 

3. Biết cách triển khai Google Ads theo 7 bước 
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Nắm rõ được 3 điều này, bạn đã trang bị cho mình những kiến thức giúp bạn làm 

Google Ads hiệu quả, từ đó nâng cao tay nghề và kiếm được tiền. Đây chính là mục 

đích, là động lực để mình viết ra cuốn ebook này. 

 

EBOOK NÀY DÀNH CHO AI? 

Ebook này dành cho những người mới tìm hiểu (newbie) về Google Ads, cho nên 

những kiến thức trong cuốn ebook này sẽ đi từ những nền móng cơ bản nhất, giúp 

các newbie trang bị đầy đủ “vũ khí” để ra chiến trường thực tiễn. 

EBOOK NÀY KHÔNG DÀNH CHO AI? 

Ebook này không dành cho  

• Chuyên gia về Google Ads 

• Người đã giỏi về Google Ads. 

“Thời gian là tiền bạc” vì thế mình ghi rõ đối tượng mà ebook này không hướng đến 

để giúp bạn tránh mất thời gian và không nhận được giá trị sau khi đọc. Nếu bạn là 

một trong 2 đối tượng trên thì dừng lại nhé, vì ebook này đi từ căn bản. 

VẬY MÌNH LÀ AI ĐỂ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC BẠN? 

 

Website: https://bit.ly/3d8aElj 

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tamtran.ziven/ 

  

"Mình là Tâm Trần, sáng lập TIEN ZIVEN. Với 

hơn 7 năm trong nghề digital marketing, 

trải qua nhiều lần “thăng trầm” của ngành,  

mình tin rằng bản thân có thể truyền tải đến 

bạn những kiến thức chuẩn và thực tế nhất." 
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MÓN QUÀ TẶNG BẠN 

Với mong muốn giúp đỡ những bạn trẻ có thể học tập Digital Marketing tốt hơn, chúng tôi 

đã xây dựng những tài liệu miễn phí, khóa học miễn phí. Bạn có thể xem nó để nâng cao 

thêm kiến thức của mình. Hy vọng, những món quà này sẽ giúp ích được cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danh sách Ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

• Khóa học Miễn Phí: https://online.zivenacademy.com/khoa-hoc-mien-phi/ 

• Khóa học Digital Marketing Nền Tảng (MIỄN PHÍ):  

https://online.zivenacademy.com/lop-hoc/khoa-hoc-digital-marketing-nen-tang/ 

• Kênh Youtube học Digital Marketing (MIỄN PHÍ): 

https://www.youtube.com/channel/TIENZIVEN 

Bên cạnh đó, mình còn tổ chức Workshop định kỳ mỗi tháng. Hãy thử tham gia workshop 

này, biết đâu nó sẽ giúp bạn thay đổi tư duy học và làm digital marketing -> thay đổi cuộc 

sống 

Link Workshop: http://hanhtrinhziven.com/ 

Khóa Digital Marketing Fullstack: https://bit.ly/37uGfwM 
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HIỂU VỀ GOOGLE ADS 

Để có thể làm được Google Ads hiệu quả, bạn cần phải am hiểu về Google Ads. Cho 

nên mình sẽ dành phần đầu tiên của ebook này để cung cấp cho bạn những thông 

tin cần thiết và cốt lõi nhất về Google Ads. 

Muốn kiểm soát bất kỳ kênh digital marketing nào thì chúng ta cần am hiểu sâu sắc 

về nó. “Am hiểu sâu sắc”! Đây là điều ít người chú ý và ít người đạt được, bởi họ bị cuốn 

vào những lời “hứa hẹn” về những thủ thuật có tác dụng nhanh chóng. Trong Google 

Ads, để đi xa thì bạn hãy tìm kiếm những khái niệm cốt lõi nhất về nó, sau đó khi bạn 

triển khai dự án thực tế, dù thành công hay chưa thành công, bạn cũng nên tìm hiểu 

lại các khái niệm ấy một lần nữa để đạt được sự “Am hiểu sâu sắc”. Cho tới khi bạn 

cảm thấy mình có thể kiểm soát được mọi thứ thì bạn đã thành công. 

GOOGLE ADS LÀ GÌ? 

Google Ads là công cụ quảng cáo của Google. Trong Google Ads có 2 loại quảng cáo 

chính. Đó là Quảng Cáo Mạng Tìm Kiếm và Quảng Cáo Mạng Hiển Thị. 

Quảng Cáo Mạng Tìm Kiếm là loại hình quảng cáo được xuất hiện trên trang kết quả 

tìm kiếm Google.com hoặc bất kì trang kết quả tìm kiếm nào khác thuộc đối tác 

Google (Google Partner). Các đối tác lớn có thể kể đến như Youtube, Laban.vn v.v.. 

Hình thức nội dung quảng cáo này thường là một kết quả tìm kiếm, được kích hoạt 

bởi một từ khóa nào đó. 

Xem ví dụ: 

 

Quảng Cáo Mạng Hiển Thị là loại hình quảng cáo được xuất hiện trên các trang đối 

tác của Google. Các đối tác Google mà bạn dễ dàng thấy quảng cáo Google Ads Mạng 

Hiển Thị đó là Vnexpress.net, 24h.com.vn, Dantri.com.vn v.v.. Hình thức nội dung 
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quảng cáo này thường là hình ảnh, banner và chúng được kích hoạt dựa trên ngữ 

cảnh chủ đề của trang đối tác đặt quảng cáo. 

Xem ví dụ: 

 

GOOGLE ADS – CÔNG CỤ QUẢNG CÁO SỐ 1 THẾ GIỚI 

Dưới đây là một số lý do khiến Google Ads trở thành công cụ quảng cáo mạnh mẽ 

nhất thế giới. Bạn cần biết điều này để hiểu được sức mạnh của nó và tận dụng nó tối 

đa. 

Sức mạnh thông tin 

Google có một trong những tổ chức có cơ sở dữ liệu người dùng lớn nhất trên thế giới 

(Big Data). Cơ Sở Dữ Liệu Lớn này chứa thông tin của 4,5 tỷ người trên thế giới đang 

sử dụng internet và điện thoại di động. Nó bao gồm: vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính, các 

hành vi tìm kiếm và sở thích của họ trên internet. Cơ Sở Dữ Liệu Lớn này cũng có chứa 

các thông tin nền tảng tinh vi nhất trên Internet. Nó thu thập từng từ khóa, từng chủ 

đề, từng trang web trên Internet để phân tích. Tất cả thông tin này sẽ được Google sử 

dụng để bán cho các nhà quảng cáo trên toàn thế giới. 

Mọi nội dung mới được xuất bản trên Internet, đều được lưu trữ trong Cơ Sở Dữ Liệu 

Lớn này của Google. Mọi thứ mà chúng ta đang làm với chiếc điện thoại di động và 

mọi thứ mà chúng ta làm trên Internet, đều được lưu trữ trong Cơ Sở Dữ Liệu Lớn này. 

Google hiểu bạn còn nhiều hơn chính bạn hiểu về bản thân. 

Sứ mệnh của Google tuyên bố đến thế giới: “Kể từ khi Google bắt đầu hoạt động vào 

năm 1998, sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp lại thông tin của thế giới và làm cho thông 

tin trở nên hữu ích, có thể truy cập thông tin được trên toàn cầu ở bất kỳ đâu, bất kỳ 

lúc nào”. Nhờ vào Google mà thông tin của thế giới đã được tổ chức, sắp xếp một cách 

“gọn gàng” và chúng ta được sử dụng Google hoàn toàn miễn phí.   
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Nhiều người nghĩ rằng Google chỉ có một bộ máy tìm kiếm để tra các kết quả là 

website. Nhưng trên thực tế, Google đang có khá nhiều bộ máy tìm kiếm đang hoạt 

động. Có thể kể đến đó là  

• Bộ máy tìm kiếm Google Shopping – giúp bạn tìm kiếm các sản phẩm trên 

Internet. 

• Bộ máy tìm kiếm Google Youtube – giúp bạn tìm kiếm video 

• Bộ máy tìm kiếm Google Image – giúp bạn tìm kiếm hình ảnh 

• Bộ máy tìm kiếm Google Maps – giúp bạn tìm kiếm ví trị địa lý 

• Bộ máy tìm kiếm Google Scholar – giúp bạn tìm kiếm các bài viết học thuật, khoa 

học từ các chuyên gia. 

• Bộ máy tìm kiếm Google News – giúp bạn tìm kiếm tin tức. 

• Bộ máy tìm kiếm Google Health – giúp bạn tìm kiếm hồ sơ y tế cá nhân (Việt 

Nam chưa phổ biến) 

Và trong tương lai sẽ còn nhiều bộ máy tìm kiếm khác được Google phát triển. 

Sức mạnh tri thức 

Google hiện có hơn 100.000 nhân viên trên toàn thế giới và hầu hết những nhân viên 

này đều có bằng tiến sĩ. Hầu hết các kỹ sư chuyên về công nghệ Machine Learning 

(máy học) và công nghệ AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) trên thế giới đều làm việc tại Google. 

Bên cạnh đó, những công ty khởi nghiệp về Trí Tuệ Nhân Tạo tài năng trên thế giới 

đều đã được Google mua lại, điển hình như trường hợp của công ty DeepMind 

Technologies của Anh, đây là công ty đã tạo ra AlphaGo, bộ óc nhân tạo đánh bại kiện 

tướng cờ vây số 1 thế giới vào năm 2016. Có rất ít công ty trên thế giới có sức mạnh 

công nghệ này, và Google là một trong số đó. 

Hiện nay, Trí Tuệ Nhân Tạo là một trong những công nghệ đột phá nhất của nền văn 

minh của chúng ta và Google đang làm tất cả những điều có thể để trở thành người 

dẫn đầu trong ngành này. Công nghệ mới này sẽ được sử dụng trong tất cả các ngành 

công nghiệp, tạo ra cuộc cách mạng mà chắc hẳn chúng ta đã nghe quá quen trên 

các cổng thông tin đại chúng – đó là CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

Sức mạnh kinh tế 

Google thu về 150 tỷ USD/năm trong ngành quảng cáo kỹ thuật số, chiếm 50% trong 

tổng số 300 tỷ USD/năm mà ngành kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu đang 

có. Xu hướng kinh doanh online ngày một phát triển, điều này góp phần cho sức 

mạnh kinh tế của Google ngày một tăng. Giá trị vốn hóa của Google rất cao, đạt mức 

cao nhất là 1000 tỷ USD, trở thành một trong số ít công ty trên thế giới đạt được giá 

trị thị trường này, cùng với Apple, Amazon và Microsoft. 
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Giá trị thương hiệu rất quan trọng đối với Google, Google đang là thương hiệu có giá 

trị thứ hai trên thế giới sau Amazon. Giá trị thương hiệu của Google là 326 tỷ USD (năm 

2020) 

HIỂU ĐÚNG VỀ GOOGLE ADS 

“Bạn đã thật sự hiểu đúng về Google Ads chưa?” 

Với mình, để thật sự hiểu một thứ gì đó phức tạp thì mình thường đưa thứ đó về cái 

đơn giản nhất. Và Google Ads cũng vậy, để hiểu về bản chất của nó, mình sẽ hình 

tượng hóa nó như sau:. 

Trong Google Ads có 4 đối tượng cần quan tâm đó là Google, Google Ads, người dùng 

và website. Theo đó: 

• Google là một cái nhà kho 

• Google Ads chính là nhân viên xếp kho. 

• Người dùng là những người muốn vào cái nhà kho đó để lấy món đồ mà họ cần. 

• Website chính là các món đồ được đặt trong kho. 

Bây giờ bạn hãy tưởng tượng! Google là một cái kho hàng khổng lồ, bên trong cái kho 

ấy có rất nhiều nhân viên quản lý kho, sắp xếp kho hàng và những nhân viên này làm 

việc cho Google (các thuật toán của Google). Họ có nhiệm vụ sắp xếp đồ đạc một cách 

gọn gàng, tối ưu. Đồ đạc ấy chính là toàn bộ website trên thế giới. Cái kho Google này 

có một sứ mệnh, đó là giúp người tìm kiếm đồ đạc trong kho có thể tìm thấy cái họ 

cần nhanh nhất và chính xác nhất. Nhưng vì mỗi ngày có đến hàng triệu đồ đạc được 

đưa vào kho để phân loại nên những món hàng mới được xếp vào kho thường phải 

qua kiểm tra, phân tích để xem nó có tốt cho người dùng hay không (SEO), dẫn đến 

hệ quả là mất rất nhiều thời gian để đưa những món đồ mới đến tay người dùng. Cho 

nên, có một cách giúp đồ đạc mới nhập kho được đưa đến tay người dùng nhanh hơn 

đó là trả phí cho người xếp kho. Google sẽ cử người phân tích món đồ (website) của 

bạn có đúng là tốt hay không, và nếu tốt thì nó sẽ nhận tiền và đề xuất cho người 

dùng lấy món đồ đó. Đây chính cách vận hành của Google Ads. 

Khi bạn hình tượng hóa Google như một cái kho, bạn sẽ hiểu rằng Google Ads chỉ là 

người sắp xếp kho hàng và là người gửi món đồ đến tay người dùng. Họ không có 

quyền can thiệp vào đồ đạc của khách kí gửi. Và cách họ kiếm tiền dựa vào việc đưa 

đến tay người dùng những “món đồ” tốt nhất, nếu không người dùng sẽ không tin 

tưởng họ và rời xa họ. Hiểu được những điều này, bạn sẽ có một tư duy mở để tìm ra 

hướng làm Google Ads đúng đắn. 
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ĐIỂM MẠNH CỦA GOOGLE ADS 

“Bạn cần biết điểm mạnh của Google Ads để tận dụng nó” 

Điểm mạnh của Google Ads xuất phát từ lợi thế Google đang là CÁI KHO LỚN NHẤT 

THẾ GIỚI. Từ khi được thành lập năm 1998, Google đã trải qua hơn 20 năm phát triển 

cái kho hàng ấy vô cùng thông minh để có thể đưa đến tay người dùng những món 

đồ tốt nhất, phù hợp nhất. Cho nên, Sức mạnh của Google Ads nằm ở Big Data của 

Google.  

Ngày nay, hành vi người dùng ngày càng phức tạp, họ di chuyển trên môi trường 

Internet một cách khó đoán hơn bao giờ hết, nhờ vào chiếc smartphone quyền năng. 

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi hệ sinh thái 

của Google. Ví dụ: bạn muốn đi đâu đó thì bạn sẽ sử dụng Google Maps, bạn muốn 

giải trí thì dùng Youtube, bạn muốn lướt web thì dùng Google Chrome, bạn sử dụng 

smartphone thì dùng Android (Android là hệ điều hành smartphone thuộc Google). 

Tất tần tật bạn đều bị Google “theo dõi”.  

Bên cạnh đó, vì phải xử lý quá nhiều món đồ được đưa vào kho mỗi ngày mà Google 

buộc phải liên tục update, các thuật toán sắp xếp kết quả của họ ngày một thông 

minh hơn nhờ vào Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và công nghệ máy học (Machine Learning).  

Từ những điều đó, Google Ads sở hữu 2 nguồn sức mạnh cốt lõi. Một nguồn nằm ở 

chính công cụ Google Ads ngày một thông minh hơn, nguồn còn lại nằm ở chính hệ 

sinh thái Google tạo nên kho dữ liệu Big Data. Đi sâu vào 2 nguồn này, ta sẽ có các 

điểm mạnh  khác của Google như sau: 

Điểm mạnh từ chính công cụ Google Ads 

• Nếu bạn xác định được mục đích marketing rõ ràng, Google Ads sẽ giúp bạn đạt 

được mục đích đó. Vì trong trình quản lý quảng cáo Google phân loại rất rõ các 

mục tiêu quảng cáo, giúp bạn dễ dàng chọn lựa. Bạn sẽ rõ hơn khi đi vào phần 

thực hành công cụ này. 

• Ngân sách quảng cáo của bạn sẽ được phân bổ hợp lý và hiệu quả theo mục 

đích mà bạn mong muốn. Vì Google Ads hoạt động dựa trên hình thức đấu giá, 

nên bạn luôn có cơ hội xuất hiện quảng cáo của mình và giá cả cạnh tranh công 

bằng. 

• Bạn sẽ tiếp cận được khách hàng ngay lập tức mà không phải chờ đợi lâu, từ đó 

biết được kết quả kinh doanh ngay lập tức. Nếu quảng cáo không hiệu quả, bạn 

sẽ thay đổi ngay, nếu quảng cáo hiệu quả thì bạn tiếp tục gia tăng ngân sách. 

Bạn sẽ biết ngay các chỉ số của quảng cáo trong vòng vài phút đồng hồ kể từ khi 

quảng cáo được duyệt và phân phối, bạn sẽ không phải chờ đợi quá lâu để có số 

liệu như các kênh marketing truyền thống. 
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• Báo cáo của Google Ads rõ ràng về hành vi người dùng như: họ nhấp vào quảng 

cáo của bạn bằng từ khóa nào, họ sử dụng điện thoại hay laptop để vào xem, 100 

người thấy quảng cáo thì có bao nhiêu người nhấp vào quảng cáo của bạn v.v.. 

Từ đó, bạn biết mình cần điều chỉnh những gì cho hiệu quả. 

Điểm mạnh từ hệ sinh thái Google giúp hỗ trợ công cụ Google Ads. 

• Mỗi ngày tại Việt Nam có hàng trăm ngàn lượt search Google, nhu cầu tìm kiếm 

thông tin của con người ngày một tăng và Google hiện đang chiếm thị phần hơn 

90% thị trường search tại Việt Nam. 

• Công nghệ tiên tiến về Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học của Google giúp cho Google 

Ads ngày càng hiệu quả hơn so với các kênh marketing khác. 

• Hệ sinh thái của Google và mạng lưới các đối tác rộng lớn, giúp quảng cáo của 

bạn có thể hiển thị ở nhiều nơi và xuất hiện một cách hợp lý. 

ĐIỂM BẤT LỢI CỦA GOOGLE ADS 

“Bạn cần biết điểm bất lợi của Google Ads để hạn chế nó hoặc né tránh nó” 

Bên cạnh những sức mạnh to lớn kể trên thì Google Ads cũng tồn tại những điểm bất 

lợi khiến các nhà quảng cáo cảm thấy khó chịu. Bạn cần biết những điều này để tránh 

gặp phải những rủi ro, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Điểm bất lợi của 

Google Ads phần lớn xuất phát từ “sự thống trị” của Google. Với việc sở hữu thị phần 

quảng cáo lớn nhất Thế Giới, Google được ví như một “mafia” ngành quảng cáo. Họ 

có thể dùng tiền để bóp chết đối thủ và hơn hết là ngó lơ những chỉ trích từ những 

nhà quảng cáo yếu thế. Bởi vậy, luật do họ ban ra và nó không minh bạch rõ ràng. 

Chính những điều này đã tạo ra những điểm bất lợi sau: 

• Bạn có thể bị khóa tài khoản quảng cáo bất kỳ lúc nào nếu họ cho rằng bạn sai 

luật của họ, mặc dù bạn chẳng biết mình sai ở đâu. 

• Cuộc cạnh tranh của các nhà quảng cáo ngày càng khốc liệt, bởi người dùng 

đang quá phụ thuộc vào Google, các nhà quảng cáo không còn kênh nào hiệu 

quả bằng Google nêu sẵn sàng sát phạt nhau. 

• Nạn click tặc luôn là vấn đề nhức nhối của ngành quảng cáo SEM, nhiều tin đồn 

cho rằng Google ngó lơ nạn click tặc để đẩy giá cạnh tranh trên mỗi click lên cao, 

khiến các nhà quảng cáo phải chi tiền nhiều hơn nữa. Nhưng theo mình đây chỉ 

là tin đồn, vì nếu nó không thật sự hiệu quả thì nhà quảng cáo sẽ từ bỏ nó. 

• Để có thể làm được Google Ads đòi hỏi bạn phải chịu khó nghiên cứu về web, 

nghiên cứu về Google Ads vốn rất khô khan.  

TẬN DỤNG KÊNH GOOGLE ADS NHƯ THẾ NÀO? 
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Để có thể khai thác công cụ Google Ads một cách hiệu quả nhất thì đòi hỏi bạn phải 

tận dụng hết các điểm mạnh của nó và hạn chế những điểm bất lợi. Mình sẽ cho bạn 

một vài lời khuyên để khai thác Google Ads một cách tối ưu: 

Một, tận dụng điểm mạnh của Google Ads về SỰ THÔNG MINH của nó để khởi sự kinh 

doanh. Hiện nay, có khá nhiều bạn trẻ sau khi nghiên cứu và làm việc với Google Ads, 

họ đã sử dụng nó làm bệ phóng cho các kế hoạch kinh doanh của bản thân. Với đặc 

điểm hành vi của người dùng, họ chỉ sử dụng Google khi họ phát sinh nhu cầu tìm 

kiếm và ẩn sau nhu cầu tìm kiếm thông tin đó có thể là sự tham khảo để mua hàng. 

Tận dụng điều này, nhiều người đã xây dựng sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và 

phất lên nhờ Google Ads. 

Hai, tận dụng khả năng “theo dõi” mọi lúc, mọi nơi của Google và hệ thống mạng lưới 

quảng cáo rộng khắp để gia tăng nhận diện thương hiệu. Như đã chia sẻ ở trên, bạn 

luôn bị theo dõi bởi Google và cuộc sống của bạn luôn luôn phải sử dụng Google, cho 

nên quảng cáo Google sẽ luôn hiện trước mặt bạn. Hiểu được điều đó, nhiều người đã 

tận dụng sự hiển thị đa nền tảng để bám đuối khách hàng, khiến khách hàng tiềm 

năng nhớ mãi không thôi và ra quyết định mua hàng lúc nào không biết. 

Ba, hạn chế sự độc tài của Google bằng cách phát triển hệ thống marketing đa kênh. 

Ngoài Google, chúng ta còn có các kênh truyền thông khác như Facebook, TikTok, 

Zalo v.v.. Hãy chủ động tạo ra hệ thống đa kênh trước khi một ngày đẹp trời nào đó, 

bạn bị Google Ads cấm cửa. 

KIẾM TIỀN TỪ GOOGLE ADS NHƯ THẾ NÀO? 

“Kiếm được tiền luôn là động lực đầu tiên để bắt đầu học thứ gì đó mới” 

Bạn phải biết được các cách kiếm tiền từ Google Ads như thế nào thì bạn mới có thể 

có động lực để tìm hiểu nó. Bên cạnh đó, biết được các cách kiếm tiền cũng giúp bạn 

biết được các kỹ năng chuyên môn cần trau dồi để thật sự giỏi, thật sự làm được việc, 

từ đó kiếm được nhiều tiền hơn. 

Có 2 hướng kiếm tiền chính từ Google Ads sau đây: 

Một - Sử dụng Google Ads để kiếm tiền cho chính bản thân, hay còn gọi là tự kinh 

doanh. Sau khi học và làm Google Ads một thời gian, nhiều bạn tự tin vào khả năng 

triển khai Google Ads, họ bắt đầu từng bước bắt tay vào kinh doanh bằng khả năng 

chạy quảng cáo của mình. Theo kinh nghiệm của mình, trước khi bắt tay vào tự kinh 

doanh dựa vào Google Ads thì bạn phải thật sự giỏi về nó, hãy join vào một vài doanh 

nghiệp, trải qua nhiều dự án thực tế, tiếp xúc với nhiều ngành hàng khác nhau để tích 

lũy cho mình nhiều kinh nghiệm hơn, đặc biệt là các kinh nghiệm liên quan đến kinh 

doanh và marketing chứ không chỉ riêng kinh nghiệm ở Ads. Đừng nóng vội đánh 

một cú lớn (nhập hàng lớn - chạy ngân sách lớn) ngay từ đầu kẽo không có cơ hội làm 

lại. 
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• Thứ hai đó là sử dụng Google ads để kiếm tiền cho người khác, hay còn gọi là 

người chạy Ads thuê. Bạn có thể là một freelancer về Google Ads hoặc một nhân 

viên full-time. Con đường kiếm tiền này sẽ ít rủi ro hơn và bền vững hơn nếu bạn 

có lộ trình đi hợp lý. Đừng nghĩ rằng việc làm freelancer hoặc làm nhân viên sẽ 

kiếm ít tiền so với tự kinh doanh, vấn đề của thu nhập phụ thuộc vào trình độ 

của bạn chứ không phải hình thức kiếm tiền, có rất nhiều người làm Freelancer 

ngoài kia kiếm hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ vào 

kiến thức Google Ads của họ, họ dùng nó để làm nhiều job cho nhiều công ty 

hoặc MMO (make money online)  trong và ngoài nước. Lời khuyên dành cho 

những bạn đi theo con đường này hãy mở rộng “vòng an toàn” của bạn bằng sự 

chủ động và sự chịu trách nhiệm cao trong công việc. Nếu như những bạn chọn 

cách tự kiếm tiền cho bản thân luôn thừa sự “liều lĩnh” và không ngại khó khăn 

thì những bạn đi theo con đường làm thuê thường sợ sệt, họ sợ sai và bị sếp 

trách móc. Do đó, hãy mở rộng vòng an toàn của bạn thông qua việc học tập 

cũng như làm việc đúng đắn, TIEN ZIVEN sẽ đồng hành và giúp bạn trang bị kiến 

thức chuẩn theo kiến thức quốc tế, giúp bạn áp dụng bài bản, chuyên nghiệp. 

Một vài thông tin cho những ai chọn con đường làm thuê.  

Mức lương thị trường của ngành Google Ads. 

• Nhân viên < 1 năm kinh nghiệm: lương từ 5tr000 - 8tr000 

• Nhân viên 1 năm - 2 năm: lương 8tr000 - 10tr000 

• Nhân viên giỏi, có thể đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp nhỏ có thể đạt 

mức lương từ 10tr - 15tr. 

Những thông tin trên là thông tin để bạn tham khảo. Số năm kinh nghiệm và mức 

lương tương ứng được nêu trên chỉ là tượng trưng cho đại đa số của thị trường hiện 

nay. Như mình đã nói, thu nhập không phụ thuộc vào bất kỳ hình thức làm việc nào, 

mà phụ thuộc vào trình độ của bạn, bạn có thể tăng nhanh mức lương nếu BẠN LÀM 

ĐƯỢC VIỆC CHO DOANH NGHIỆP. 

Các kỹ năng phụ trợ giúp kiếm tiền trong Google Ads. 

Với một số doanh nghiệp lớn, họ sẽ có đầy đủ các phòng ban hoặc các nhân viên 

chuyên môn riêng. Từ đó, họ chuyên biệt các hoạt động công việc, ví dụ team thiết kế 

riêng, team content riêng, cho nên khi bạn làm việc Google Ads tại những doanh 

nghiệp kiểu này thì sẽ chỉ làm công tác setup quảng cáo mà không phải đụng đến 

content. Tuy nhiên, với những bạn mới tìm hiểu về Google Ads để xin việc thì con 

đường mà các bạn trải qua sẽ gặp rất rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ 

trước khi được lọt vào những công ty có đầy đủ phòng ban. Khi đó, bắt buộc bạn phải 

đa năng và làm được nhiều thứ hơn.  
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Các kỹ năng cần có của một Google Ads để có thể đi nhanh hơn trong nghề: 

• Kỹ năng thiết kế ảnh.   

• Kỹ năng viết bài quảng cáo, viết landing page, viết sale page. 

• Kỹ năng chạy Facebook Ads hoặc SEO là một lợi thế. 

LÀM THỂ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI LÀM GOOGLE ADS 
GIỎI? 

“Thu nhập của bạn phụ thuộc vào độ hiệu quả của công việc bạn làm” 

Bạn hiểu rằng để có thể gia tăng thu nhập thì phải có trình độ. Vậy có trình độ là gì? 

và đạt được nó như thế nào? Phần này mình sẽ đi sâu phân tích để bạn tìm ra câu trả 

lời cho 2 câu hỏi đó. 

Cần hiểu Ads hiệu quả là ads như thế nào? 

Có trình độ được hiểu là bạn được người khác công nhận thành quả công việc bạn 

mang lại và họ đánh giá bạn là một người làm Google Ads giỏi. Vậy, theo giải thích 

trên, bạn sẽ phải đáp ứng 2 thứ. 

• Một là bạn được người khác công nhận thành quả công việc. 

• Hai là bạn được đánh giá là một người làm Google Ads giỏi. 

Bóc tách được 2 điều này, bạn sẽ biết rõ như thế nào là một người chạy Google Ads 

có trình độ cao. 

à Về sự công nhận thành quả công việc.  

Thành quả công việc chỉ được công nhận khi nó mang lại giá trị cho người thuê, nghĩa 

là bạn phải đáp ứng được các mục đích quảng cáo mà người thuê bạn muốn đạt 

được. Lấy ví dụ: sếp của bạn đang mong muốn có nhiều người vào website công ty 

để họ tìm hiểu thêm về sản phẩm mới ra mắt. Như vậy, bạn sẽ phải chọn mục tiêu 

TRUY CẬP VÀO WEBSITE và hình thức đặt giá thầu TẬP TRUNG VÀO LƯỢT NHẤP. 

Nhưng vì trước đó bạn chạy nhiều dự án về chuyển đổi, bạn rất giỏi trong việc tracking 

và remarketing. Bạn đem các kỹ thuật đó áp dụng vào trong chiến dịch quảng cáo 

nhận diện sản phẩm mới này. Kết quả là sau một khoảng thời gian, sếp bạn nhận thấy 

số lượng người vào website không đạt như kỳ vọng, sếp phát hiện ra bạn đã setup sai 

mục tiêu quảng cáo. Qua ví dụ minh họa này, mình muốn bạn hiểu rằng, dù bạn có 

giỏi về kỹ thuật Google Ads như thế nào đi chăng nữa, trong trường hợp này là 

tracking và remarketing, đây là 2 kỹ thuật tương đối khó làm, nhưng việc không đạt 

mục đích người thuê thì mọi công sức triển khai quảng cáo đều là vô nghĩa. Do đó, 

hãy xác định mục đích người thuê và  từ đó xác lập các mục tiêu quảng cáo. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mục đích người thuê đôi khi sai lệch với ý nghĩa 

marketing của công cụ Google Ads. Bạn phải hiểu rằng, các công cụ marketing chỉ 
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có thể phục vụ mục đích của marketing. Và mục đích marketing gói gọn sâu sắc trong 

1 từ đó là HỖ TRỢ BÁN HÀNG. Đừng nhầm lẫn giữa mục đích BÁN HÀNG (sale) và mục 

đích HỖ TRỢ BÁN HÀNG (marketing). Bạn hãy đọc thêm về ebook Cách Học Digital 

Marketing Hiệu Quả, trong đó mình có giải thích rõ khái niệm mục đích HỖ TRỢ BÁN 

HÀNG.  

• Link ebook: : https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

Để có thể nắm nhanh mục đích HỖ TRỢ BÁN HÀNG của marketing nhằm giúp bạn 

đọc tiếp ebook này, mình sẽ điểm nhanh qua nó. 

Điểm nhanh về mục đích marketing 

Marketing nói chung và Digital Marketing nói riêng được sinh ra với một mục đích lớn 

nhất đó là HỖ TRỢ BÁN HÀNG. Trong đó có HỖ TRỢ TRỰC TIẾP và HỖ TRỢ GIÁN TIẾP. 

Với HỖ TRỢ TRỰC TIẾP, phương tiện để đạt được mục đích đó là SỰ KÍCH CẦU (Kích 

thích bạn mua hàng). Ví dụ: các chương trình mua 1 tặng 1, giảm giá, khuyến mãi các 

sản phẩm khác v.v.. 

Với HỖ TRỢ GIÁN TIẾP, phương tiện để đạt được mục đích đó là SỰ NHẬN DIỆN VÀ 

TIN TƯỞNG, góp phần thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua hàng trong tương lai. Ví 

dụ: book bài PR trên báo, tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, tài trợ MV ca nhạc v.v… 

Vì hiện nay, đa số người làm kinh doanh tại Việt Nam là tự doanh, họ ít trải qua trường 

lớp và kiến thức của họ được xây dựng phần đa dựa vào kinh nghiệm thương trường, 

dựa vào người đi trước hoặc dựa vào các khóa học đào tạo ngắn hạn. Trong mảng đào 

tạo Google Ads, mình nhận thấy các thầy đang quy chụp mục tiêu quảng cáo của 

công cụ này thành đơn hàng, dẫn đến tình trạng chủ doanh nghiệp áp đặt mục tiêu 

là SỐ LƯỢNG ĐƠN cho người làm quảng cáo Google Ads. Đây là một sai lầm mà mình 

sẽ phân tích nhiều hơn ở phần CÁC SAI LẦM KHI LÀM GOOGLE ADS bên dưới, trong 

cuốn ebook này. 

à Về việc đánh giá như thế nào là một người làm Google Ads giỏi? 

 Người làm quảng cáo phải hiểu mối bận tâm của người làm kinh doanh đó là: 

• Lợi nhuận 

• Thương hiệu 

Xét về kía cạnh lợi nhuận, họ quan tâm đến việc làm marketing sao cho bán hàng 

thành công và chi phí marketing phải nằm trong mức có lợi nhuận. Trong trường 

hợp này, chúng ta sẽ bỏ qua các yếu tố liên quan đến sản phẩm và khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp để yếu tố Google Ads là yếu tố duy nhất quyết định sự hiệu 

quả. Người làm Google Ads giỏi là người tạo ra các quảng cáo tiếp cận ĐÚNG khách 

hàng tiềm năng và kiểm soát tốt chi phí marketing.  



 

 THAM GIA NHÓM - HÀNH TRÌNH ZIVEN:  http://bit.ly/digitalmarvntienziven  16 

Xét về khía cạnh thương hiệu, họ quan tâm đến việc làm marketing sao cho đối 

tượng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng (3 đối tượng này 

hoàn toàn khác nhau trong hành trình mua hàng - mình sẽ nói rõ sau) gia tăng sự 

NHẬN DIỆN và TIN TƯỞNG. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ bỏ qua các yếu tố liên 

quan đến sức mạnh thương hiệu trước đó và độ độc đáo của content để yếu tố Google 

Ads là yếu tố duy nhất quyết định sự hiệu quả. Người làm Google Ads giỏi là người 

tạo ra các quảng cáo tiếp cận được NHIỀU đối tượng tiềm năng và khách hàng 

tiềm năng nhất trong khoảng ngân sách được cấp. 

LỜI KHUYÊN: 

• Về phía chủ doanh thì hãy KHÔNG áp đặt doanh số cho người làm Google Ads 

mà chỉ dừng lại ở việc áp đặt các chỉ tiêu marketing HỖ TRỢ cho việc bán hàng 

như số lượng thông tin liên hệ mà khách hàng tiềm năng để lại, số lượng cuộc 

gọi hỏi mua hàng, số lượng người chát trên website v.v…  

• Về phía người làm Google Ads thì cần nhận thức rõ mục tiêu marketing là HỖ 

TRỢ BÁN HÀNG để tối ưu liên tục quảng cáo sao cho hiệu quả với mục tiêu đó, 

bởi vì bạn không thể kiểm soát các yếu tố về sản phẩm, yếu tố chăm sóc mua 

hàng để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng và các yếu tố liên quan 

đến chiến lược kinh doanh. 

Tóm lại, suy cho cùng, mục đích của người làm Google Ads đó là tiếp cận đối tượng 

mục tiêu sao cho hiệu quả. 

Sự hiệu quả ở đây là: 

• Tiếp cận chính xác khách hàng tiềm năng 

• Tốt về chi phí marketing 

• Đạt được mục tiêu marketing đề ra 

Trong đó: 

• Cách hiệu quả nhất để có thể tiếp cận chính xác khách hàng tiềm năng trên 

kênh Google Ads, đó là phải biết chính xác họ là ai? họ sẽ search từ khóa gì? và 

đằng sau từ khóa đó, nó hàm chứa ý nghĩa gì? Từ đó, bạn sẽ tạo ra nội dung phù 

hợp với họ, giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.  

• Cách để bạn kiểm soát hiệu quả chi phí marketing đó là bạn phải hiểu về các 

vận hành của công cụ digital marketing đó, hiểu về cách tính phí của công cụ 

đó, hiểu về cách mà công cụ đó kiếm tiền.  

• Cách để bạn đạt được các mục tiêu đề ra, đó là xác định rõ mục đích, có kế hoạch 

để đạt mục đích và cụ thể hóa mục đích đó thành mục tiêu. Sau đó, theo dõi liên 

tục để đưa “thực trạng hiện tại” của chiến dịch ngày một gần với mục tiêu đề 

ra. Nếu không thể đưa nó gần với mục tiêu chiến dịch đề ra thì một là bạn đã lập 
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mục tiêu sai, hai là bạn đã làm sai. Hãy bóc tách từng vấn đề để tìm ra mình mắc 

lỗi gì và tìm cách sửa chữa nó. 

 

CÁCH HỌC GOOGLE ADS  
CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 

Bạn hiểu rằng, Google Ads là một phần nằm trong Digital Marketing. Để biết cách 

học Google Ads thì bạn cần hiểu về cách học Digital Marketing sao cho hiệu quả. Mình 

đã viết sẵn một ebook Cách Học Digital Marketing Hiệu Quả để giúp bạn học tốt hơn. 

Bạn có thể tham khảo chi tiết cuốn ebook này tại đây: 

• Link ebook: : https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

ĐIỂM NHANH CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING HIỆU QUẢ 

Mình sẽ điểm nhanh qua các ý chính về cách học Digital Marketing trong cuốn ebook 

Cách Học Digital Marketing Hiệu Quả để giúp bạn có thể đọc hiểu các phần sau trong 

cuốn ebook này. Nếu bạn đã đọc ebook Cách Học Digital Marketing Hiệu Quả và đã 

nắm rõ về 3 công cụ toolset - skill set - mindset cùng 3 giai đoạn học tập thì hãy lướt 

qua phần này nhé! 

Giới thiệu về 3 công cụ học tập và làm việc trong Digital Marketing 

Để có thể nắm vững các kiến thức Digital Marketing, chúng ta có 3 công cụ sau: 

• Mindset là tư duy, là suy nghĩ để giải quyết một vấn đề nào đó. 

• Skill set là sự phối hợp của nhiều hành động, nhiều bộ phận, nhiều công cụ nhằm 

đạt được một mục đích cụ thể nào đó. 

• Toolset là bộ công cụ, là vật dụng, là cái gì đó cụ thể để bạn sử dụng, nhằm phục 

vụ cho việc đạt được mục đích. 

Ví dụ: Bạn thấy một cái tổ ong trên cây cao, bạn muốn ăn mật ong và bạn tự hỏi “làm 

cách nào để có thể lấy mật ong?” (mindset). Sau khi phân tích và nghiên cứu, bạn 

quyết định sẽ sử dụng thang để leo lên cây và bạn sẽ mặc đồ bảo hộ để không bị ong 

chích. Bạn tiến hành từng bước một (skill set) và cuối cùng bạn đã lấy được mật ong. 

Cái thang, đồ bảo hộ chính là công cụ (toolset) giúp bạn lấy được mật ong. 

Mối quan hệ của 3 công cụ này 

Mindset - Skill set - Toolset có mối quan hệ logic. Mindset là nơi khởi nguồn cho skill 

set và toolset hình thành. Xác định được mindset thì mới xác định được skill set. Xác 

định được skill set thì mới xác định được toolset. Ví dụ: Bạn tin rằng mình có thể kho 
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một nồi thịt kho ngon, bạn suy nghĩ về điều đó, bạn tìm hiểu cách kho thịt (mindset) 

sau đó bạn phải sử dụng các kỹ năng nấu ăn (skill set) như băm tỏi, làm sạch thịt, cắt 

thịt, nêm nếm gia vị ướp và bạn cho hết vào nồi, tiếp theo bạn sử dụng bếp gas để 

nấu chín, có người thì dùng bếp điện hoặc bếp củi. Nồi, bếp gas, bếp điện, bếp củi là 

toolset. 

Mindset → Skill set → Toolset có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi xem xét việc 

kho thịt thì toolset là nồi, bếp gas, bếp điện, bếp củi. Vậy câu hỏi đặt ra là “nếu bạn sử 

dụng bếp củi, thì phải sử dụng nó như thế nào?”. Trong việc sử dụng bếp củi, nó cũng 

hàm chứa cả 3 bộ mindset - skill set – toolset nhỏ hơn. Ta sẽ tư duy, suy nghĩ để tìm 

cách sử dụng bếp tốt nhất (mindset), ta cũng phải phối hợp nhiều động tác (skill set) 

trong việc sử dụng củi, lửa, lò gạch (toolset) một cách nhịp nhàng. Cho nên, xét trong 

việc kho thịt thì bếp củi là toolset nhưng cũng là cái bếp củi đó, ta xét trong việc sử 

dụng nó thì củi - lửa - tro - lò gạch (lò bếp) là toolset. 

CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING 

Chúng ta sẽ có lộ trình học như sau: 

Toolset → Skill set → Mindset 

Hãy bắt đầu bằng việc học toolset trước. Tại sao phải học toolset trước? Bạn hãy xem 

ví dụ sau. 

Hãy tưởng tượng, bạn được giao nhiệm vụ vào rừng đốn củi và bạn được cung cấp 

một cái cưa máy. Có phải! Đầu tiên nhất, bạn sẽ tìm hiểu về cái cưa để sử dụng được 

nó, cái cưa đó chính là toolset. Chúng ta không thể cứ mãi tập trung, suy nghĩ làm sao 

đạt mục tiêu thu hoạch 100 cây củi khô, trong khi chúng ta không rõ cái cưa hoạt 

động như thế nào. Một khi ta sử dụng cưa thành thạo, thì lúc đó việc đặt mục tiêu và 

định hình lại mindset mới trở nên hợp lý. 

GIỚI THIỆU VỀ 3 GIAI ĐOẠN HỌC TẬP 

Giờ đây, bạn đã biết mình cần tập trung học toolset trước tiên. Nhưng dù là học về 

toolset, skill set hay mindset đi chăng nữa, bạn đều sẽ trải qua 3 giai đoạn. Hãy hiểu 

rằng, 3 giai đoạn này và 3 công cụ toolset - skill set - mindset là 2 phạm trù khác nhau. 

Nó giống như việc một quả táo khi nhỏ được chăm bón, nuôi dưỡng thì nó lớn lên và 

chín. Quả nhỏ, quả lớn và quả chín đều là quả táo. Vậy nên, quả táo chính là toolset 

hoặc skill set hoặc mindset. Còn quá trình nó lớn lên thành quả nhỏ, quả lớn, quả chín 

nhờ được chăm bón đó là 3 Giai Đoạn Học Tập.: 

Giai đoạn 1: Học kiến thức nền tảng. 

Là giai đoạn tìm hiểu những kiến thức căn bản nhất. 
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Nó là cái gì? Nó dùng để làm gì? Tại sao phải dùng nó? Tại sao phải sử dụng cái này 

mà không phải cái khác? 

→ Sử dụng bộ câu hỏi What? Why? Để học tập trong giai đoạn này. 

 

 

Giai đoạn 2: Học kiến thức để thực hành. 

Khi đã tích lũy đủ kiến thức ở giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 là giai đoạn bạn cần trang bị 

những kiến thức phục vụ cho việc thực hành. 

Nó được dùng như thế nào? Cách nó vận hành ra làm sao? Khi nào thì sử dụng nó? 

→ Sử dụng câu hỏi HOW? WHEN? Để học tập trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 3: Làm và thử nghiệm → Học hỏi rút kinh nghiệm. 

Khi đã trang bị đủ kiến thức ở giai đoạn 1 và 2 thì giai đoạn 3 là giai đoạn bạn cần làm 

và thử nghiệm để cảm nhận những thứ đã học. Sau đó, bạn cần phải review lại. Từ 

những review đó, bạn sẽ học được những cái bạn thấy, bạn cảm nhận. Lúc này, kiến 

thức giai đoạn 1 và 2 mới thật sự là của bạn. 

 

 

TOOLSET TRONG GOOGLE ADS MÀ BẠN CẦN NẮM VỮNG 

Vậy là bạn đã hiểu việc học toolset là nền móng để bạn có đủ nguyên liệu cho việc 

thực hành, từ đó phát triển skill set và mindset. Vậy, chúng ta cần xác định được 

Toolset trong Google Ads là gì? để có thể học và kiểm soát nó. Sau đây là những toolset 

chính trong Google Ads: 

• Công cụ setup quảng cáo Google Ads 

• Công cụ đọc báo cáo của Google Ads 

• Công cụ tracking Google Tag Manager 



 

 THAM GIA NHÓM - HÀNH TRÌNH ZIVEN:  http://bit.ly/digitalmarvntienziven  20 

• Công cụ nghiên cứu từ khóa Google Keyword Planner 

Rất tiếc, trong ebook này mình không thể viết quá sâu vào một toolset vì nó sẽ gây 

loãng ebook, vì mục đích ebook này mình muốn hướng tới là CÁCH HỌC hiệu quả để 

từ đó bạn có thể LÀM hiệu quả theo 7 bước. Mình sẽ đóng gói các công cụ này trên 

Youtube hoặc khóa học Online. Theo dõi các kênh hỗ trợ học tập ở phần cuối ebook 

này nhé. 

XÁC ĐỊNH SKILL SET TRONG GOOGLE ADS 

Sau khi đã nắm căn bản về toolset trong Google Ads, việc bây giờ cần làm là bạn hãy 

phối hợp chúng lại với nhau, nhằm đạt được mục đích marketing trong Google Ads. 

Sự phối hợp đó chính là skill set.  

Quy trình Google Ads được mình hệ thống hóa thành 7 bước, trong mỗi bước sẽ cần 

dùng đến các toolset như công cụ quảng cáo, công cụ đọc báo cáo, công cụ phân tích 

người dùng Google Keyword Planner v.v.. cho nên 7 bước này chính là skill set trong 

Google Ads mà mình muốn gửi tới bạn. Để hiểu hơn về nó, bạn hãy đọc phần QUY 

TRÌNH GOOGLE ADS 7 BƯỚC nhé! 

XÂY DỰNG MINDSET ĐÚNG TRONG GOOGLE ADS 

Bạn đã biết mindset chính là suy nghĩ, tư duy của chúng ta. Có một sự thật là “mindset 

của ngày hôm nay chưa chắc đã đúng” và hãy ghi nhớ kỹ điều này. Mindset sẽ được 

tích lũy và biến đổi (tốt hơn hoặc xấu hơn) bằng việc nạp dữ liệu. Nạp dữ liệu là cách 

nói chung của việc học ai đó, đọc một cuốn sách nào đó hoặc thấy điều gì đó xảy ra. 

Cho nên, việc cần làm là hãy phát triển mindset đúng, hay nói dễ hiểu hơn là hãy phát 

triển tư duy làm Google Ads đúng đắn hơn. Để có thể chia sẻ rõ ràng hơn CÁCH tạo 

ra mindset đúng trong Google Ads, mình không thể chỉ viết vài dòng trong cuốn 

ebook này là xong vì nó cần có một lộ trình học tập và trải nghiệm, cùng với đó là sự 

phân tích của nhiều yếu tố liên quan đến nội lực của chính bạn, ví dụ như bạn có đủ 

khả năng triển khai các thể loại quảng cáo Google khác nhau hay không (Ads Mạng 

Tìm Kiếm và Ads Mạng Hiển Thị) hoặc khả năng am hiểu marketing của bạn đang ở 

mức độ nào; và các yếu tố ngoại lực ví dụ như môi trường học tập/làm việc của bạn 

có giúp bạn tìm ra mindset đúng v.v.. Tuy vậy, mình sẽ chỉ ra DẤU HIỆU để biết đâu là 

mindset đúng khi bạn “tìm ra” được một mindset nào đó. Dấu hiệu chính là SỰ BỀN 

VỮNG. Bền vững trong việc kinh doanh, bền vững trong trạng thái tâm lý khi triển 

khai cả một chiến lược dài hạn trong Google Ads. Nhiều người hay chạy theo các thủ 

thuật marketing và xem đó là chiến lược, nên khi xảy ra vấn đề, họ thường hoang 

mang và không rõ mình đã sai từ đâu (KHÔNG BỀN VỮNG). Họ lo lắng khi phải triển 

khai một chiến dịch quảng cáo mới. Hoặc khi một chiến dịch quảng cáo cũ đang mất 

dần hiệu quả, họ không biết vấn đề gây ra sự mất dần hiệu quả đó nằm ở đâu. Khi 
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bạn cảm nhận được SỰ BỀN VỮNG trong suy nghĩ, trong tư duy của mình thì khi ấy 

bạn đã hoàn thiện mindset đúng.  

Hãy ghi nhớ điều này: “Cách duy nhất để đạt được SỰ BỀN VỮNG và có mindset 

đúng là am hiểu sâu sắc về bản chất!” 

 

 

 

CÁC SAI LẦM KHI LÀM GOOGLE ADS. 

“Bạn cần biết các sai lầm khi làm Google Ads để tránh mắc phải nó”. 

Dưới đây là các sai lầm phổ biến nhất mà người làm Google Ads mắc phải, hãy nhận 

diện các sai lầm này nếu bạn đang mắc phải và khắc phục nó bằng các mindset đúng. 

• Sai lầm 1: Coi Google Ads là thứ quyết định thành công trong bán hàng. Đây là 

một sai lầm phổ biến nhất hiện nay, nó xuất phát từ việc các chuyên gia đào tạo 

Google Ads đang gắn công cụ này với độ hiệu quả bán hàng. Một khi có học viên 

nào đó của họ áp dụng thành công những phương pháp, thủ thuật giúp họ gia 

tăng doanh số thì các chuyên gia đem kết quả đó làm case study (tình huống 

nghiên cứu) và quảng bá. Việc này không hoàn toàn sai, chính những thủ thuật 

mà người học viên đó đã học được giúp họ mang lại kết quả tốt, nhưng để đạt 

được kết quả đó thì KHÔNG CHỈ LÀ ADS mà là cả một bài toàn kinh doanh bên 

trong. Bài toán kinh doanh là câu chuyện liên quan đến sản phẩm, sự cạnh tranh, 

thương hiệu v.v… Để bán hàng thành công, yếu tố marketing hay cụ thể hơn là 

Google Ads chỉ góp một phần nhỏ trong cả một chiến lược kinh doanh lớn. Và 

nó chỉ dành cho một số ít ngành chứ không phải ngành nào cũng có thể áp 

dụng các thủ thuật. 

• Sai lầm 2: Quá vội kết luận về độ hiệu quả Ads. Ví dụ: khi triển khai quảng cáo, 

bạn chỉ chạy ngân sách cả chiến dịch chỉ 200.000 vnd và chạy trong 7 ngày, hoặc 

bạn chạy ngân sách cả chiến dịch 700.000 vnd và chỉ chạy trong 2 ngày. Khi các 

số liệu trả về không như mong muốn, bạn cho rằng chiến dịch đó không hiệu 

quả và ngừng cả chiến dịch. Việc ngừng cả một chiến dịch quảng cáo, đồng 

nghĩa bạn ngừng sử dụng ý tưởng quảng cáo đã dày công suy nghĩ trước đó, 

ngừng sử dụng nội dung quảng cáo đã đầu tư trước đó và ngừng các hoạt động 

chạy quảng cáo đã vắt óc triển khai trước đó. Tất cả trở thành “KHÔNG CÓ GÌ 

XẢY RA” chỉ vì bạn vội vàng kết luận khi chưa đủ dữ liệu, và chắc chắn bạn sẽ bị 

hoang mang vì không biết đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên! Để có thể kết luận 

về độ hiệu quả của Ads, bạn cần thử nghiệm đủ ngân sách và đủ thời gian. 

• Sai lầm 3: Không tinh tế đến từng chi tiết. Nhiều người khi làm Google Ads không 

để ý đến cảm nhận trải nghiệm của khách hàng. Khi họ vào website của bạn, họ 
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thấy hình ảnh sơ sài, nội dung sai chính tả, video vụn về v.v… bạn nghĩ rằng như 

vậy là tốt rồi nhưng tất cả những trải nghiệm tệ hại đó sẽ dẫn đến một hậu quả 

đó là khách hàng sẽ đánh giá chất lượng sản phẩm của bạn thông qua các chi 

tiết nhỏ nhặt ấy. Dù sản phẩm bạn có tốt đến đâu nhưng ấn tượng đầu tiên của 

khách hàng không tốt cũng sẽ khiến cho chất lượng sản phẩm bị lu mờ bị lu mờ. 

• Sai lầm 4: Kiểm soát Ads sai phương pháp. Khác với #sai lầm 2 - kết luận hiệu quả 

ads vội vàng - kiểm soát Ads sai phương pháp là sai lầm bắt nguồn từ việc bạn 

không xác định rõ mục tiêu và chưa hiểu rõ cách sử dụng công cụ báo cáo của 

Google Ads. Đôi khi chúng ta biết rõ mục tiêu là số lượng người tiếp cận càng 

nhiều càng tốt hoặc giá CPC càng thấp càng tốt, nhưng chúng ta chẳng biết 

xem các chỉ số đó ở đâu? Các thuật ngữ của nó là gì? Dẫn đến mơ hồ và xem cho 

có. Việc hiểu bảng báo cáo của quảng cáo Google Ads đang thể hiện điều gì 

cũng quan trọng không kém việc bạn hiểu cách setup quảng cáo, vì các chỉ số 

báo cáo chính là các biểu hiện của quảng cáo đó. Thông qua các biểu hiện, bạn 

mới đánh giá được đâu là một Ads “khỏe mạnh” hay là “mắc bệnh”. 

• Sai lầm 5: “Đổ thừa” cho click tặc. Với việc chạy ads không tạo ra chuyển đổi, một 

số người cho rằng đó là do click tặc nhưng nguyên nhân có thật sự phải vậy! Nếu 

quảng cáo của bạn không hiệu quả, bạn hãy bắt đầu phân tích từ chính điểm 

chạm cuối của khách hàng, trong Google Ads đó là trang mà bạn dùng để chạy 

quảng cáo. So sánh xem thử content của bạn với đối thủ đã tốt hơn chưa! Load 

trang có bị chậm hay không v.v.. Và cuối cùng là phân tích đến độ cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp có sản phẩm không tốt bằng, giá 

không rẻ bằng nhưng chạy quảng cáo đối đầu trực diện với các đối thủ lớn trong 

ngành và khi khách hàng không mua hàng của họ, họ kết luận đó là click tặc. 

• Sai lầm 6: Quan tâm tới click giá rẻ. Đây là một sai lầm nhức nhối trong mảng 

Google Ads này. Các chuyên gia đang cố bơm vào đầu học viên Ads rẻ là Ads tốt. 

Nhưng bạn hãy hỏi “Ads rẻ để làm gì?” Giữa Ads rẻ và Ads hiệu quả (tạo ra lợi 

nhuận hoặc đạt mục tiêu marketing), đâu mới là điều ta hướng tới! Có rất nhiều 

người cố gắng kiểm soát cpc và hay có hành động lựa giờ thấp điểm để chạy 

ads. Ok! Điều này không sai! Bạn hãy cứ thử nó. Biết đâu đó, bạn sẽ tạo ra một 

chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Điều mình cần bạn hiểu là chạy giờ thấp điểm 

cũng được, mà chạy giờ cao điểm cũng được. Hãy đặt SỰ HIỆU QUẢ lên hàng 

đầu, đừng nghe bất kì lời khuyên tuyệt đối từ bất kì ai, quan trọng vẫn là ở chính 

bạn thử nghiệm và đưa ra phương án tốt nhất.  

• Sai lầm 7: Content không đạt mục đích. Bạn biết rằng, quảng cáo Google Ads sẽ 

đưa người dùng về trang web của bạn phải không nào! Trang quảng cáo như bộ 

mặt của cả doanh nghiệp vì nó là thứ được khách hàng tiếp xúc đầu tiên với 

thương hiệu của họ. Ấy vậy mà nhiều người lại mắc sai lầm một cách tệ hại, họ 

không chăm chút trang chạy quảng cáo và làm một cách hết sức qua loa. 

Những lỗi có thể kể đến như phiên bản web trên mobile không hiển thị dễ nhìn, 
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các nút bấm không hoạt động, tải trang cực lâu và nội dung không giúp khách 

hàng giải quyết được vấn đề. 

 

 

 

 

CÁCH LÀM GOOGLE ADS HIỆU QUẢ 

Quy Trình Google Ads 7 bước của TIEN ZIVEN là một quy trình mang tính logic. Bước 

trước là tiền đề cho bước sau, giúp bạn có thể tạo ra một kế hoạch làm Google Ads 

hiệu quả. Đây cũng là quy trình Google Ads do chính đội ngũ TIEN ZIVEN đúc kết sau 

nhiều dự án thực tế. 

Trước khi đi vào phân tích chi tiết từng bước, mình sẽ nói cho bạn rõ về cách học 7 

bước này sao cho hiệu quả. Trong ebook, mình sẽ không hướng dẫn cho bạn chi tiết 

từng bước cụ thể phải làm như thế nào, mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn về nguyên 

lý của 7 bước trong quy trình. Điều này còn quan trọng hơn cả việc hướng dẫn chi tiết 

từng bước.  

Hiểu được 7 bước chính là chìa khóa giúp bạn tự sáng tạo ra nhiều cách làm mới mẻ 

hơn, hiệu quả hơn dựa trên một nền móng đúng.  

QUY TRÌNH 7 BƯỚC 

Bước 1: Xác định mục đích quảng cáo.  

Đây là bước đầu tiên bạn cần thực hiện trước khi bắt tay vào setup quảng cáo, bạn 

cần trả lời các câu hỏi “tôi chạy quảng cáo Google Ads để làm gì?” từ câu hỏi này, 

bạn sẽ tìm ra mục tiêu ở bước 2 – thiết lập mục tiêu quảng cáo. Có 2 mục đích chính 

làm marketing nói chung và Google Ads nói riêng mà mình đã trình bày ở phần trên. 

Đó là: 

• HỖ TRỢ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP nói ngắn gọn là hỗ trợ bán hàng. 

• HỖ TRỢ BÁN HÀNG GIÁN TIẾP nói ngắn gọn là làm thương hiệu, tăng niềm tin 

và nhận diên. 

Bạn chỉ nên chọn một trong hai mục đích này. Đừng tham lam và nói rằng “tôi sẽ 

chọn cả hai”, điều này sẽ khiến bạn hoặc là không thể xác lập được các mục tiêu cụ 

thể, hoặc là  không thể dồn lực vào nhóm mục tiêu cụ thể, gây ra tình trạng thiếu số 

liệu để đánh giá độ hiệu quả của chiến dịch Google Ads. 
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Bước 2: Thiết lập mục tiêu quảng cáo.  

Sau khi đã xác định được một mục đích cụ thể, giờ đây bạn cần thiết lập các mục tiêu 

cần đạt được từ mục đích đó. Ví dụ: 

Doanh nghiệp của bạn cho ra mắt một sản phẩm mới, nó có công dụng làm trắng 

răng theo công nghệ ABC mới nhất hiện nay. Sếp của bạn mong muốn mọi người 

biết đến công nghệ ABC làm trắng răng mới nhất này. Vậy, mục đích marketing lúc 

này sẽ là HỖ TRỢ BÁN HÀNG GIÁN TIẾP, cụ thể hơn đó là NHẬN DIỆN. Dựa vào mục 

đích đó, bạn sẽ xây dựng mục tiêu là: 

§ Số lượng đối tượng mục tiêu biết đến sản phẩm 

§ Số lượng traffic truy cập vào trang giới thiệu sản phẩm 

§ Số lượng người download ấn phẩm giới thiệu về công nghệ ABC 

§ Chi phí quảng cáo tiếp cận 1000 người 

§ Chi phí cho mỗi download ấn phấm giới thiệu về công nghệ ABC 

§ v.v… 

Bạn thấy đó, tùy vào mục đích marketing khác nhau sẽ cho ra mục tiêu khác nhau. 

Đừng cố lồng ghép cả 2 mục đích thành 1 vì bạn sẽ chẳng thể đạt được kết quả tốt 

nhất. Khi lồng ghép 2 mục đích thành 1, bạn không biết đâu là mục tiêu quan trọng 

nhất cần tập trung vào. 

Để có thể hiểu về các mục đích marketing để xác lập mục tiêu thì mình sẽ tóm tắt lại 

cho bạn một cách đơn giản nhất. 

§ Nếu bạn chọn mục đích là HỖ TRỢ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP thì các mục tiêu 

marketing của bạn phải liên quan đến việc HỖ TRỢ TẠO RA ĐƠN HÀNG. Nhớ là 

hỗ trợ nhé! Đừng nhầm lẫn với việc marketing là bán hàng. 

§ Nếu bạn chọn mục đích là HỖ TRỢ BÁN HÀNG GIÁN TIẾP thì các mục tiêu 

marketing của bạn phải liên quan đến SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG. Từ 

đó, liệt kê ra các yếu tố Ads giúp phục vụ cho việc nhận diện hoặc tăng độ tin 

tưởng như là  số lượng người tiếp cận, số lượng người tương tác với ảnh, số lượng 

người xem video, số lượng review yêu thích sản phẩm v.v.. 

Tùy vào mục đích marketing cụ thể mà xác lập các mục tiêu cụ thể. 

Bước 3: Phân tích đối tượng mục tiêu và nguồn lực hiện tại.  

Khi đã có được mục tiêu quảng cáo. Bạn cần phân tích xem đối tượng tiềm năng là 

ai? Họ sẽ search Google như thế nào để tìm ra sản phẩm của bạn? Họ gặp vấn đề gì? 

Và sản phẩm của bạn giải quyết được vấn đề gì cho họ? Hãy trả lời hết những câu hỏi 

trên. Nhớ rằng! Trong quá trình brainstorm (động não) để phác họa chân dung đối 

tượng mục tiêu, bạn cần phải tập trung vào mục tiêu quảng cáo, vì quá nhiều câu hỏi 

và câu trả lời thì sẽ dẫn đến hệ quả. Một là chân dung đối tượng mục tiêu sẽ bị lan 
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man. Hoặc! Hai là chân dung đối tượng mục tiêu quá chi tiết đến mức không cần 

thiết. Do đó, hãy chỉ tập trung xây dựng chân dung đối tượng mục tiêu một cách phù 

hợp để phục vụ cho mục đích và mục tiêu Google Ads của bạn. Khi đã hiểu rõ đối 

tượng tiềm năng của bạ, giờ đây bạn cần phân tích các nguồn lực của bạn. Trong đó, 

có 5 yếu tố quan trọng mà bạn cần phân tích. 

1. Ngân sách quảng cáo. 

2. Khả năng làm content. 

3. Khả năng triển khai quảng cáo. 

4. Khả năng hấp thụ chiến dịch quảng cáo. 

5. Khả năng kiểm soát chiến dịch quảng cáo để lèo lái con thuyền. 

Sẽ có nhiều bạn thắc mắc, liệu có nên làm Bước 3 – Phân tích đối tượng mục tiêu và 

nguồn lực hiện tại trước rồi mới làm Bước 2 – Thiết lập mục tiêu quảng cáo không? 

Vì chỉ khi phân tích rõ nguồn lực và đối tượng mục tiêu thì ta mới có cơ sở để thiết lập 

mục tiêu chính xác. Theo mình, làm bước 2 trước hay làm bước 3 trước! điều đó không 

quan trọng, điều quan trọng là tạo ra sự hợp lý trong kế hoạch được xây dựng ở bước 

4. Đôi khi, bạn cần thiết lập mục tiêu trước để biết mình đang muốn đạt điều gì? Bởi 

ai? Nhưng đôi khi, bạn cần xác định đối tượng mục tiêu và nguồn lực hiện tại trước 

để đưa ra các con số mục tiêu hợp lý. Do vậy, hãy linh hoạt, hãy làm theo cảm nhận 

của chúng ta sao cho hợp lý nhất, sao cho sau khi trải qua bước 1 – bước 2 – bước 3 thì 

bước 4 sẽ dần lộ diện là chuẩn. 

Bước 4: Xây dựng kế hoạch quảng cáo.  

Khi đã có đủ các dữ liệu, giờ đây bạn bắt đầu xây dựng kế hoạch hành động. Kế hoạch 

quảng cáo được hiểu một cách đơn giản là một văn bản thể hiện việc bạn hoặc doanh 

nghiệp bạn sẽ LÀM CÁI GÌ? LÀM NHƯ THẾ NÀO? LÀM KHI NÀO? CHI PHÍ NHƯ THẾ 

NÀO? Nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Tóm lại, kết quả của việc thực hiện kế hoạch là 

một VĂN BẢN giúp đội ngũ nhìn vào biết họ sẽ hành động như thế nào! 

Bước 5: Chuẩn bị nguồn lực quảng cáo.  

Nhiều người thường bỏ qua khâu chuẩn bị khi làm quảng cáo Google Ads. Saukhi 

hoàn thành xong kế hoạch thì họ thường bắt tay ngay vào hành động, để rồi họ nhận 

ra thực tế không như kế hoạch và họ bị quay cuồng bởi các công việc dồn dập khiến 

cho tinh thần trở nên kiệt quệ và cuối cùng dẫn đến tình trạng ra quyết định sai. Với 

mình, bước 5 chuẩn bị cần phải được đưa thành một mục riêng trong quy trình, để 

bạn thật sự chú ý đến nó. Việc chuẩn bị tốt giống như bạn đang mài lưỡi cưa cho thật 

bén trước khi vào rừng đốn củi, những nhát chặt của bạn sẽ hiệu quả hơn. Hãy dựa 

vào bản kế hoạch đã xây, liệt kê ra các mục quan trọng nhất và hãy chuẩn bị thật tốt 

những mục quan trọng đó. Ví dụ: bạn chạy chiến dịch quảng bá một sản phẩm mới 

có công dụng trị hôi nách, bạn cần chuẩn bị content thật chỉnh chu, đó chính là 
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landing page giới thiệu về sản phẩm của bạn, những tính năng mới, những rủi ro khi 

dùng các sản phẩm kém chất lượng v.v.. . Một landing page tốt sẽ giúp khách hàng 

giải quyết được nhu cầu tìm kiếm thông tin, từ đó dễ ra quyết định mua hàng. Nếu 

không chuẩn bị, bạn làm bài quảng cáo một cách hời hợt và chỉ tập trung vào kỹ thuật 

setup quảng cáo, thì dù cho tối ưu có xuất sắc đến đâu cũng sẽ không đạt được mục 

đích marketing đã đề ra ở bước 1. 

Các đầu việc cần chuẩn bị trong Google Ads. 

• Bài chạy quảng cáo 

• Hình ảnh có trong bài quảng cáo 

• Nội dung mẫu quảng cáo 

• Danh sách từ khóa sẽ chạy quảng cáo. 

• Ngân sách quảng cáo 

Bước 6: Triển khai quảng cáo.  

Nhiều người cho rằng setup quảng cáo Google Ads là việc gì đó cao siêu, vì cần hiểu 

biết cách bid giá thầu tốt nhất, hiểu biết cách lên ads vào khung giờ nào sẽ hiệu quả, 

scale ads như thế nào để tối ưu chi phí v.v.. Với mình, nếu bạn làm tốt 5 bước trên thì 

bước 6 - triển khai quảng cáo này hết sức đơn giản, việc của bạn trong bước này chỉ 

là LẮP CÁC MẢNH GHÉP ở 5 bước trên lại với nhau, để tạo ra một chiến dịch quảng 

cáo. 

Đừng quá quan trọng hóa việc tối ưu kỹ thuật setup Google Ads ngay lúc đầu, vì bạn 

sẽ chẳng có đủ dữ liệu và cơ sở để đánh giá độ hiệu quả của quảng cáo. Bạn hãy tin 

tưởng vào công nghệ AI và Machine Learning của Google, họ đã phát triển nó suốt 

hàng chục năm qua và nó hiểu rõ hành vi khách hàng sử dụng Google hơn cách bạn 

hiểu họ. 

Tuy nhiên, nói vậy không đồng nghĩa bạn bỏ mặc cho Google Ads làm mọi thử ở bước 

này, hãy nhớ tên gọi của nó là Machine Learning (máy học) nhé. Nếu bạn cho nó học 

sai thì nó thành “học trò ngu” đấy! Hãy cố gắng đưa chân dung đối tượng mục tiêu 

của bạn đã xây dựng ở bước 3 vào công cụ Google Ads để nó giúp bạn tìm ra người 

phù hợp.  

Bước 7: Kiểm soát và tối ưu.  

Sau một khoảng thời gian Ads chạy thực tế, bạn sẽ có được các con số báo cáo. Bạn 

cần học một vài chỉ số quan trọng để đánh giá được đó có phải là một Ads hiệu quả 

hay không? Vấn đề quan trọng hơn nữa là “quảng cáo này có đang đạt mục đích hay 

không?”, dù các chỉ số có cao hơn mặt bằng chung một tí nhưng nó đang hướng đến 

con đường đạt mục đích thì hãy tiếp tục tối ưu nó. Ví dụ: trong ngành hàng A, một 

chuyển đổi có giá 20.000đ được cho là rẻ nhưng trong ngành hàng B, một chuyển đổi 
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trung bình chỉ mất 5.000đ thì mức 20.000đ kia sẽ được đánh giá là chưa tốt. Nhưng 

nếu trường hợp ngành hàng B, bạn mất đến 20.000đ/chuyển đổi và tạo ra lợi nhuận 

hay nói cách khác là đạt được mục đích bán hàng trực tiếp, thì bạn hãy cứ giữ nguyên 

ads đó và tiếp tục tối ưu bằng các chiến dịch quảng cáo khác. 

TIEN ZIVEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN 

Vậy là bạn đã đọc xong cuốn ebook này. Hy vọng, bạn tìm được điều gì đó hữu ích. 

Những điều mình chia sẻ trong ebook này là kinh nghiệm “xương máu” mà mình đã 

dày công đúc kết ra, chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể tìm được những điều này ở 

ngoài kia. 

Ủng hộ mình bằng cách follow và inbox nhận xét cảm nhận của bạn khi đọc xong 

cuốn ebook này nhé. Đây là cách bạn tiếp thêm động lực và giúp mình tạo ra các 

ebook khác để dành tặng cho cộng đồng digital marketing Việt Nam 

 

Triết lý hoạt động của TIEN ZIVEN 

“Một cây làm chẳng nên non nhưng nhiều cây sẽ tạo nên một khu rừng. TIEN ZIVEN 

không thể một mình tạo ra một khu rừng mà chính ở mỗi cá nhân các bạn. TIEN 

ZIVEN sẽ là nơi ươm mầm cho khu rừng Marketing Việt Nam trở nên xanh tốt”  

–  Tâm Trần – Founder TIEN ZIVEN 

Nhiệm vụ của chúng tôi 

• Tạo nên kênh Youtube học tập về digital marketing:  

https://www.youtube.com/channel/TIENZIVEN 

• Tạo nên nền tảng học online về digital marketing: 

https://bit.ly/3fXiVKk 

Thông tin: 

• Website TIEN ZIVEN: https://bit.ly/3d8aElj 

• Fanpage TIEN ZIVEN: https://www.facebook.com/tienziven.company 

 

Cám ơn và hẹn gặp lại. 


