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Bất cứ kinh doanh một mặt hàng gì, cần phải biết
rõ đối tượng khách hàng của mình sẽ là ai, độ
tuổi bao nhiêu, họ ở đâu,...

Thì đối với sneaker, khách hàng của chúng ta đa
phần sẽ nằm ở phân khúc tuổi teen cho tới tuổi đi
làm (14-29), trải đều giới tính cả nam lẫn nữ. Thu
nhập từ trung bình đổ lên và trải dài hầu hết
những thành phố lớn.

TƯ DUY TỆP
KHÁCH HÀNG



Facebook là miễn phí với mọi người,  vì vậy ta sẽ tận
dụng điều này để triển khai Marketing không tốn phí.
Tuy rằng nó miễn phí nên hiệu quả sẽ không cao, nhưng
ta vẫn có thể tối ưu được bằng  cách đơn giản nhất đó là
sở hữu cho mình nhiều nick Facebook tận dụng tối đa
giới hạn 5000 bạn bè/ mỗi nick Facebook.

Như vậy mỗi khi ta đăng bài post sẽ tăng lượt tiếp cận
được rất nhiều người thay vì chỉ có ít bạn bè hoặc ít nick
facebook

QUẢNG CÁO SẢN

PHẨM NHƯ THẾ NÀO?

Quảng cáo miễn phí1.

Tại  sao không tận dụng nguồn
có sẵn và miễn phí từ Facebook?



Tuy nhiên bạn sẽ nghĩ rằng, thời gian đâu mà ngồi

thêm 5000 người bạn, đã vậy còn phải thêm 3-5 nick.

Không thể có thời gian, đã vậy thêm thì nhiều nhưng

chắc gì họ sẽ đồng ý hết và sẽ tương tác với mình.

Thậm chí còn chưa chắc họ có sở thích về sneaker?

Vâng, thắc mắc của bạn hoàn toàn đúng và thực tế.

Tuy nhiên thời đại công nghệ 4.0, chúng tôi hoàn toàn

đã có giải pháp hỗ trợ bạn - một phần mềm tự động

thêm bạn ở những nhóm Facebook liên quan tới

sneaker, những người bạn của người bạn có sở thích

về sneaker,... và thậm chí là lọc những người không

tương tác với mình

Bạn hoàn toàn có thể thêm bạn hết những
người like/cmt/share bài viết này bằng

phần mềm Simple Facebook



Mình nghĩ các bạn nhìn vào là đã hiểu phần mềm này có công
dụng và sử dụng như thế nào đúng không ạ?

Đúng vậy, bạn cần thêm bạn là bạn của bạn bè hoặc người khác,
gắn link facebook người đó vào - thêm bạn những người tương
tác một bài viết bất kì liên quan tới Sneaker trên Facebook,
Fanpage, Group,... cũng gắn link bài viết đó vào và cho phần
mềm chạy. Bạn chỉ cần để cho phần mềm chạy và làm việc khác,
phần mềm không hề đụng chạm công việc riêng của bạn.

Tương tự như vậy với đa dạng các tính năng khác như Huỷ - Chấp
nhận kết bạn, Lọc tương tác, Chọc bạn bè,...

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

- CÁCH SỬ DỤNG

Tham khảo thêm phần mềm tại:
https://atpsoftware.vn/simple-facebook



QUẢNG CÁO ĐÚNG
ĐỐI TƯỢNG

Tư duy đối tượng có vẻ khá là dễ, và bạn đã chọn
kinh doanh sneaker thì ắt hẳn bạn đã biết trước được
tệp khách hàng chính của mình nằm trong đó,
nhưng làm thế nào để bạn tìm ra và tiếp cận được
họ?

Bạn sẽ tạo 1 quảng cáo chung cho đối tượng trải đều từ
15-29 tuổi ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh?

2. Quảng cáo trả phí



Như vậy là mò kim đáy bể, vì tệp khách hàng bạn vừa
tạo rất rộng và bao gồm rất nhiều sở thích, thu nhập
khác nhau, tỉ lệ chuyển đổi tệp đó gần như là

Tạo một tệp như vậy chẳng khác nào bạn đi đốt tiền
cho Facebook, và nhiều người đã mắc phải sai lầm
này và họ kêu than Facebook lừa đảo, chạy chẳng
hiệu quả dù họ đã bỏ ra nhiều tiền.

Thế còn những người chạy thành công, họ đang ở
đâu sao không lên tiếng bênh vực. Thì câu trả lời đơn
giản là họ đã cũng từng chạy thất bại nhiều lần, mất
một số tiền lớn để biết được cách nào là hiệu quả và
họ đang âm thầm thực hiện nó thôi!

KHÔNG NÊN 

0%



VẬY QUẢNG CÁO NHƯ

THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

Để các bạn không phải mất thêm tiền quảng cáo đại trà trên
Facebook , mình sẽ chia sẻ bí quyết ở ngay dưới đây:

Các bạn hãy tự tìm khách hàng của mình thông qua những
fanpage, group, profile LIÊN QUAN sâu tới sneaker như: Thần
Kinh Giày, HNBMG, Sneaker, ...

Hãy tìm những trang, nhóm có nhiều thành viên như
vậy nhé!



Công việc cũng giống tương tự ở trên, tìm những bài viết
mới và có lượng tương tác cao

Nhưng thay vì lại đi kết bạn với những người tương tác ở bài
viết trên, lần này ta sẽ chạy quảng cáo thẳng tới họ. Nhưng
làm thế nào để chạy quảng cáo Facebook tới chuẩn xác họ?

Phần mềm ngay dưới đây sẽ giải quyết vấn đề cho bạn. Cùng
tiếp tục lướt xuống nhé ^^



SIMPLE UID

Nói ngắn gọn thì khi bạn tìm được những đối
tượng bạn muốn quảng cáo, thì đây là phần mềm
cho bạn gom họ lại, lọc những nick ảo ra để gom
lại thành một file QUẢNG CÁO CHẤT

Tham khảo thêm phần mềm tại:
https://atpsoftware.vn/simple-uid



SIMPLE ADS

Khi đã có tệp khách hàng chất rồi, Simple Ads sẽ
giúp mình chuyển đổi tệp khách hàng đó thành
danh sách đối tượng mà Facebook sẽ quảng cáo
tới  chuẩn xác 100% để không làm mình lãng phí
tiền cho những đối tượng không liên quan.

Tham khảo thêm phần mềm tại:
https://atpsoftware.vn/simple-ads



Chỉ với 2 cách trên, bạn đã hiểu được cách
tiếp cận và quảng cáo tối ưu nhất khách
hàng tiềm năng. Bạn còn muốn hiệu quả
thêm nữa, tiếp tục cuộn xuống dưới nha.

Một trang web tăng độ uy tín, luôn cung cấp sẵn những thông

tin khách hàng quan tâm?



Một trang web thật sự có khó tạo vì đòi hỏi
nhiều kiến thức lập trình và tốn kém chi phí
nuôi dưỡng, bảo trì?

SIMPLE PAGE

Tham khảo thêm phần mềm tại:
https://simplepage.vn/





Tóm lại đơn giản là bạn hoàn tạo có thể tự mình tạo ra
trang web riêng cho mình tuỳ vào nhu cầu của mình
bằng Simple Page

Với hơn 2000 mẫu có sẵn, bạn chỉ việc thay thế hình ảnh
của mình và nội dung, bạn đã có thể tự tạo trang web
riêng cho mình rồi đấy!



KẾT HỢP HOÀN HẢO

TẠO SỰ ĐỘT PHÁ

QUẢNG CÁO
ĐÚNG ĐỐI

TƯỢNG 100%
Hình ảnh

đẹp chuẩn

Nội dung -
Content
chất lượng

Thêm một trang web đơn giản
nhưng tăng độ uy tín gấp nhiều lần



Xin chào các bạn, mình là Quốc, mình thích
học hỏi và tìm tòi về Digital Marketing để viết
và chia sẻ về nó. Các bạn tìm mình ở phía
dưới cùng bài viết nhé ^^. Cám ơn các bạn đã
dành thời gian đọc E-Book của mình. 

 Hỗ trợ từ chúng tôi

Mọi thắc mắc

xin liên hệ:

minhquoc2906@gmail.com

0945 707 734

https://www.facebook.com/quoc

hoi.map/


