
TẠI SAO NÊN DÙNG SIMPLE ADS,

SIMPLE UID, SIMPLE PAGE 

ĐỂ KINH DOANH HIỆU QUẢ HƠN



Bạn đang kinh doanh online nhưng tỉ lệ chuyển đổi khách
hàng chưa được hiệu quả lắm?

Bạn đang cần một bước đột phá cho quá trình kinh doanh
của mình nhưng chưa biết phải làm gì?

Bạn đã từng chạy quảng cáo trên mạng xã hội nhưng
không mang lại kết quả như bạn mong muốn?

Vậy bạn ĐỪNG nên bỏ qua bài viết này nếu bạn muốn tìm
ra giải pháp mới giúp cho bạn kinh doanh hiệu quả hơn.

LỜI NÓI ĐẦULỜI NÓI ĐẦU



Nội dung chính
LÍ DO CÁCH BẠN ĐANG
LÀM CHƯA HIỆU QUẢ

TẦM NHÌN MỚI
DÀNH CHO BẠN

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG
TÔI

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI



Cách bạn đang làm
Đa phần người kinh doanh online, chủ yếu trên
facebook sẽ thường đi theo một lối mòn. Đó là họ
chỉ tập trung đăng bài bán mà không chú tâm vào
nội dung, chất lượng, lượng tương tác,...

Hoặc bạn chịu chi hơn và đã bỏ tiền túi chạy quảng
cáo trên facebook nhưng kết quả nhận được không
như ý muốn

Bạn không biết làm như thế nào để tiếp cận được
đúng tệp khách hàng mà mình muốn hướng tới
hoặc làm mới những hình thức quảng cáo của bạn
khi bên ngoài muôn ngàn đối thủ họ cũng đang làm
giống bạn, mà thậm chí là họ chịu chi hơn bạn.

Bạn đã quá ngán ngẩm tình trạng này?



Tầm nhìn mới
Vậy làm thế nào để khắc phục

tình trạng trên?

Mình tự xác định tệp đối tượng sẽ là những
người dùng sản phẩm của mình và sẽ chỉ chạy
quảng cáo cho những đối tượng đó để tránh
lãng phí chi phí.

Đổi mới hoá hình thức quảng cáo thay vì chỉ là
nội dung, hình ảnh thì hãy thay vào là một
trang web chuẩn SEO. Vì website sẽ giúp bạn
đăng độ tin cậy lên rất nhiều lần

Công nghệ hoá quy trình kinh doanh onine của
bạn để giảm thiểu đi những chi phí phát sinh
không đáng có (phí thuê người chạy quảng
cáo, trực - trả lời tin nhắn fanpage,...)



Giải pháp từ chúng tôi

Những giải pháp phía trên hoàn

toàn thực tế và đã được tin dùng

bởi rất nhiều người.

Phần mềm hỗ trợ của chúng tôi

luôn đặt chất lượng lên hàng đầu

và luôn được cập nhật, cải tiến mỗi

ngày.

Câu trả lời ở đây là:

Những giải pháp phía trên nghe có vẻ

không khả thi, hoặc nếu làm được thì

sẽ tốn kém rất nhiều chi phí?



Đây là phần mềm đầu tiên tại Việt Nam cung cấp

công cụ hỗ trợ quét thông tin khách hàng sử dụng

trên đa nền tảng Website, MacOS và Windows.

Công cụ này giúp bạn gom được tệp những người

mà bạn sẽ chạy quảng cáo, bạn có thể tìm họ

thông qua những fanpage, group,... trên facebook.

Bạn hoàn toàn có thể quét được tệp những người like,

cmt, share ở bài viết này. Lọc trùng, loại bỏ nick clone 

ra một cách miễn phí hoàn toàn.

SIMPLE UIDSIMPLE UIDSIMPLE UID



SIMPLE ADS

Simple Ads sẽ giúp bạn TARGET đúng chính xác 100% đối

tượng mà bạn muốn, nhắm quảng cáo đúng tệp đối tượng

quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ. Giúp bạn tăng doanh số

bán hàng đáng kể.

Giảm Thiểu Chi Phí
Khi Chạy Ads

Quét Đúng Tệp
Khách Hàng

Tối Ưu Chiến Lược
Chạy Ads

CHI PHÍ THẤP

HIỆU QUẢ CAO

TẠI SAO KHÔNG?

SIMPLE ADSSIMPLE ADSSIMPLE ADS



Simple Page là gì?

Ứng dụng của nó?

Vận hàng nó ra sao?

Trước khi tìm hiểu về

Simple Page, đã bao giờ

bạn tự hỏi một người

không biết gì về kĩ thuật,

code, thiết kế vẫn có thể

tự tạo trang web?

SIMPLE PAGESIMPLE PAGESIMPLE PAGE



THÌ ĐÂY CHÍNH LÀ HIỆU QUẢ

MÀ SIMPLE PAGE MANG LẠI

CHO BẠN. BẤT CỨ AI CŨNG

CÓ THỂ THIẾT KẾ WEBSITE

CHUẨN SEO THEO Ý MÌNH

CHỈ CẦN KÉO THẢ

SIMPLE PAGE BAO GỒM

Landing page là một trang web đơn
giản

Sales page là một trang đích hướng tới
mục tiêu bán hàng

Simple Page là một nền tảng hỗ trợ tạo
landing page



Ứng dụng của Simple Page

Khi cần thu thập email, số điện thoại 
 của khách hàng

Khi chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng
mục tiêu

Khi ra mắt sản phẩm hay dịch vụ mới

Khi chạy chương trình khuyến mãi, tri ân
khách hàng



CÁCH SỬ DỤNG

Truy cập vào trang SimplePage.vn

Click vào Sử dụng ngay và
Đăng nhập miễn phí. 

Lựa chọn giao diện mẫu có sẵn
hoặc tạo mới giao diện.

Bắt đầu chỉnh sửa tạo trang
web chỉ bằng việc kéo thả.

Mọi thắc mắc và hướng dẫn sử
dụng. Truy cập ngay:
https://wiki.simplepage.vn/



Với nhiều tiện ích phù hợp

từng nhu cầu kinh doanh

khác nhau.

Kiến thức: https://simplepage.vn/blog/

Hướng dẫn tạo trang Landing Page

chuẩn:https://sum.vn/c6tq2

Tối ưu Landing Page: https://sum.vn/lZDS3

Sử dụng Landing Page khi nào - Để làm gì:

https://sum.vn/Lzoyy

Youtube: Simple Page Việt Nam

Tìm hiểu thêm tại: 

Hơn 2.000 mẫu giao diện cho bạn lựa chọn

Không cần biết kiến thức lập trình

Chỉnh sửa tuỳ thích - Xuất bản cực nhanh



Sự kết hợp hoàn hảo

Nội dung, content chất lượng

Ghim đúng đối tượng những người mà

mình sẽ chạy quảng cáo

Thêm vào trang web chuẩn SEO tạo độ

uy tín, kích thích sự tò mò của khách

hàng tiềm năng

Như vậy bạn đã hình dung ra con đường

mới bạn sẽ đi để tránh lối mòn mà nhiều

người vùi đầu vào rồi chứ.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa:

Khi đó, lượng khách hàng chúng ta tiếp cận

quảng cáo đã tiềm năng, khả năng ấn vào

liên kết rất cao. Và khi họ đã vào trang

web, tỉ lệ chốt đơn, để lại thông tin, nhận

diện thương hiệu sẽ là điều đương nhiên và

đa phần sẽ xảy ra.



Lí thuyết suông nãy giờ vẫn làm bạn nghi ngờ

và chưa hình dung rõ vấn đề. 

Sau đây mình xin đưa ra một ví dụ cụ thể:

Mình đang muốn chạy 1 quảng cáo về thu

thập thông tin khách hàng cho thương hiệu

cà phê "Highlands Coffee". Thì đây sẽ là cách

mình vận hành 3 phần mềm trên để tối ưu

hoá quảng cáo của mình.

Khách hàng của mình ở đây sẽ là những người thích
uống cà phê, trải nghiệm những quán cà phê mới lạ
hoặc những quán có thương hiệu lâu đời. Vậy mình sẽ
đi tìm họ ở những bài viết về review quán cà phê, hoặc
thậm chí là bài viết của fanpage của đối thủ.

VÍ DỤ CỤ THỂ

Xác định tệp khách hàng

và QUÉT



Ở đây, mình sẽ quét trực tiếp tệp khách hàng là khách
của đối thủ cạnh tranh: The Coffee House

Hãy tìm những bài viết có lượng tương tác nhiều như
trên nhé



Bước 1: Mở Simple UID lên và chọn quét mục nào
bạn cần 

Bước 2: Ấn vào quét 1 UID, dán đường link bài viết
mình cần quét vào



Bước 3: Chờ quét xong tệp khách hàng đã tương tác
với bài viết trên và lưu danh sách

Và chỉ 3 bước đơn giản trên, bạn đã có được danh sách
những khách hàng tiềm năng để chạy quảng cáo tới
"chính xác" họ  rồi. Phần mềm đã tự động lọc những tài
khoản ảo, clone, ...



Bước 4: Khi đã có file những khách hàng chất rồi, thì chỉ
việc mở Simple Ads lên - úp file vào, tạo đối tượng và úp
lên Facebook Ads để chạy quảng cáo vào ĐÚNG chính
xác 100% những đối tượng đó

 Sử dùng Simple Ads úp file tệp

khách hàng lên facebook

Nhắc nhỏ các bạn là cần có tài khoản Business Facebook
để chạy quảng cáo hiệu quả - đúng đối tượng. Hướng
dẫn tạo tài khoản BM đơn giản: https://sum.vn/V8iNy



Sử dụng Simple Page tạo sự

khác biệt đám đông

Bạn nhìn vào 1
trang web như vậy
và nghĩ nó sẽ thật
khó tạo, sẽ tốn rất
nhiều tiền để thuê
người tạo nên đó.

Nhưng KHÔNG,
với SIMPLE PAGE,
bạn sẽ tự tay mình
thiết kế một cách
miễn phí và đơn
giản.



Với những kho giao diện hơn 2000 mẫu, lĩnh vực cà phê
bao la thì việc bạn dựa trên mẫu có sẵn cùng với ý tưởng
của bạn. Bạn sẽ tự tay thiết kế cho mình được 1 trang
web chuẩn SEO theo mẫu chúng tôi gợi ý cho bạn.

Kho giao diện mẫu về cà phê - đủ kèm 3 giao diện
Desktop, Table, Mobile



Như vậy, với:

Nội dung - content chất lượng.

Chạy quảng cáo chuẩn xác với đối

tượng khách hàng tiềm năng.

Tạo sự khác biệt - Hướng tệp khách

hàng tiềm năng đổ vào trang và để lại

thông tin nhận khuyến mãi.

Sự kết hợp hoàn hảo

Kết quả nhận được

như thế nào thì

mình nghĩ bạn

cũng biết rồi đấy!



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/


