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Kính gửi quý học viên! 
 

 
Thật tuyệt vời khi mọi người tham gia khóa học này. Chúng tôi luôn cố 

 

gắng chia sẽ những điều mới và sát với thực tế nhất có thể. 
 

Bên cạnh các thông tin chia sẻ của giảng viên trên lớp, Guru xin gửi lại 
 

các thao tác cài đặt cơ bản để các bạn có thể dễ dàng làm lại ở nhà. 
 

 
Những phần nâng cao và chiến lược chạy, vì sẽ mỗi dòng ngành và sản 

phẩm đặc thù khác nhau, sẽ dẫn tới các chiến lược chạy khác nhau, nên 

Guru khuyến khích học viên ghi chú lại các phần nâng cao đó cho riêng 

mình, hãy nhớ hỏi thầy và trợ giảng nhiều vào nhé. 

 

 
Chúc bạn luôn thành công!
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CCáácchh ttạạoo PPaaggee 
 
 

Vào facebook cá nhân của mình, bấm 
 

nút “tạo”, chọn Trang (như hình kế bên) 
 

 
Chọn tiếp “Doanh nghiệp 

hoặc Thương hiệu” bằng 

cách nhấn “Bắt đầu”. 

 

 
Giao diện mới hiện ra, bạn điền đầy 

 

đủ thông tin như hình bên cạnh: 
 

 
Lưu ý: Tên của Trang nên đặt theo 

công thức sau: Sản phẩm + điểm khác 

biệt + Thương hiệu 

 

 
Sau đó bạn thêm hình đại diện cho Trang của mình (lưu ý: kích thước 

hình đại diện là 170px x 170px). Nếu như bạn chưa chuẩn bị sẵn, bạn có 

thể bỏ qua, sau này chúng ta thêm vào sau. 
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Tiếp theo, bạn chọn tải ảnh bìa lên, nếu bạn chưa chuẩn bị sẵn có thể 
 

bấm bỏ qua 
 

(lưu ý: kích thước ảnh bìa là 820 x 312px) 
 

 
 

 
Tiếp theo, Sau khi tải xong hình lên, hệ thống sẽ tự động đưa tới trang 

vừa tạo (trường hợp các bạn bấm bỏ qua, hình đại diện & hình bìa sẽ 

trống không, bạn click vào icon  để tải hình lên 
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Cấu hình thông tin cơ bản 
 

“Giới thiệu” là nơi bạn có thể chỉnh sửa tất cả thông tin về doanh nghiệp. 

Mụ c “T in” :  bạn hãy chuẩn bị 1 bài viết thật hay để giới thiệu về 

Trang của bạn 

Tạo t ên n g ư ời dù n g c 

ủ a Trang: nơi bạn có thể tạo 

tắt URL của trang, click vào 

“Tạo tên người dùng của 

trang”, và 

đặt lại URL mới cho trang này, như hình kế bên. 
 

Bạn hãy cố gắng thêm đầy đủ các thông tin bên dưới nhé:
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Phân quyền vai trò trên Trang 
 

Bạn muốn 1 người khác cùng quản lý trang, hoặc muốn vài người phụ 

đăng bài, nhưng muốn giới hạn quyền chỉnh sửa trang của họ. Bạn sẽ 

tìm thấy ở phần « Vai trờ trên Trang » 

Bạn vào               chọn Sau đó điền tên hoặc 

email của người mà bạn muốn phân quyền, tiếp theo bạn chọn vai trò 

của người đó trên trang (như hình bên dưới)
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Quản trị viên 

 
Quản 
trị 
viên 

 
Biên 
tập 
viên 

 
Người 
kiểm 
duyệt 

 
Nhà 
quảng 
cáo 

 
Nhà 
phân 
tích 

Quản lý vai trò và cài đặt của Trang ✔     

Chỉnh sửa Trang và thêm ứng dụng ✔ ✔    

Tạo và xóa bài viết với tư cách Trang ✔ ✔    

Gửi tin nhắn với tư cách Trang ✔ ✔ ✔   

Trả lời, xóa bình luận và bài viết trên Trang ✔ ✔ ✔   

Xóa hoặc cấm mọi người truy cập Trang ✔ ✔ ✔   

Tạo quảng cáo, khuyến mãi hoặc bài viết đã quảng cáo ✔ ✔ ✔ ✔  

Xem thông tin chi tiết ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Xem người đã đăng với tư cách Trang ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
 
 

Cửa hàng trên Trang 
 

Nêu danh mục của bạn là « Mua sắm » thì, bạn sẽ thấy mục « cửa 
 

hàng » trong danh mục bên tay trái, nếu chưa xuất hiện bạn có thể vào 
 

« cài đặt », chọn tiếp « chỉnh sửa trang », bấm vào « Chỉnh sửa » như 

hình bên dưới
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Bạn sẽ thấy rất nhiều mẫu được 

chuẩn bị sẵn, tùy vào nhu cầu 

bạn hãy chọn mẫu phù hợp, ở 

đây Guru chọn « mau sắm », 

bấm vào « xem chi tiết », “áp 

dụng mẫu”, “OK”. 
 
 

Quay lai Trang, bạn sẽ thấy mục “cửa hàng” đã 

xuất hiện trên thanh menu. Bấm vào “Cửa 

hàng”, tick vào ô đồng ý & bấm “Tiếp tục” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiếp theo Facebook sẽ hỏi 

bạn phương thức thanh 

toán, thông thường chúng 

ta chọn “Nhắn tin mua”, nếu 

bạn có website & có các
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hình thức thanh toán trên web, bạn có thể chọn “Thanh toán trên trang 

web khác” 

Bạn chọn “Đồng Việt Nam” và bấm “Lưu” để hoàn tất 
 

 
Lúc này thanh menu bên trái của bạn đã xuất hiện mục “cửa hàng”, 

nhấp vào đó bạn sẽ thấy 1 giao diện như hình dưới, click vào “Thêm 

sản phẩm” để cấu hình sản phẩm của mình vào Trang. 

 
 

 
Bạn có thể thêm Hình Ảnh & Video 

cho mỗi sản phẩm, điền thông tin cơ 

bản cho sản phẩm như ví dụ hình 

bên. 

 

 
Lưu ý: phần “giá bán” là giá sau 

 

khuyến mãi (như ví dụ, giá gốc: 
 

300k, bạn giảm giá 50k, giá bán của 

bạn là 250k).
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Sau đó bạn bấm “Lưu”. 
 

Bạn có thể bấm vào “thêm sản phẩm” để up được nhiều sản phẩm 
 

khác lên Trang. 
 

 
Kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy chức năng “Bộ sưu tập”, chức 

 

năng này giúp chung ta phân loại sản phẩm của mình. 
 

 
Ghi chú của bạn:..…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

………………............................................................................................. 
 

………………............................................................................................. 
 

………………............................................................................................. 
 

………………............................................................................................. 
 

……………….............................................................................................
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Gắn thẻ sản phẩm 
 
 
 

Trong một bài viết bình thường, bạn có thể gắn thẻ sản phẩm vào bài viết 

của mình. 

 

 
Tạo một bài post bất kì, 

bấm vào phần “Gắn thẻ 

sản phẩm”, sau đó chọn 

sản phẩm mình có sẵn, 

hoặc có thể thêm sản 

phẩm mới. 

 
 

 
 

 
Ghi chú của bạn:..…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………
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Facebook cho chúng ta một hình thức 

gắn thẻ khác, đó là “Gắn thẻ trong 

hình”, bạn rê chuột vào hình bạn mới 

tải lên, bấm vào icon để thêm thẻ 

vào hình. 
 
 

Click vào khu vực bạn muốn gắn thẻ, 
 

sau đó đánh tên (Hoặc thêm mới) của sản phẩm mình đã tạo để thêm thẻ 

vào hình ảnh. Bằng cách này bạn có thể gắn nhiều thẻ sản phẩm trong 

chỉ 1 hình. (mô tả hình dưới) 
 

 
 

Ghi chú của bạn:..…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………
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Lên lịch đăng cho bài Post 
 
 
 

Nếu bạn lo lắng về việc một bài post bị đối thủ thấy trước & trong khi 

chúng ta chạy quảng cáo, vì khả năng đối thủ theo dõi Trang của bạn rất 

cao; để tránh được việc này, bạn chỉ cần đặt lịch hẹn cho bài post & chạy 

Quảng cáo cho bài post đó & loại bỏ những người “có thanh toán cho 

facebook”, bạn làm như sau: 

 

 
Tạo 1 bài post như bình thường, 

chọn “Lên lịch” như hình kế bên, 

sau đó chọn ngày đặt lịch hẹn 

cho bài viết thay vì đăng bài 

ngay. 

 
 

 
Bạn có thể chạy quảng cáo cho bài Post này ngay lập tức mà không cần 

phải đăng trên Trang của bạn, nhờ vậy những người đang theo dõi trên 

Trang bạn sẽ không thấy được nội dung này.
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Phân tích & đánh giá Page 
 
 
 

Bạn phải có quyền quản trị của trang mới có thể xem các báo cáo & phân 

tích. Đầu tiên bạn vào mục “Thông tin chi tiết” 

 
 

 
Bạn sẽ thấy 1 giao diện như bên dưới với các thông số: Lượt xem, thích, 

tiếp cận, tương tác của Trang,… các số % thể hiện mức độ tăng & giảm 

so với quá khứ. 

 
 

 
Ghi chú của bạn:..…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………
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Kéo xuống bên dưới, bạn sẽ thấy được khu vực báo cáo bài viết của 
 

Trang, đây là báo cáo quan trọng nhất, hãy ghi chú lại cẩn thận bạn nhé. 
 

 
 

Ghi chú của bạn:..…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………
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Phần tiếp theo, bạn sẽ theo dõi & so sánh được các Trang khác có cùng 

chủ để. Bạn có thể tự thêm các Trang bạn muốn theo dõi bằng cách bấm 

vào “thêm trang” 

 
 

 
Nếu bạn chọn mục “Người” trên thanh menu bên trái, bạn sẽ xem được 

bảng báo cáo chi tiết về số người like, số người theo dõi, số người tiếp 

cận, số người tương tác, Trang của bạn. 
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Cài đặt cơ bản trên Trang 
 

Tất cả chế độ cài đặt Fanpage của bạn đều được đặt ở chế độ mặc định, 
 

để thay đổi, bạn nhấn vào phần « cài 

đặt », như hình bên, giao diện mới hiện 

ra, có rất nhiều thành phần, bạn cần chú ý 
 

tới các phần quan trọng sau : 
 

 
« Kiểm duyệt trang», bạn có thể chặn các bình luận có chứa từ khóa cụ 

thể, ví dụ : @, những comment để lại email sẽ được ẩn đi chờ kiểm 

duyệt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Thuộc tính bài viết » bạn có thể 

chỉnh lại các bài đăng & comment 

trên trang với tư cách của tên 

Page hoặc tên cá nhân bạn. 

 

 
« Người và Trang » bạn có thể xóa 

lượt thích, hoặc chặn những người 

mà bạn không thích trong Trang 

của bạn
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h hàng, trong ô 

 

Cài đặt tin nhắn tự động 
 

Bạn vào « Cài đặt » «Nhắn tin», kéo xuống 
 

dưới, bạn sẽ thấy phần « Hiển thị phản 
 

hồi » và « Hỗ trợ lời chào », bật chức năng 

như hình kế bên, bạn bấm thay đổi để 

chỉnh sửa lại câu trả lời. 

 

 
Bạn cũng có thể tạo những câu trả lời 

nhanh bằng cách bấm vào « Hộp thư », 

giao diện sẽ chuyển 

về khu vực Tin nhắn 

của khác                         chat, bạn bấm vào icon 

như hình bên                       , bấm tiếp vào « Tạo 

câu trả lời mới » để thêm câu trả lời nhanh theo ý bạn. 
 

Ghi chú của bạn:..…………………….. 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

…………………………………………….. 
 

………………………………………….…………………………………………. 
 

………………………………………….…………………………………………. 
 

………………………………………….…………………………………………. 
 

………………………………………….………………………………………….
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TTạạoo ttààii kkhhooảảnn DDooaannhh 

NNgghhiiệệpp 
 
 

Để dẽ dàng quản lý & kiếm soát các chiến dịch quảng cáo của mình, 

Guru khuyên bạn nên tạo một tài khoản quảng cáo Doanh Nghiệp, và cài 

đặt chiến dịch của mình trên đó. 

 

Tạo tài khoản Doanh Nghiệp 
 

 
Đăng nhập tài khoản cá nhân 

 

Facebook, sau đó truy cập 
 

vào «business.facebook.com» 
 

nhấn Tạo tài khoản 
 
 
 

Ở mục Tên doanh nghiệp, bạn 

ghi tên doanh nghiệp của bạn, 

hoặc ghi tên cá nhân cũng được, 

xong nhấn Tiếp tục 

 
 

Điền họ tên & email xong 
 

nhấn Hoàn tất 
 

Điền thông tin như hình kế bên & 
 

bấm « Gửi »

https://business.facebook.com/
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Bạn đã tạo xong một tài khoản business, giao diện trình quản lý business 
 

hiện ra, bạn bấm vào « Cài Đặt cho Doanh Nghiệp » 
 

 
 
 

Bạn sẽ thấy giao diện như sau :
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Thêm & phân quyền quản trị viên 
 

 
Ở Cài đặt cho doanh 

 

nghiệp mục thành viên, bạn có thể 

thêm người khác vào quản lý, chọn 

vai trò mà bạn muốn phân quyền cho 

người đó. Để thêm người quản lý, bạn bấm Thêm & Điền email (email 
 

đăng ký Facebook). Bấm "Tiếp" 
 

Lưu ý : 
 

Khi bạn thêm với quyền truy cập của nhân viên: Người đó chỉ có thể 

xem cài đặt business (Xem thôi ko làm gì được) & chỉ được quản lý tài 

khoản quảng cáo/page khi bạn cho phép. 

Khi bạn thêm với quyền truy cập quản trị admin : Người đó có toàn 

quyền với tài khoản business của bạn (Admin).
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Thêm Fanpage từ tài khoản cá nhân 
vào Business 

 

 
Đầu tiên, nếu bạn đã từng tạo Fanpage ở 

 

tài khoản cá nhân, hãy di chuyển tất cả 
 

vào tài khoản Business của bạn bằng cách 

: Ở Cài đặt cho doanh nghiệp, bạn vào 

mục Trang : 
 

 
 
 

Bấm vào « Thêm Trang » , điền tên hoặc 

URL Trang của mình, bạn bấm «Thêm 

Trang» để hoàn tất 
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Tạo tài khoản quảng cáo 
 

 
Trong Menu trái, bạn tiếp tục chọn 

 

« Tài khoản quảng cáo » như hình 

bên. Sau đó bấm vào icon  để 

tạo tài khoản. 
 
 

Chọn « thêm tài khoản quảng cáo » nếu bạn đã có sẵn & muốn dùng lại 
 

tài khoản này. Bạn chỉ cần nhập ID tài khoản vào và xác nhận là xong. 
 
 

Chọn « tạo tài khoản quảng 

cáo mới » nếu bạn chưa có 

tài khoản sẵn. Sau đó điền 

thông tin như hình bên, bấm 

« Tạo tài khoản quảng cáo » 
 
 

Tiếp theo bạn chọn vai trò quản lý cho tài khoản này. Bấm « Lưu thay 

đổi », bạn có thể chỉnh sửa lại quyền quản trị sau đó.



Datacare.vn | 0965 117 914 

Hướng dẫn khóa Facebook Ads, 
giao diện mới 2018 

------------- 

 

 

 

Thêm phương thức thanh toán cho 
tài khoản quảng cáo mới. 

 

 
Bạn tìm đến mục Tài khoản quảng cáo, nhấn vào Xem phương thức 

 

thanh toán 
 

 
 
 

Bạn chọn Thêm phương thức thanh toán : 
 

 
 
 

Bạn nhập thông tin thể VISA sau đó bấm tiếp tục
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Sau khi thêm phương thức thanh toán thành công, tài khoản của bạn đã 

có thể chạy quảng cáo rồi nhé. Nếu báo lỗi không thêm được thì bạn xem 

lại các vấn đề sau : 

 
Thẻ của bạn đổi mã PIN chưa ?. Nhiều bạn mới làm thẻ về add luôn là 

không được, vì thẻ VISA phải đổi mã PIN mới sử dụng đc, bạn chạy ra 

cây ATM gần nhất đổi. 

 
Thẻ bạn có số dư không ? Nhiều lúc Facebook sẽ trừ bạn vài chục 

 

ngàn để kiểm tra xem thẻ phải thẻ ảo ko rồi hoàn lại cho bạn sau. Nên tốt 

nhất bạn nên nạp tiền sẵn vào, dù gì chạy ads cũng phải nạp. 

 
Thẻ bạn gặp vấn đề ? Nếu 2 thứ trên ok rồi mà vẫn báo lỗi mà bạn đảm 

bảo đã điền đúng thì bạn gọi lên SĐT có in trên VISA, liên hệ với ngân 

hàng để hỏi về tình trạng thẻ của bạn. Nhiều khi bạn để VISA lâu không 

dùng sẽ bị khóa thẻ. 

 
Tài khoản USD có thêm Paypal, nhưng lưu ý tài khoản Việt Nam dùng 

Paypal rất hay bị khóa tài khoản không lý do. Nên hãy cân nhắc kỹ trước 

khi sử dụng.
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Tạo chiến dịch quảng cáo 
 

 
Bạn vào « Cài đặt » « Tất cả công cụ » « Trình quản lý quảng cáo » 

(Trình quản lý quảng cáo còn gọi là Ads Manager) 

 
 

 

Giao diện mới hiện ra, bạn chọn  để tạo chiến dịch mới. 
 
 

Đầu tiên, bạn cân nhắc kĩ để Chọn mục tiêu chiến dịch 
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Đây là bước rất quan trọng vì việc xác định mục tiêu của bạn sẽ giúp 

facebook có thể xác định định dạng quảng cáo của chiến dịch, tùy chọn 

giá đặt thầu hợp lý. 

 

Đặt tên cho chiến dịch quảng cáo 

Lưu ý khi đặt tên: Nên để thêm ngày, 

tháng, năm đằng sau tên để dễ quản 

lý các chiến dịch sau này hơn. 

 

 

Bạn bấm « thiết lập tài khoản quảng 

 
cáo » , kiếm tra lại các thông tin : quốc gia, múi giờ, loại tiền tệ, … bạn 

bấm « Tiếp tục ». Bạn đã tạo thành công 1 chiến dịch quảng cáo. 

 

Tạo nhóm quảng cáo 
 

 
 

Facebook sẽ tự động chuyển bạn qua giao diện “tạo nhóm quảng cáo”, 

Đầu tiên ở phần đặt tên nhóm, Guru khuyên bạn nên đặt tên theo các tiêu 

chí nhóm quảng cáo : ví dụ : địa lý, độ tuổi, giới tính để dễ phân biệt. 
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Phần vị trí, bạn có thể chọn thành phố, hoặc kỹ hơn là những người trong 

khu vực bán kính mà bạn muôn. 

 

 
Chọn Tuổi & Giới tính của đối tượng quảng cao (bạn note kĩ phần giảng 

của Giảng viên nhé) 

 
 

Ngôn ngữ bạn chọn cả Tiếng Anh & Tiếng Việt. 
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Phần Nhắm mục tiêu, có có thể lọc theo Sở Thích, Nhân khẩu học, hành 

vi,… (bạn note kĩ phần giảng của Giảng viên nhé) 

 

 
 
 
 

Phần “thêm loại kết nối”, phần này giúp bạn có thể kết nối & quản lý tới 

những người đã thích trang, là bạn hoặc sự dụng ứng dụng, tham gia 

sựu kiện trước đó của bạn.
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Ghi chú về của bạn:..……………..………………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 
 

…………………………………………….……………………………………. 

Phần vị trí quảng cáo, bạn nên chọn « chỉnh sửa vị trí quảng cáo » (vì 

nếu để tự động, facebook sẽ mặc định cho xuất hiện trong Instagram. 

Bạn nên loại bỏ bớt một vài kênh hiện thị : instagram, Audience 

Network…để dễ kiểm soát hơn.
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Instagram : Ứng dụng 

chuyên về hình ảnh của 

Facebook. 

 

 
Audience Network : là mạng 

gồm các ứng dụng và trang 

web do nhà phát hành sở 

hữu (những người phát 

triển khác, ngoài facebook), 
 

nơi bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình. 
 
 
 

Tiếp theo, bạn chọn các hệ 

điều hành trên thiết bị di động 

mà bạn muốn, nếu sản phẩm 

& dịch vụ của mình không 
 

quá tập trung, bạn nên chọn tất cả thiết bị di động.
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Bạn nên để Ngân sách theo hàng ngày, thay vì trọn đời để dễ kiểm soát 

ngân sách của mình hơn. 

 

 
Bạn có thể đặt lịch chạy quảng cáo, hoặc có thể chọn chạy ngay bây giờ, 

bạn có thể tạm dựng & cho quảng cáo chạy lại bất cứ lúc nào bạn muốn. 

 

 
 
 
 

Nhấn tiếp tục, để hoàn tất cài đặt nhóm quảng cáo
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Tạo quảng cáo 
 

 
 

Facebook sẽ đưa bạn đến khu vực tạo quảng cáo. 
 
 
 

Trước tiên bạn cần đặt tên quảng cáo sao cho dễ quản lý nhất, Guru 

 
khuyên bạn đặt theo thông điệp của quảng cáo. Như hình bên dưới 

 

 

 
 
 
 

Nếu Facebook đang để 

không đúng Trang bạn muốn 

chạy quảng cáo, hãy đổi lại 

cho đúng nhé 

 

 
Bạn chọn bài viết mà bạn đã 

post sẵn lúc trước, bạn có 

thể chạy quảng cáo ngay lập 

tức cho các bài post đặt lịch.
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Bấm vào “thêm nút”, chọn nút 

mà bạn muốn “tìm hiều thêm”, 

“mua ngay”,… sau đó điền URL 

(đia chỉ trang web) mà bạn 

muốn như hình bên. Bấm cập 
 

nhật bài viết, bạn sẽ thấy hình demo kế bên thay đổi. 
 
 
 

Sau đó bạn nhấn “xác nhận” 
 

 
Bước 5: Lựa chọn fanpage mà bạn muốn chạy quảng cáo 
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Bước 6: Điền thông tin tài khoản như: Quốc gia, Đơn vị tiền tệ và Khu 
vực,.. theo hướng dẫn của facebook. 

 
Sau đó click vào nút màu xanh góc phải Set Audience & Budget 

 

 

 
 

Bước 7: Chọn đối tượng quảng cáo 

 
Đây là giai đoạn quyết định Facebook Ads của bạn có thành công không. 

Trong giai đoạn thiết lập 

chiến dịch này, bạn có 

hai sự lựa chọn là tạo 

đối tượng mục tiêu 

Facebook mới và sử 

dụng đối tượng đã lưu. 
 

Ngoài ra, bạn còn có thể chọn Đối tượng tùy chỉnh mà trước đó bạn đã 

 
tạo trong Trình quản lý đối tượng.
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Đừng quên xác định sở thích của nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook Ads 

 
Xác định đối tượng mà bạn muốn quảng cáo đến (tuổi, giới tính, nơi sinh 

sống, ngôn ngữ) sẽ giúp quảng cáo đến đúng khách hàng tiềm năng của 

bạn 

 

 
Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook Ads 

 
Bước 8: Thiết lập vị trí đặt quảng cáo
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Quảng cáo trên Facebook thường xuất hiện ở nhiều hơn như: 
 

 
          Bảng tin Facebook 

 

          Cột bên phải của Facebook 
 

          Instagram 
 

          Audience Network (mạng hiển thị quảng cáo của Facebook trên 
 

mobile) 
 

 Instant Articles (một trong những công cụ được Facebook xây dựng 

để khắc phục các vấn đề về tốc độ load trang Web trên các thiết bị di 

động đặc biệt là trên SmartPhone) 

          Bên dưới video 
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Bạn có thể sử dụng Automatic Placements nếu đây là lần đầu tiên bạn sử 

 
dụng Facebook Ads. Ngoài ra, các bạn có thể dựa vào mục đích của 

 
mình để lựa chọn vị trí quảng cáo cho phù hợp. 

 

 
Dưới đây là một số vị trí đặt quảng cáo phù hợp với mục tiêu nhất định: 

 

 
 

          Tăng nhận diện thương hiệu : Facebook và Instagram 

 
          Tăng tương tác: Facebook và Instagram 

 
          Tăng lượt xem video : Facebook, Instagram và Audience Network 

 
          Tăng lượt cài đặt ứng dụng : Facebook, Instagram và Audience 

 
Network 

 
 Tăng traffic (lượt nhấp chuột trên trang web và tương tác với ứng 

dụng): Facebook và Audience Network 

          Tăng doanh số danh mục sản phẩm : Facebook và Audience 

 
Network 

 
          Tăng chuyển đổi : Facebook và Audience Network 

 
Bước 9: Thiết lập ngân sách và đặt giá thầu cho Facebook Ads
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Bước 10: Lựa chọn hình thức thanh toán 

 
Lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ VISA hoặc Paypal 

 

 

 
 
 
 

 
Bước 11: Gặm táo, lướt thuê ngay và chờ xác nhận quảng cáo từ 
Facebook (Thường diễn ra trong 24h). Quảng cáo Facebook của bạn sẽ 
xuất hiện tại vị trí bạn chọn sau khi xác nhận thành công.
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Quảng cáo định dạng quay vòng 
 

Tạo ra chuỗi hình ảnh về các sản phẩm mà chúng ta cung cấp, khách 

hàng có thể lướt qua lại để xem giữa các sản phẩm 

 
 

 
Để tạo quảng cáo định dạng quay vòng ta cần thực hiện các bước sau:
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Bước 1: Vào Fanpage => Chia sẻ ảnh hoặc video => Tạo vòng quay ảnh 
 

 

 
 

 
Bước 2: Ta nhập địa chỉ URL để liên kết với hình ảnh 

 

 

Bước 3: Sau khi đã hiện ra như trên ta nhấp vào dấu “+” để thêm các 

hình ảnh khác về sản phẩm (tối đa 5 ảnh). 

Bước 4: Nhập nội dung chính ta muốn trình bày và nội dung cụ thể cho 

từng thẻ hình ảnh. Ngoài ra, ta có thể chỉnh sửa đường dẫn URL để 

hướng đến từng trang web cụ thể hoặc từng trang con chứa thông tin về 

sản phẩm mà mình cung cấp. 
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Bước 5: Đăng nội dung quảng cáo vừa tạo. 
 

 
Mẹo nhỏ: 

 

 

- Nên sử dụng ảnh vuông với kích thước 900x900 để tối ưu hóa bố cục 

và hiển thị. 

- Có thể sử dụng để chạy cho hình thức quảng cáo Click to web hoặc 
 

 
Tương tác với bài viết đều được.
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Quảng cáo trình chiếu slide hình ảnh 
 

Chúng ta có thể tạo một slide từ 3 đến 10 ảnh để làm dạng quảng cáo 

trình chiếu như sau: 

 
 

 
Bước 1: Vào Fanpage => Chia sẻ ảnh hoặc video => Tạo bảng trình 

chiếu
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Bước 2: Chọn tỷ lệ khung hình, Thời lượng hình ảnh (Tốc độ chuyển tiếp 

giữa 2 khung hình) và Cách chuyển tiếp hình ảnh phù hợp theo yêu cầu. 

Bước 3: Thêm các ảnh từ Fanpage hoặc từ máy tính để tạo thành 1 slide 

hoàn chỉnh 

Bước 4: Tạo bản trình chiếu => Nhập nội dung trong phần mô tả => Đăng 
 

 
Mẹo nhỏ: 

 

 
- Hãy thêm nhạc (Trong mục âm nhạc) để quảng cáo trình chiếu của 

chúng ta sinh động hơn
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Quảng cáo Canvas 
 

Là một dạng landing page của Facebook và chỉ hoạt động trên điện thoại. 

Ta cũng có thể remarketing với những người đã xem mẫu quảng cáo 

canvas này. 

 
 

 
Bước 1: Vào Fanpage => Chia sẻ ảnh và video => Tạo một canvas Hoặc 

 

 
Chọn Công cụ đăng => Canvas 

 

 
Bước 2: Chọn Mở một canvas trống => Chọn thành phần để thêm phù 

 

 
hợp (Văn bản, hình ảnh, video, thẻ quay vòng…) => OK 

 

 

Bước 3: Lưu các thay đổi và chọn mục tiêu của chiến dịch là Click to web 

hoặc Chuyển đổi
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Bước 4: Tạo và chạy mẫu quảng cáo 
 

 
Mẹo nhỏ: 

 

 

- Có thể thêm nhiều thành phần khác nhau vào cùng một mẫu quảng cáo 

canvas 

- Nên chọn hình ảnh theo chuẩn khuyến nghị của Facebook để tối ưu 
 

 
việc hiển thị 

 

 
- Nếu trong thành phần bạn chọn có mục Trang đích thì hãy nhập đầy đủ 

 

 
URL bao gồm http:// hoặc https:// …. 

 

 
- Có thể thay đổi vị trí hiển thị nội dung giữa các thành phần với nhau 

 
 
 

Quảng cáo sự kiện 
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Để tạo một sự kiện về bán hàng, khuyến mãi, giao lưu… cho doanh 

nghiệp của mình trên Facebook, ta cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Vào Fanpage và chọn mục Tạo sự kiện 

Bước 2: Set up đầy đủ thông tin về sự kiện (hình ảnh, tên sự kiện, vị trí, 

thời gian bắt đầu và kết thúc…) 

Bước 4: Thêm chi tiết và từ khóa liên quan đến sự kiện 
 

 
Bước 5: Thêm thông tin về vé (nếu có) và đơn vị đồng tổ chức, đối tượng 

có thể đăng bài viết trong sự kiện 

Bước 6: Quảng cáo hoặc đăng tải sự kiện công khai 
 

 
Mẹo nhỏ: 

 

 

- Ta có thể remarketing lại dựa trên data các đối tượng đã đăng ký hoặc 

tham gia sự kiện của mình 

- Facebook sẽ chủ động nhắc những người đăng ký khi gần đến ngày 

diễn ra sự kiện
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Quảng cáo ưu đãi Coupon 
 

Là một hình thức quảng cáo giúp tiếp cận khách hàng thông qua việc 
 

 
tặng các mã coupon hoặc voucher và khuyến khích họ sử dụng chúng để 

 

 
mua hàng 

 

 

 
 

 
Bước 1: Vào Fanpage => Tạo ưu đãi => Bắt đầu 

 

 

Bước 2: Set up các mục thông tin liên quan đến ưu đãi (hình thức áp 

dụng, tiêu đề, nội dung và thời gian áp dụng…) 

Bước 3: Tạo ưu đãi hoặc Quảng cáo cho bài viết chứa nội dung ưu đãi 
 

 
Mẹo nhỏ:
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- Nên chọn ảnh vuông để tối ưu hiển thị 
 

 
- Nội dung văn bản trên hình ảnh không nên vượt quá 20% 

 

 
- Mã dùng một lần chỉ áp dụng cho hình thức trực tuyến 

 
 
 
 
 
 

Quảng cáo album 
 

Đây là dạng quảng cáo giúp chúng ta tổng hợp các sản phẩm của mình 

theo từng album riêng phù hợp với yêu cầu và vẫn giữ được những 

comment, seeding bên dưới bài viết về album khi chạy quảng cáo 
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Bước 1: Vào Fanpage => Chia sẻ ảnh và video => Tạo album ảnh 
 

 
Bước 2: Chọn hình ảnh để đưa vào album ảnh 

 

 

Bước 3: Nhập thông tin về album và mô tả chi tiết của từng hình ảnh sản 

phẩm 

Bước 4: Đăng album 
 

 
Bước 5: Chia sẻ album => Chọn mục Chia sẻ trên trang bạn quản lý 

Bước 6: Nhập nội dung bán hàng ở phần Caption của bài viết (Đây sẽ là 

nội dung khách hàng thấy) 

Bước 7: Quảng cáo cho bài viết về album vừa chia sẻ như bình thường 
 

 
Mẹo nhỏ: 

 

 

- Có thể thay đổi hình ảnh của các sản phẩm đã hết bằng những hình 
 

 

ảnh về sản phẩm mới mà không cần tắt mẩu quảng cáo. 
 

 
- Hãy cập nhật album thường xuyên và đưa những sản phẩm còn hàng 

hoặc sản phẩm mới lên đầu album để khách hàng nắm được sản phẩm 

nào hiện đang còn hàng hoặc hết. 

- Bài quảng cáo về album không liên quan đến bất kỳ chiến dịch nào thì 
 

 
chúng ta mới chỉnh sửa được
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Quảng cáo tìm kiếm khách hàng 
tiềm năng 

 
Đây là dạng quảng cáo tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua 

 

 
việc yêu cầu họ để lại thông tin (vd: email, SĐT…) 

 

 

Bước 1: Vào Fanpage => Công cụ đăng => Mẫu quảng cáo tìm kiếm 

khách hàng tiềm năng 

 
 

 
Bước 2: Nhấn Tạo => Tạo mẫu mới hoặc chọn Sao chép mẫu đã có sẵn 

 

 
trước đó => Tiếp tục
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Bước 3: Nhập các thông tin mô tả về mẫu quảng cáo và lựa chọn hình 
 

 
ảnh phù hợp 

 

 

 
 

 
Bước 4: Chọn các loại câu hỏi ta cần để thu thập data khách hàng 

 

 

Bước 5: Thêm các thông tin về Chính sách về quyền riêng tư 
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Bước 6: Thêm liên kết trang web vào mục Màn hình cảm ơn => Lưu mẫu 

quảng cáo 

Mẹo nhỏ: 
 

 
- Chúng ta có thể sử dụng data thu thập được từ dạng quảng cáo này để 

 

 

tạo thành tệp remarketing 
 

 
- Nên bật tùy chọn màn hình chào mừng để khi mẫu quảng cáo vừa xuất 

hiện sẽ trông đẹp hơn 

- Lựa chọn hình ảnh phù hợp với mức khuyến nghị của Facebook 
 

 

- Nên tạo nút có lời kêu gọi khách hàng hành động để thúc đẩy họ mua 

hàng
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TTạạoo PPiixxeell ttrrêênn FFaacceebbooookk 
Đây là công cụ giúp chúng ta theo người dùng trên web, giúp chúng ta tối 

 

 
ưu hóa, nhắm mục tiêu đối tượng chi tiết 

 

 
Bước 1: Vào Menu Trình quản lý Quảng cáo => Chọn mục Pixel => Chọn 

mục Tạo Pixel 
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Bước 2: Cài đặt mã Pixel => Tự cài đặt mã Pixel 
 

 

 
 

 

Bước 3: Gửi các đoạn mã đến đơn vị thiết kế web cho mình để họ có thể 
 

 

cài đặt vào source của website
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Bước 4: Kiểm tra lại mã Pixel đã được gắn hoàn tất hay chưa bằng công 
 

 
cụ Facebook Pixel Helper 

 

 

 
 
 
 

Tạo đối tượng tùy chỉnh 
 

B1: Vào Menu => 

Chọn mục Đối tượng 

=> Đối tượng tùy chỉnh 
 

=> Chọn mục Trang 
 

Facebook
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Bước 2: Chọn loại đối tượng theo yêu cầu, khung thời gian lấy mẫu và 

đặt tên cho tệp đối tượng 

Bước 3: Tạo đối tượng 
 

 
Mẹo nhỏ: 

 

 

- Nên chọn loại đối tượng đã tương tác với trang để lấy tối đa lượng mẫu 

mình cần 

- Nên đặt theo theo dạng: Tên trang – loại đối tượng – ngày tạo để phân 
 

 
biệt với các tệp mẫu được tạo khác
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Tạo đối tượng tương tự 
 

Nhằm mục đích nhân rộng ra các đối tượng có đặc điểm tương tự như 

những đối tượng tiềm năng đã tương tác với Fanpage, chúng ta sẽ tạo ra 

tệp đối tượng tương tự 

Bước 1: Vào Menu => Chọn mục Đối tượng => Đối tượng tương tự 
 

 

 
 

 

B2: Chọn nguồn đối tượng tương tự (là những đối tượng tiềm năng mà 

chúng ta muốn nhân rộng và đã tạo thành một tệp trước đó) => Chọn vị 

trí và quy mô đối tượng 

Bước 3: Tạo tệp đối tượng
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Mẹo nhỏ: 
 

 
- Số phần trăm quy mô đối tượng càng nhỏ thì đối tượng càng có đặc 

điểm giống với đối tượng tiềm năng mà ta chọn nhất, nhưng ngược lại số 

lượng đối tượng sẽ càng nhỏ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điểm danh đủ để nhận quà bạn nhé !
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