GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
“Là hình thức quảng cáo banner trên mạng lưới các website hiện đang hoạt động của Công ty Truyền thông
Phan Quang và báo Tuổi trẻ.
Khách hàng được chủ động hoàn toàn trong việc lựa chọn kích thước banner, website hiển thị, chọn lựa đối
tượng tiếp cận mục tiêu cũng như chủ động quản lý ngân sách và hiệu quả quản lý chiến dịch quảng cáo. ”

Bao gồm 2 hình thức tính tiền
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* Cung cấp banner quảng cáo với
kích thước đa dạng

* Lựa chọn hiển thị quảng cáo theo
vùng miền, thành phố

* Tùy chọn hình thức quảng cáo
theo lượt click / lượt hiển thị.

* Khách hàng chủ động cài đặt
chiến dịch quảng cáo theo mong
muốn

* Lựa chọn hiển thị quảng cáo theo
đối tượng độc giả theo tùy website

* Chủ động cài đặt ngân sách chạy
quảng cáo theo ngày, giờ hoặc theo
dự án.

* Dễ dàng khởi tạo, chỉnh sửa hoặc
tạm dừng quảng cáo

* Hiển thị quảng cáo trên thiết bị di
động hoặc máy tính

* Nhật ký ngân quỹ giúp theo dõi và
quản lý ngân sách chặt chẽ.

* Chủ động chọn lựa đối tượng mục
tiêu banner cần nhắm tới

.JPEG
.PNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

.GIF
.HTML5

Bước 1: Liên hệ - Gởi banner
Qúy khách hàng có nhu cầu quảng cáo liên hệ Công ty Truyền thông Phan
Quang, để được nhân viên tư vấn về hình thức quảng cáo, thanh toán.

Điện thoại
08 5405 2777

Website
phanquang.vn

Bước 2: Đăng nhập hệ thống
Sau khi đạt thỏa thuận hợp tác quảng cáo với Truyền thông Phan Quang, Qúy khách hàng sẽ
được cung cấp 1 tài khoản bao gồm ID và Password để đăng nhập vào hệ thống.
(http://ad.adcompanyvn.com)

Giao diện hệ thống đăng nhập tài khoản
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Giao diện trang chủ của hệ thống sau khi đăng nhập

1

Hiển thị ngân sách

4

Báo cáo thông số quảng cáo dạng đồ thị

2

Thanh menu

5

Báo cáo thông số quảng cáo dạng số liệu

3

Phân loại vị trí (kích thước) banner

6

Chuyển đổi ngôn ngữ Anh/Việt

MyPage

1

2

1

Thông tin cá nhân của khách hàng (có thể thay đổi tùy ý)

2

Bảng danh sách các loại banner (tùy ý chọn sử dụng hay kết thúc từng loại banner)

Bước 3: Thực hiện lệnh nạp ngân sách
Qúy khách sau khi đăng nhập vào hệ thống, vui lòng chọn tab Payment để thực hiện lệnh
nạp ngân sách, Truyền thông Phan Quang sẽ kiểm tra và hoàn tất duyệt cho quý khách sau
khi kiểm tra đầy đủ các thông tin hợp lệ.

Payment

1

2
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1

Tìm kiếm lệnh nạp ngân sách theo Năm/Tháng

2

Điền số tiền cần nạp

3

Bảng danh sách các lệnh nạp ngân sách

Bước 4: Quản lý hoạt động quảng cáo
Sau khi được Truyền thông Phan Quang duyệt ngân sách, số tiền của Qúy khách sẽ được
hiển thị ở phần Tiền mặt. Qúy khách chọn tab AD Management để bắt đầu thiết lập hoạt
động quảng cáo theo mong muốn của mình.

AD Management -> AD List
(Quản lý danh sách banner quảng cáo)

1

2

1

Bảng phân loại banner theo vị trí/kích thước

2

Bảnh danh sách các banner quảng cáo

AD Management -> AD Schedule
(Kế hoạch quảng cáo)
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1

Cột phân loại banner theo vị trí

3

Cột hiển thị giới hạn lượt view/ngày

2

Cột hiển thị chi phí quảng cáo/ngày

4

Cột chỉnh sửa kế hoạch quảng cáo

AD Management -> AD Schedule -> Chỉnh sửa
(Chỉnh sửa kế hoạch quảng cáo)

1
2

3
4

1

Thiết lập chi phí quảng cáo/ngày

3

Thiết lập hiển thị quảng cáo theo ngày

2

Giới hạn lượt view/ngày

4

Thiết lập hiển thị quảng cáo theo tuần

AD Report
(Báo cáo chi tiết kế hoạch quảng cáo)

1

2

3

1

Bảng tìm kiếm tùy chọn theo nhu cầu khách hàng

2

Báo cáo các thông số quảng cáo theo dạng đồ thị

3

Báo cáo các thông số quảng cáo theo dạng số liệu

