ASM Mô-đun 6: Chiến dịch
Khởi chạy Giảm giá Quảng
cáo Facebook
Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo ra doanh số bán hàng tức
thì với phần trăm giảm giá khuyến mãi và quảng cáo trên
Facebook.

Bài học này bao gồm:
1.

Tạo doanh số bán hàng tức thì

2. Quá trình
3. Nguyên tắc
4. Tạo chiến dịch Facebook của bạn
5. Mục hành động

1.

Tạo doanh số bán hàng tức thì

Có một số cách để tạo ra doanh số bán hàng nhanh chóng trong thời gian ra mắt:
● Sử dụng quảng cáo Facebook để thu hút khách hàng mục tiêu của
bạn và xây dựng danh sách người đăng ký
● Cung cấp giải thưởng phù hợp, có giá trị cao và quảng cáo cuộc thi
● Sử dụng quảng cáo Facebook để quảng cáo phần trăm giảm giá của bạn

2.Quá trình
Đọc tổng quan này về cách bắt đầu tạo doanh số bán hàng trong thời gian ra mắt:
1. Tạo quảng cáo trên Facebook, giảm giá tới 70% cho sản phẩm mới của
bạn.
2. Khách hàng mục tiêu của bạn nhấp vào quảng cáo và được đưa vào
Messenger, nơi họ xác nhận rằng họ muốn nhận ưu đãi.
3. Sử dụng trình kích hoạt từ khóa ManyChat để đưa họ đến chiến dịch “bánh xe
vận may”, nơi họ nhận được mã khuyến mãi và hướng dẫn về cách sử dụng
mã này trên Amazon.
Quảng cáo của bạn có thể trông giống như sau:

Lưu ý rằng văn bản giống nhau, nhưng hình ảnh khác nhau — đây là một ví dụ về
thử nghiệm phân tách, để tìm ra hình ảnh nào mang lại nhiều lưu lượng truy cập
hơn.

3. Nguyên tắc
Đọc qua các nguyên tắc sau để chạy chiến dịch được đề xuất của chúng tôi:
●
●
●
●

Không phải tất cả những người nói rằng họ muốn mã sẽ sử dụng nó.
Khó có kết quả hơn với loại chiến dịch này so với việc sử dụng một cuộc thi.
Chiến dịch này yêu cầu thử nghiệm nhiều hơn về hình ảnh và văn bản.
Nó sẽ không hoạt động cho tất cả các thị trường và sản phẩm, vì bạn đang
yêu cầu một đối tượng lạnh lùng mua hàng ngay lập tức — và họ chưa biết
liệu họ có thể tin tưởng bạn hay không.
● Cân nhắc giảm giá 70% ngay lập tức, không có bộ ngẫu nhiên “bánh xe
vận may”.
● Điều này là không cần thiết nếu bạn đã tương tác tốt với các chương trình
phát sóng của người đăng ký.

4. Tạo chiến dịch Facebook của bạn
Thực hiện các bước sau để tạo và khởi chạy chiến dịch quảng cáo Facebook của
bạn:
1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý quảng cáo Facebook của bạn.
2. Nhấp vào "Tạo Chiến dịch" để hiển thị cửa sổ này:

3. Nhập tên cho chiến dịch này (ví dụ: “Khởi chạy - Giảm giá tới 70%”).
4. Chọn “Thông báo” từ menu thả xuống bên cạnh “Mục tiêu Chiến dịch”.
5. Nhập tên cho bộ quảng cáo này (ví dụ: “[đối tượng mục tiêu]”).
6. Nhấp vào "Tạo Quảng cáo Mới" và chọn "Bỏ qua Quảng cáo" từ menu thả
xuống.
7. Nhấp vào “Lưu & Tiếp tục”.
8. Tìm chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn trong danh sách bên trái:

9. Nhấp vào nhóm quảng cáo của bạn (“Bose”), sau đó nhấp vào “Tạo quảng
cáo”.

10.
Nhấp vào hộp bên cạnh “Sử dụng Chiến dịch Hiện tại” và chọn chiến
dịch bạn vừa tạo.
11.
Nhấp vào hộp bên cạnh “Sử dụng Bộ Quảng cáo Hiện tại” và chọn bộ
quảng cáo bạn vừa tạo.
12.
Nhấp vào hộp bên cạnh “Tạo Quảng cáo Mới” và chọn một trong
các quảng cáo bạn đã tạo trước đó.

13.

Nhấp vào “Lưu & Tiếp tục”.

14.
này:

Bây giờ, bạn sẽ bắt đầu chỉnh sửa quảng cáo của mình trong cột

15.
Cuộn xuống và nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Một hình ảnh hoặc
video”.
16.
Nhấp vào “Thêm phương tiện” và chọn “Thêm hình ảnh” từ menu thả
xuống.

17.
Nhấp vào “+ Tải lên” và chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng, sau đó
nhấp vào “Tiếp tục”.
18.

Cuộn xuống và nhập văn bản quảng cáo chính của bạn:

19.

Cuộn xuống và nhập tiêu đề và mô tả:

20.
Kiểm tra bản xem trước quảng cáo ở bên phải, để đảm bảo mọi thứ
đều trông theo cách bạn muốn:

21.
Nhấp vào nút bên dưới “Kêu gọi hành động” và chọn “Tìm hiểu
thêm”.
22.

Cuộn xuống “Thiết lập Messenger” và nhấp vào “Chỉnh sửa”.

23.
Nhấp vào nút bên dưới “Hành động của khách hàng” và chọn “Trả
lời nhanh”.
24.

Nhập văn bản cho mọi người biết về chương trình khuyến mại:

25.

Nhập “Cho tôi biết thêm” làm Trả lời nhanh # 1.

26.
Chọn hộp để lưu dưới dạng mẫu, sau đó nhập tên cho thông
báo này (ví dụ: “Giảm giá tới 70% cho Wheel of Fortune”).
27.

Nhấp vào “Lưu và hoàn tất”.

28.
bạn.

Nhấp vào nhóm quảng cáo của bạn và đặt ngân sách hàng ngày của

29.

Cuộn xuống và đặt vị trí và đối tượng mục tiêu của bạn:

30. Cuộn xuống và nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Vị trí tự động”.
31.
Nhấp vào nút bên cạnh "Tối ưu hóa để Phân phối Quảng cáo" và
chọn "Trả lời" từ menu thả xuống.
32.

Cuộn xuống và nhấp vào “Update Profile”.

Bây giờ, đã đến lúc phát quảng cáo này cho khán giả của bạn bằng cách thực hiện
các bước sau:
1. Đăng nhập vào tài khoản ManyChat của bạn.
2. Nhấp vào “Automation” ở thanh bên trái, sau đó nhấp vào “Keywords”.

3. Nhấp vào “+ Từ khóa mới” ở trên cùng bên phải của trang, sau đó nhập
“Cho tôi biết thêm”, chính xác như khi bạn nhập vào Facebook Messenger
(đây là
trường hợp nhạy cảm). Nhấp vào “Tạo từ khóa”.
4. Nhấp vào “Flows” ở thanh bên trái, sau đó nhấp vào “Wheel of Fortune”.
5. Nhấp vào ba dấu chấm dọc ở bên phải của “Wheel of Fortune”, sau đó nhấp
vào “Nhân bản”.
6. Nhấp vào bản sao và đổi tên nó thành “Wheel of Fortune - Facebook Ad”.
7. Nhấp vào “Chỉnh sửa”.

8. Kéo và thả “Bước bắt đầu” từ đầu “Gửi tin nhắn” xuống đầu “Phát hành mã”.

9. Di con trỏ qua “Gửi tin nhắn” và nhấp vào biểu tượng thùng rác, sau đó
nhấp vào “Xác nhận” để xóa:

10.

Nhấp vào “Xuất bản” ở trên cùng bên phải của trang.

11.

Quay lại từ khóa của bạn.

12.

Nhấp vào “Chọn Hiện có” ở bên phải của từ khóa mới này:

13.
Nhấp vào thư mục “Wheel of Fortune”, nhấp vào “Wheel of Fortune Facebook Ad”, sau đó nhấp vào “Chọn Dòng chảy này”.

Quảng cáo của bạn đã được tạo, nhưng chúng tôi thực sự khuyên bạn nên liên tục thử
nghiệm các yếu tố quảng cáo khác nhau, từng yếu tố một, cho đến khi bạn tìm thấy sự kết hợp
dẫn đến tương tác và chuyển đổi lớn hơn.

5. Mục hành động
Thực hiện các hành động sau trước khi chuyển sang bài học tiếp theo:
1. Thiết kế quảng cáo Facebook của bạn.
2. Thiết lập luồng ManyChat của bạn và kết nối chúng với Google Trang tính.
3. Bật quảng cáo Facebook của bạn.

