
ĐÁNH GIÁ để TỐI ƯU QUẢNG CÁO THEO 
HIỆU SUẤT



Tối ưu hiệu suất gồm những gì?

Giảm thời gian lao động

• Tối ưu chi phí
• Tối ưu nhân lực/ nguồn lực

Tăng hiệu suất công việc

• Tăng kết quả đạt được trên cùng mức chi 
tiêu quảng cáo



Muốn đánh giá cần có mục tiêu

ROAS (Return On Ad Spend) = Doanh thu từ quảng cáo/ Chi phí quảng cáo

= Số đơn hàng * Giá bán / Chi phí quảng cáo

Ví dụ: 01 vốn (chi phí) 04 lời (doanh thu)-> ROAS = 04 / 01 = 4x



Cách tính giá mục tiêu?

•Giá mục tiêu là giá tối đa
bạn chấp nhận trả cho mỗi kết quả
quảng cáo đạt được

•Giá mục tiêu = Giá bán / 

ROAS kỳ vọng

Đo chuyển đổi

CR1: Lượt tiếp cận ->  Tin nhắn + Bình luận

CR2: Tin nhắn + Bình luận ->  Đơn đặt hàng

CR3: Đơn đặt hàng ->  Khách thanh toán

Giá mục tiêu (tiếp cận)  

= (Giá bán * CR1 * CR2 * CR3) / ROAS kỳ vọng

Giá mục tiêu (tin nhắn+bình luận) 

= (Giá bán* CR2 * CR3) / ROAS kỳ vọng

Giá mục tiêu (khách thanh toán)  
= (Giá bán* CR3) / ROAS kỳ vọng

VD: Giá mục tiêu (khách thanh toán)  
= 300.000đ(giá bán)*80% (CR3) / 3 (ROAS) = 80.000đ/ đơn hàng



Cách tính giá mục tiêu?

Giá mục tiêu (tiếp cận)  

= (Giá bán * CR1 * CR2 * CR3) / ROAS
kỳ vọng

Giá mục tiêu (tin nhắn+bình luận) hoặc

Giá mục tiêu (Click) 

= (Giá bán* CR2 * CR3) / ROAS kỳ vọng

Giá mục tiêu (thanh toán)  

= (Giá bán* CR3) / ROAS kỳ vọng

VD: Giá mục tiêu (thanh toán)  
= 300.000đ(giá bán)*80% (CR3) / 3 (ROAS) 

= 80.000đ/ đơn hàng

Tối ưu theo tin nhắn
Tối ưu theo chuyển
đổi (click)



Cách tính ngân sách quảng cáo

Số đơn hàng * Giá trung bình mỗi đơn : ROAS kỳ vọng = Ngân sách

100 đơn *        300.000đ/ đơn :      3X ROAS                      = 10.000.000đ



Cách tính số đơn hàng mục tiêu

Doanh thu kỳ vọng / giá bán = Số đơn hàng mục tiêu

100.000.000đ / 200.000đ     = 500 đơn hàng



Tối ưu thủ công hay tự động



Một điểm chạm

Quy tắc của Facebook Quy tắc của Bigbom



Một điểm chạm

Quy tắc của Facebook Quy tắc của Bigbom



So sánh hiệu suất

• Giá thực tế < Giá mục tiêu ->         😀, Good
20.000đ 25.000đ

• Giá thực tế ~ Giá mục tiêu ->          😊, Fine
24.500đ 25.000đ

• Giá thực tế > Giá mục tiêu ->          😥, Bad

35.000đ 25.000đ



Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt



TIPs

•Đừng chỉ đánh giá hiệu quả quảng cáo theo cấp chiến dịch
hay nhóm quảng cáo; nên đánh giá quảng cáo theo cấp
quảng cáo

• Tắt quảng cáo xấu đúng thời điểm

• Chuyển ngân sách sang chạy quảng cáo tốt đúng thời điểm



TIPs

• Cần kiểm soát hiệu suất quảng cáo, đừng bỏ mặc cho
Facebook Ads. 

• Nên sử dụng quy tắc của Facebook nếu bạn là chuyên gia, nếu

bạn không phải là chuyên gia nên sử dụng Bigbom



Theo dõi quảng cáo liên tục

Bạn

• 8 tiếng / ngày - 5 ngày/ tuần
• Lúc buồn/lúc vui
• Hiệu suất: 1000 quảng cáo, canh mỏi

con mắt và cần vài người

Bigbom

• 24 tiếng / ngày – 7 ngày/ tuần
• không biết mệt mỏi và không cảm tính
• 1000 quảng cáo -> Quét trong 03phút, 

mỗi ngày cập nhật tự động dữ liệu
hàng trăm lần

🧔 🤖



TIPs

• Thế giới đã chuyển sang tối ưu tự động và sử dung công nghệ từ

5-7 năm trước

•Giành thời gian và sức trẻ cho gia đình hoặc học thêm
những thứ mới hơn là giành phần lớn thời gian để canh quảng
cáo



Phân tích báo cáo

Báo cáo của Facebook Phân tích của Bigbom



TIPs

Nên sử dụng những công nghệ hỗ trợ, tập trung vào phân tích
dữ liệu hơn là chỉ báo cáo



NHÓM

Quản lý theo nhóm So sánh cấp chiến dịch



TIPs

• Ngoài A/B testing nhóm quảng cáo nên A/B testing chiến dịch. 

Cách tốt nhất là gom nhóm cùng giá mục tiêu để đánh giá.

• Nếu bạn có vài nhân viên chạy quảng cáo, nên đặt tên chiến dịch theo

cấu trúc : TênNhânViên-Loại chiến dịch-bla bla. 

Khi đó bạn vừa đánh giá được hiệu suất của Nguyễn Văn A với Nguyễn Văn B, đồng thời vẫn gom
nhóm chiến dịch để tối ưu hoá
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