
 

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS PLUS 
CÁCH LÀM MỚI - HIỆU QUẢ TỐT HƠN 
 

 
Tăng thời gian trung bình khách hàng ở lại website 

Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng thực hiện giao dịch 

  

 
Tăng doanh số, hiệu quả kinh doanh 

Tăng điểm chất lượng, ngân sách quảng cáo hiệu quả 
 

 

 
Tăng uy tín và mức độ nhận diện thương hiệu 

Đánh giá các yếu tố tối ưu trải nghiệm người dùng 
 

 

 



BẢNG GIÁ 

GÓI DỊCH VỤ GOOGLE ADWORDS PLUS – gGAPlus  
  

CƠ BẢN 
 

Bắt đầu chiến dịch với gói dịch vụ 
quảng cáo độc đáo 

 

4 triệu 900 VNĐ 

 
Đã bao gồm 

 
Ngân sách nạp Google 

 

2.400.000đ phí tối ưu trải nghiệm 

(Chỉ tháng đầu tiên) 
 

3 landing page tối ưu 

 

9 mẫu quảng cáo 

 

Không giới hạn từ khoá 

 
Gói chưa bao gồm 

 
Phí quản lý (Hàng tháng) 

1.000.000đ 

 

 
NÂNG CAO 

 
Gói dịch vụ hoàn hảo chuyên biệt 

cho từng chiến dịch 

 

7 triệu 900 VNĐ 

 
Đã bao gồm 

 
Ngân sách nạp Google 

 

3.500.000đ phí tối ưu trải nghiệm 

(Chỉ tháng đầu tiên) 
 

6 landing page tối ưu 

 

18 mẫu quảng cáo 

 

Không giới hạn từ khoá 

 
Gói chưa bao gồm 

 
Phí quản lý (Hàng tháng) 

1.500.000đ 

 

 
CAO CẤP 

 
Tuyệt vời cho những chiến dịch 

quảng cáo theo phong cách riêng 

 

10 triệu 900 VNĐ 

 
Đã bao gồm 

 
Ngân sách nạp Google 

 

4.100.000đ phí tối ưu trải nghiệm 

(Chỉ tháng đầu tiên) 
 

10 landing page tối ưu 

 
30 mẫu quảng cáo 

 

Không giới hạn từ khoá 

  

Gói chưa bao gồm 
 

Phí quản lý (Hàng tháng) 

1.800.000đ 

 

 
CHUYÊN NGHIỆP 

 
Tối ưu chiến dịch quảng cáo sáng tạo 

theo phong cách riêng 

 

15 triệu 900 VNĐ 

 
Đã bao gồm 

 
Ngân sách nạp Google 

 

5.500.000đ phí tối ưu trải nghiệm 

(Chỉ tháng đầu tiên) 
 

15 landing page tối ưu 

 

45 mẫu quảng cáo 

 
Không giới hạn từ khoá 

 

Gói chưa bao gồm 
 

Phí quản lý (Hàng tháng) 

2.400.000đ 

 

 

 



 
Phí tối ưu trải nghiệm 
 

Đây là khoảng phí cho việc tối ưu hoá landing page và tối ưu hoá mẫu quảng cáo theo hướng trải nghiệm người dùng. 
Phí này chỉ tính ở tháng đầu tiên. Đối với các tháng tiếp theo thì khoảng phí này sẽ không được tính tiếp. 
Tuỳ theo gói Quảng cáo thì số lượng landing page và mẫu quảng cáo được tối ưu sẽ khác nhau, hỗ trợ cho việc chạy quảng cáo Google. 

 
Phí quản lý hàng tháng 
 

GSOFT sẽ theo dõi tiến độ chạy quảng cáo, gửi file phân tích, đánh giá hàng tháng. Khoảng phí quản lý này sẽ được tính hàng tháng. 
 

Ngân sách nạp Google 
 

Với gói Cơ bản, ngân sách nạp Google tháng đầu tiên là 2.500.000đ, các tháng tiếp theo ngân sách nạp Google là 4.900.000đ 
Gói Nâng cao, ngân sách nạp Google tháng đầu tiên là 4.400.000đ, các tháng tiếp theo ngân sách nạp Google là 7.900.000đ 
Gói Cao cấp, ngân sách nạp Google tháng đầu tiên là 6.800.000đ, các tháng tiếp theo ngân sách nạp Google là 10.900.000đ 
Gói Chuyên nghiệp, ngân sách nạp Google tháng đầu tiên là 10.400.000đ, các tháng tiếp theo ngân sách nạp Google là 15.900.000đ 
 

Từ khoá 
 
Nếu bạn đã có bảng từ khoá, GSOFT sẽ tiến hành xem xét bảng từ khoá đó và đưa ra ý kiến. Nếu cần thiết GSOFT sẽ đề xuất bộ từ 
khoá mới, phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của bạn. 
Nếu chưa, GSOFT sẽ chọn lựa bộ từ khoá cho bạn. 
 

Tổng phí hàng tháng 
 

. Gói Cơ bản là: 5.900.000đ 

. Gói Nâng cao là: 9.400.000đ 

. Gói Cao cấp là: 12.700.000đ 

. Gói Chuyên nghiệp là: 18.300.000đ 
 

  



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS PLUS 
 

 



 

 

Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – GSOFT 

       www.gsoft.com.vn 

Địa chỉ 1: 235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Tp.HCM 

Địa chỉ 2: Tầng 6 tòa nhà VAPA, ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 08 9990 9179 

Hotline: 0973 957 079 

Mail: contact@gsoft.com.vn 

http://www.gsoft.com.vn/

