
#1: Đăng ký

Cách đăng ký một tài khoản quảng cáo trên 
trafficfactory.com
Bạn có thể đăng ký trực tuyến theo đường dẫn sau. Có 3 bước cơ bản để thực hiện đăng ký! 

TUTORIAL

Bạn điền các thông tin sau: 
Email của bạn (bắt buộc) 
Tên của bạn (tùy chọn) 
Họ của bạn  (tùy chọn) 
Điạ chỉ SKYPE của bạn (tùy chọn) 

https://main.trafficfactory.biz/users/sign_up


#2: Xác nhận email của bạn
Để xác nhận tính chính xác và hợp lệ của email của bạn, một email sẽ được gửi đến email mà bạn đã đăng ký. Bạn chỉ 
việc nhấp vào đường dẫn trong email đó để xác nhận.

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn gì trong việc xác thực email của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
https://www.trafficfactory.com/contact-us 

Hoặc email trực tiếp cho chúng tôi: support@trafficfactory.com

https://www.trafficfactory.com/contact-us 
mailto:support%40trafficfactory.com?subject=


#3: Hoàn tất các thông tin đăng ký
Điền các thông tin: 
Mật khẩu của bạn* (bắt buộc) 
*Mật khẩu cần có 10 ký tự với ít nhất một con số, 1 chữ cái thường, 2 chũ cái viết hoa khác nhau, và một ký tự đăc biệt. 
Xác nhận lại mật khẩu* (bắt buộc) 
*Mật khầu cần chính xác như mật khẩu đã điền trước đó 
Công ty của bạn (bắt buộc) 
(hoặc tên của chính bạn nếu như bạn tự làm việc cho chính mình (bắt buộc) 
URL website của bạn (bắt buộc) 
(website của công ty bạn hoặc website mà bạn muốn quảng cáo) 

Các thông tin sau được điền tự động dựa trên 
cài đặt trình duyệt của bạn: 
Quốc gia (bạn có thể thay đổi nó nếu cần) 
Ngôn ngữ (bạn có thể thay đổi nó nếu cần) 
Múi giờ (bạn có thể thay đổi nó nếu cần)

Chấp nhận Điều khoản dịch vụ 
(Bạn có thể đọc lại chúng bất kỳ lúc nào tại đây : 
https://main.trafficfactory.biz/tos)

Và xác nhận việc đăng ký bằng việc nhấp chuột vào 
“Đăng ký ngay bây giờ”. 

Xác nhận bạn là người dùng thực bằng 
việc xác nhận CAPTCHA 

https://main.trafficfactory.biz/tos


CHÚC MỪNG BẠN : TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TẠO!

Một người Quản lý Tài khoản sẽ sớm liên hệ với bạn qua email để tìm hiểu thêm về bạn 
và sẽ kích hoạt tài khoản của bạn sau khi bạn đã trả lời lại email và các thông tin đó 

đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. 

www.trafficfactory.com

trafficfactory

FOLLOW US:

https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/

