TUTORIAL

Làm sao đ bt đu qung cáo trên
trafficfactory.com
Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây
*Nếu bạn không nhớ mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu” và thực hiện theo quy trình đặt lại mật khẩu.

Vì đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu đặt một số cài đặt bảo mật.

BƯỚC 1: Đăng ký số điện thoại di động của bạn để
kích hoạt tính năng bảo mật “2 STEP LOGIN“

Điền vào trường với mã nhận được bằng tin nhắn SMS và nhấp vào „Xác nhận“.

BƯỚC 2: Xác định tên người dùng của bạn

BƯỚC 3: Cấu hình IP RANGE
Bạn sẽ có thể quản lý cài đặt khi bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình. Nhấp vào “Bỏ qua” để tiến hành bước tiếp
theo.

BƯỚC 4: Điền thông tin liên hệ & thanh toán và “Xác nhận”

Nếu bạn không ở Châu u, hãy chọn “Không áp dụng / Tài khoản cá nhân” cho số VAT.
Nếu bạn không có số đăng ký, hãy chọn “Không áp dụng / Tài khoản cá nhân”.
→ BẢO ĐẢM TÊN CÔNG TY CỦA BẠN / TÊN CÁ NH N GHI NHẬN TRÊN HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI TRÙNG KHỚP
VỚI THÔNG TIN THANH TOÁN CỦA BẠN, NẾU KHÔNG THANH TOÁN CỦA BẠN SẼ BỊ TỪ CHỐI.
→ TỪ 04/01/2018, HOÁ ĐƠN GỬI CHO KHÁCH HÀNG CH U U MÀ KHÔNG CÓ SỐ THUẾ VAT HỢP LỆ SẼ BỊ XUẤT
THEO TỈ LỆ VAT CHO KHÁCH HÀNG THUỘC NƯỚC ĐÓ

XIN CHÚC MỪNG!
Bây giờ bạn có quyền truy cập vào nền tảng của chúng tôi

Nếu bạn muốn tối ưu hóa bảo mật tài khoản của mình, vui lòng xem trang hướng dẫn sau: tutorial page

Thực hiện theo quy trình 5 BƯỚC dễ dàng của chúng tôi để bắt đầu quảng cáo:
1. Hoàn thành thông tin công ty & thanh toán + chấp nhận điều khoản thanh toán & điều kiện của chúng tôi
How to complete my company & billing information
2. Tạo (các) chiến dịch
Cách tạo chiến dịch CPC hoặc CPM
3. Tải lên các biểu ngữ và liên kết chúng với các chiến dịch tương ứng (và chờ phê duyệt)
Cách tải lên biểu ngữ hoặc video cho chiến dịch biểu ngữ
Cách tải video lên cho chiến dịch đầu video
Cách liên kết biểu ngữ hoặc video với chiến dịch biểu ngữ của bạn
Cách liên kết video với chiến dịch đầu video của bạn
4. Tạo Yêu cầu quảng cáo của bạn (A.I.O.) và gửi tiền bằng cách chuyển khoản / PAXUM / PAYPAL.
Cách thêm tiền mới
5. Kích hoạt chiến dịch
Cách kích hoạt chiến dịch
*Các hướng dẫn của chúng tôi hiện chủ yếu có sẵn bằng tiếng Anh, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn
để được đào tạo nhanh nếu bạn mong muốn hướng dẫn bằng một ngôn ngữ khác.

FOLLOW US:
www.trafficfactory.com
trafficfactory

