TRAFFIC FACTORY
PREMIUM Ad Network
VỚI 6 TỶ HIỂN THỊ MỖI NGÀY TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CHÚNG TÔI LÀ AI

ĐẠI LÝ QUẢNG CÁO

Một hệ thống quảng cáo cấp cao chuyên cung cấp lượng truy cập
chất lượng cao.

Chúng tôi là một đại lý quảng cáo, là cầu nối trung gian giữa
nhà quảng cáo và các nhà xuất bản nội dung.

Traffic Factory là một nhà tiên phong về RTB (quảng cáo thời gian
thực) và là công cụ kiếm tiền đối với nhiều đối tượng. Thông qua việc
kết hợp giữa hệ thống các trang web dẫn đầu thị trường, bộ lọc theo
mục tiêu chính xác và nhấn mạnh vào giá trị gia tăng cao cấp.

CÁC TRANG ĐỘC QUYỀN
VÀ KHÔNG ĐỘC QUYỀN
Kinh nghiệm và uy tín của chúng tôi đã giúp hệ thống các nhà xuất bản nội dung phát triển. Với
một hệ thống các nhà xuất bản nội dung độc quyền và không độc quyền, chúng tôi tự hào hỗ trợ
các những nhà xuất bản hàng đầu thị trường trong việc quản lý kho quảng cáo kỹ thuật số của họ.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
ĐA DẠNG
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Các nhân viên quản lý tài
khoản khách hàng của
chúng tôi nói 10 ngôn ngữ
khác nhau và làm việc rải
trên toàn cầu nhằm phục vụ
khách hàng theo múi giờ của họ.
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Các nhân viên quản lý tài khoản
khách hàng nhiều kinh nghiệm và
hiểu biết của chúng tôi sẽ hỗ bạn
trong suốt quá trình làm việc với
chúng tôi.
Nếu bạn không quen thuộc với thế
giới quảng cáo trực tuyến - Đừng lo
với Traffic Factory!
Chúng tôi hỗ trợ và cung cấp đào tạo
MIỄN PHÍ cho bạn.
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Dữ liệu các nhà quảng cáo của chúng tôi bao gồm các công ty lớn nhất trong
ngành và nhiều dạng quảng cáo trên tất cả các nước trên thế giới.









LƯỢNG TRUY CẬP CHẤT
LƯỢNG CAO
Chúng tôi tự hào có được
lòng tin của các nhà xuất bản
nội dung dẫn đầu thị trường
để cung cấp chất lượng truy
cấp cao nhất trong hệ thống
của chúng tôi.

CÁC LỰA CHỌN
VỀ MỤC TIÊU
Chúng tôi dẫn đầu trong việc
tạo, duy trì, và nâng cấp các
lọc mục tiêu và khả năng theo
dõi kiểm tra. Mục tiêu theo
Thể loại, quốc gia, thiết bị và
rào theo lãnh thổ.

TRỢ GIÚP
CÁ NHÂN
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và
quản lý tài khoản khách hàng
của chúng tôi rải khắp nơi
trên toàn thế giới nhằm giúp
khách hàng theo ngôn ngữ và
múi giờ của họ.

NHIỀU VỊ TRÍ QUẢNG
CÁO KHÁC NHAU
Nhiều vị trí quảng cáo khác
nhau cho các thiết bị mục
thiêu. Các banner và video
quảng cáo theo tiêu chuẩn
là phần không tách rời khỏi
Traffic Factory.

MÔ HÌNH ĐẤU THẦU CPC &CPM
CPC - CHI PHÍ THEO NHẤP CHUỘT
Một nhà quảng cáo trả tiền cho một
nhấp chuột vào quảng cáo của họ.

CPM- CHI PHÍ CHO 1.000 HIỂN THỊ
Một nhà quảng cáo trả một giá nhất định cho 1.000 hiển thị của quảng
cáo của họ, mà không phải là trả theo số lần nhấp chuột.

CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Các vị trí quảng cáo và quy định về quảng cáo
được cung cấp nhằm tối ưu kinh nghiệm của
người dùng. Tất cả quy định đều được cập
nhật theo quy định quảng cáo mới của ngành.

• 8 VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
• 88% LƯỢNG TRUY CẬP TỪ DI ĐỘNG VÀ TABLET
• 12% LƯỢNG TRUY CẬP TỪ DESKTOP

CPM

Desktop&Mobile&Tablet
PRE-ROLL
16:9 - 6 to 20 sec.

CPM

CPC

Desktop&Mobile&Tablet
NATIVE AD
16:9 - 2 to 9 sec.

CPM

CPC

Desktop
HORIZONTAL
928x244

CPM

CPC

Desktop
SQUARE
338x235

CPM

CPC

Mobile&Tablet
MOBILE RECTANGLE
300x100

LỌC MỤC TIÊU









THIẾT BỊ
Máy tính bàn/ Máy
tính bảng và ĐT di
động

THỂ LOẠI
56 thể loại
liên quan

QUỐC GIA
Toàn cầu/ Châu lục/
Quốc gia

RÀO THEO LÃNH THỔ
Nhắm mục tiêu khách hàng trong
vòng 5km (cửa hàng vật lý chỉ)

KIỂM SOÁT TOÀN BỘ VỚI CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH







THỜI GIAN CHẠY / NGỪNG
Thiết lập theo Ngày & Giờ

GIỚI HẠN NGÂN SÁCH
Quản lý ngân sách theo
ngày/ theo chiến dịch

GIỚI HẠN TẦN SUẤT XUẤT
HIỆN TỰ CHỈNH
Thiết lập giới hạn tần suất
bởi chính bạn.
(CPM)


TỶ LỆ XUẤT HIỆN TỰ
CHỈNH
Quản lý tỷ lệ phân phối
quảng cáo của bạn
(CPM)


HIỂN THỊ LẠI
Nhận thêm lượng hiển thị
lại cho các chiến dịch
CPM với tỷ lệ ưu đãi.

GIẢI PHÁP THANH TOÁN CHO NHÀ QUẢNG CÁO

Credit Card
Payment Solutions

Chúng tôi cung cấp nhiều hình thức thanh toán
cho các nhà quảng cáo toàn cầu.

TẠI SAO LÀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN NÀY
• Dễ sử dụng
• Ít chậm trễ hơn
• Chi phí của phí xử lý.

TẠI SAO LÀ CHÚNG TÔI
• 10 năm kinh nghiệm cung cấp hệ
thống quảng cáo đa dạng
• 6 tỷ hiện thị hàng ngày
và 200 triệu lượt ghé thăm hàng ngày
• Công nghệ nhắm mục tiêu toàn diện
• Hệ thống R.T.B tinh tế nhưng dễ sử dụng
• Hệ thống các nhà xuất bản hàng đầu cấp cao
• Các vị trí quảng cáo tối ưu trên các thiết bị và mô
hình đấu thầu khác nhau
• Các nhân viên quản lý tài khoản tận tâm và nói
được nhiều ngôn ngữ.
• Có nguồn lực và đào tạo miễn phí.

TẠO MỘT TÀI KHOẢN VỚI CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ

LIÊN HỆ

www.trafficfactory.com

support@trafficfactory.com

THEO DÕI

