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Đẳng cấp & Sự khác biệt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&D 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO – GOOGLE ADWORDS  

Phương pháp quảng cáo nhanh và hiệu quả. 

 

KHUYẾN MÃI: 

 Giảm và chiết khấu 5% hoa hồng cho khách hàng thân thiết và đối tác của PDGroup. 

 

GIẢI PHÁP & QUẢNG CÁO NHANH – HIỆU QUẢ 

Google AdWords là cách quảng cáo dễ dàng và nhanh chóng trên Google và đối tác quảng cáo 

của Google, bất kể ngân sách của doanh nghiệp nhiều hay ít. Quảng cáo AdWords hiển thị bên cạnh 

kết quả tìm kiếm trên Google, cũng như trên trang web tìm kiếm và nội dung trong Mạng Google 

đang phát triển, bao gồm các trang web như AOL, EarthLink, HowStuffWorks, & Blogger. Với các tìm 

kiếm trên Google và số lần xem trang trên Mạng Google mỗi ngày, quảng cáo trên Google AdWords 

của doanh nghiệp sẽ tiếp cận được một số lượng lớn đối tượng. 

Phương pháp giúp bạn tiết kiệm được thời gian quảng cáo. Quảng cáo sẽ được cài đặt và hiển 

thị ngay lập tức. Không bị giới hạn Click chuột. 

 

QUY TRÌNH: 

1. Doanh nghiệp tham khảo bảng báo giá. 

2. PDGroup hỗ trợ và tư vấn. 

3. Doanh nghiệp xác định từ khóa & mẫu quảng cáo dịch vụ. 

4. PDGroup báo giá chi tiết và thành lập hợp đồng. 

 

TỪ KHÓA & MẪU QUẢNG CÁO: 

 Từ khóa quảng cáo có phân biệt từ - cụm từ, có dấu, không dấu và ngôn ngữ theo website. 

 Từ khóa phân biệt nhóm ngành nghề hoạt động và kinh doanh. 

 Nội dung quảng cáo sẽ được đối tác Google Adwords phân tích ưu điểm và nhượt điểm. 

 Xác định vị trí quảng cáo. Top 3 ở giữa trang hay Top 10 ở bên phải trang. 

 Doanh nghiệp có thể thay đổi mẫu quảng cáo và từ khóa theo hợp đồng thỏa thuận. 
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Đẳng cấp & Sự khác biệt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&D 

 

QUY ĐỊNH CHUNG: 

 Doanh nghiệp thanh toán đủ toàn bộ giá trị hợp đồng dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ. 

 Các dịch vụ phát sinh trực tiếp từ bên nhà cung cấp dịch vụ website (Hosting – Domain – 

Email Hosting - Coding) gây hạn chế và ảnh hưởng đến các chính sách quy định quảng cáo 

của Google thì PDGroup sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm và chỉ thực hiện hỗ trợ, khắc 

phục tình trạng. 

 Báo cáo kết quả hàng tháng hoặc khi doanh nghiệp yêu cầu thực hiện báo cáo. 

 Doanh nghiệp theo dõi và báo cáo tình trạng khi phát hiện mẫu quảng cáo không chạy theo 

quy định của hợp đồng, PDGroup sẽ ghi nhận và gia hạn thêm thời gian quảng cáo (nếu lỗi 

phát sinh từ nhà cung cấp dịch vụ Google Adowrds). 

 

 

Mẫu quảng cáo thể hiện ở hai vị trí Top 3 Google giữa trang và Top 10 Google góc phải của trang. 
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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS: 

Bảng giá chung và mang tính chất tham khảo, chi tiết bảng giá được thỏa thuận giữa 2 bên và áp dụng cho từng dự án. 

 

TỪ KHÓA SEO 
TOP 3 

GOOGLE 

TOP 10 

GOOGLE 

Từ 01 - 03 từ khóa 1.800.000 500.000 

Từ 04 - 06 từ khóa 2.800.000 900.000 

Từ 07 - 10 từ khóa 3.800.000 1.400.000 

Từ 11 - 15 từ khóa 4.800.000 1.900.000 

Từ 16 - 20 từ khóa 5.800.000 2.400.000 

__ từ khóa [theo yêu cầu doanh nghiệp] - - 

 

Giá trên chƣa gồm VAT 10%. Đơn giá trên áp dụng cho phí dịch vụ trọn gói / 01tháng. 

Thanh toán:  03 tháng (Giảm 5% tặng 01 từ khóa) |  

06 tháng (Giảm 10% tặng 02 từ khóa) | 

12 tháng (Giảm 15% tặng 03 từ khóa) | 

 

THÔNG TIN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG CUNG CẤP: 

THÔNG TIN NGƢỜI QUẢN LÝ 

Họ và tên:  

Chức danh / bộ phận  

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại:  

Email hỗ trợ:  
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Đẳng cấp & Sự khác biệt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&D 

THÔNG TIN CÔNG TY/ĐƠN VỊ 

Tên công ty:  

Địa chỉ liên hệ:  

Địa chỉ xuất hóa đơn:  

Mã số thuế:  

Giám đốc:  

Điện thoại:  

Fax:  

 

THÔNG TIN MẪU QUẢNG CÁO 

Địa chỉ đường dẫn quảng cáo (URL):  

Nội dung 1 - Tiêu đề mẫu quảng cáo:  

Nội dung 2 - Mẫu quảng cáo:  

Từ khóa: 

Từ khóa 01  

Từ khóa 02  

Từ khóa 03  

Từ khóa 04  

Từ khóa 05  

Từ khóa 06  

Từ khóa 07  

Từ khóa 08  

Từ khóa 09  

Từ khóa 10  

 

 Địa chỉ đường dẫn quảng cáo (URL): Là địa chỉ trang chủ website hoặc địa chỉ trang con trong hệ thống website 

mà doanh nghiệp cần thể hiện nội dung quảng cáo. 

 Nội dung 1 - Tiêu đề mẫu quảng cáo: Phần nội dung được hiển thị “lớn” có liên quan đến từ khóa tìm kiếm. 

 Nội dung 2 – Mẫu quảng cáo: Phần nội dung chương trình khuyến mãi, quản cáo hay liên hệ trực tiếp của. 

 

PDGroup rất mong nhận đƣợc sự hợp tác với quý Công ty trong mọi lĩnh vực về Website và Marketing Online. 


