
 

 

BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TỪ KHÓA GOOGLE             

                                                                       
Kính gửi: Quý khách hàng Ngày 15/03/2021 

 
Xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của ADTIMIN và xin gửi đến quý khách hàng bảng 
báo giá như bên dưới: 
 

I> Gói quảng cáo 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN GIÁ 

(VND) 
SỐ LƢỢNG 

(CLICK) 
THÀNH TIỀN 

(VND/ THÁNG) 

1 

 
Quảng cáo từ khóa (Hóa đơn 

điện tử) 

bán hóa đơn điện tử 
báo giá hóa đơn điện 
tử 
bảng giá hóa đơn điện 
tử 

giá hóa đơn điện tử 

hóa đơn điện tử 

hóa đơn điện tử fast 

hóa đơn điện tử giá rẻ 

mua hóa đơn điện tử 

bán hóa đơn điện tử 

 
 

25.000 3.000 75.000.000 

2 

 
Quảng cáo từ khóa (Hóa đơn 

điện tử) 
báo giá phần mềm kế toán 
fast 

giá phần mềm fast 

giá phần mềm kế toán 

giá phần mềm kế toán fast 

mua phần mềm kế toán 

mua phần mềm kế toán giá rẻ 
nên mua phần mềm kế toán 
nào 

phần mềm kế toán 

phần mềm kế toán giá rẻ 

phần mềm kế toán online 

 
 

25.000 1.000 25.000.000 

Tổng cộng 100.000.000 

 



 

II> Target: 

  + Khu vực hiển thị quảng cáo: Toàn Quốc 
  + Cam kết vị trí hiển thị quảng cáo: Top 1-4 kết quả tìm kiếm  
  + Đối sánh: cụm từ (hiển thị quảng cáo khi khách hàng gõ từ khóa chứa 
gần đúng) 
  + Thời gian chạy quảng cáo: 24/7 (95%) 

 Khách hàng có thể tùy chỉnh ngân sách quảng cáo dựa theo số lượt click/ tháng 

 
 

 

III> Danh sách từ khóa 

STT TỪ KHÓA LƢỢT TÌM KIẾM 

1 báo giá phần mềm kế toán fast 50 

2 giá phần mềm fast 50 

3 giá phần mềm kế toán 50 

4 giá phần mềm kế toán fast 50 

5 mua phần mềm kế toán 50 

6 mua phần mềm kế toán giá rẻ 50 

6 nên mua phần mềm kế toán nào 50 

7 phần mềm kế toán 5000 

8 phần mềm kế toán giá rẻ 500 

9 phần mềm kế toán online 500 

10 báo giá phần mềm kế toán fast 50 

11 bán hóa đơn điện tử 50 

12 báo giá hóa đơn điện tử 500 

13 bảng giá hóa đơn điện tử 50 

14 giá hóa đơn điện tử 500 

15 hóa đơn điện tử 50000 

16 hóa đơn điện tử fast 50 

17 hóa đơn điện tử giá rẻ 50 

18 mua hóa đơn điện tử 500 

 
 
 Bảng giá chưa bao gồm VAT. 
 Bảng báo giá có hiệu lực 1 tuần kể từ ngày báo giá. 
 Đối sánh cụm từ là quảng cáo sẽ hiển thị khi người 

dùng gõ các từ khóa có chứa cụm từ. 
 

Thông tin liên hệ: 
Nguyễn Tấn Tài 
Mobile: 0945.507.667 
Email: tait@adtimin.vn 
 

 
 
 


