
Ứng dụng. Được khám phá.
Apple Search Ads là một cách dễ dàng và hiệu quả để giúp mọi người 
khám phá ứng dụng của bạn trên App Store  dành cho iPhone và iPad.

Khách hàng của App Store sử 
dụng mục tìm kiếm để khám 
phá ứng dụng1

Các bản tải về sẽ xuất hiện trực tiếp 
từ mục tìm kiếm  trên App Store1

Tỷ lệ chuyển đổi trung bình 
của Apple Search Ads2

Đặt quảng cáo của bạn ở đầu các kết quả tìm 
kiếm liên quan trên App Store và kiểm soát 
tốt hơn khả năng nhận diện của ứng dụng để 
thúc đẩy nhiều lượt tải về  hoặc tải lại. 

 Với tỷ lệ chuyển đổi trung bình trên 50%, 
Apple Search Ads tiếp cận người dùng 
tương tác vào đúng thời điểm họ đang tìm 
kiếm ứng dụng để tải về.2

 Kết quả quảng cáo mạnh mẽ không 
ảnh hưởng đến quyền riêng tư 
của người dùng. Hưởng lợi từ môi trường 
người dùng an toàn trên một nền tảng  
sẽ không khiến thương hiệu của bạn gặp rủi ro.

Cải thiện khả năng nhận diện của App Store 

1 Dữ liệu App Store từ tất cả các quốc gia và khu vực có sẵn (trừ Trung Quốc), năm 2018.   2 Dữ liệu Apple Search Ads từ tất cả các quốc gia và khu vực có sẵn, năm 2018

Tiếp cận người dùng tương tác Quảng cáo trong một môi trường an toàn 
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Liên hệ với chúng tôi
Tìm hiểu thêm: searchads-sales@apple.com 
Truy cập: searchads.apple.com

“Apple Search Ads đã mang lại 
cho chúng tôi sự gia tăng đáng 
kể về lượng người dùng tương 
tác ở nhiều khu vực.”

”Chất lượng của các bản tải về 
tốt đến mức số lượng nâng cấp 
từ miễn phí sang đăng ký cao 
gấp đôi so với bất kỳ kênh trả 
tiền nào khác.”

”Tăng khả năng nhận diện nhờ  
Apple Search Ads đang giúp 
thúc đẩy các chuyển đổi với giá 
trị lâu dài.”

Stephen Homer, 
 Postsnap

Yuval Kaminka,  
JoyTunes

Matt Hrushka,  
Rosetta Stone

Kết quả  đã 
được chứng 
minh

Apple Search Ads Advanced
Kiểm soát chiến dịch của bạn
Chọn các từ khóa liên quan và tinh chỉnh thêm nhóm đối tượng theo kiểu khách hàng 
hoặc nhân khẩu học.

Chi phí linh hoạt
Chi phí cho mỗi lần nhấp là dựa vào phiên đấu giá thứ hai và không có chi phí tối thiểu để 
quảng cáo. Bắt đầu, dừng,  hoặc điều chỉnh chiến dịch bất cứ khi nào bạn muốn.

Thông tin chi tiết cho hành động
Nhận thông tin chi tiết có thể hành động bằng cách sử dụng các chỉ số trực tiếp từ nguồn 
xác định, App Store. Xem báo cáo chi tiết, minh bạch ở cấp độ từ khóa, loại thiết bị và 
nhóm đối tượng.

Các quốc gia và khu vực có sẵn
Để xem danh sách các quốc gia và khu vực có Apple Search Ads, hãy truy cập 
searchads.apple.com/countries-and-regions. 
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