
 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG F.KING  

Phone: 0987 017 779 (Mr Hùng) – 0901 800 123 (Hotline văn phòng)  

Website: https://fking.vn/ - https://marketingdanang.com  

Chi nhánh: Tầng 10, PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh , Q.1, TP. HCM 

Trụ sở: K59/6 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  

 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Dịch Vụ Quảng Cáo Google)  

 
Công ty quảng cáo Google F.King xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá các gói dịch vụ của 

chúng tôi: 

 

Gói Dịch Vụ Ngân Sách Google Phí Dịch Vụ Nội Dung 

Gói Basic 1 

3 triệu/tháng  

2.200.000 800.000 - 10 từ khóa. 

- Top 1 đến 10 trên google 

Gói Basic 2 

5 triệu/tháng  

4.000.000 1.000.000 - Từ 20 đến 30 từ khóa. 

- Top 1 đến 4 trên google 

- Tối ưu chuyển đổi. 

Gói Pro 1  

10 triệu/tháng 

8.000.000 2.000.000 - Từ 50 đến 100 từ khóa. 

- Top 1 đến 4 trên google 

- Tối ưu chuyển đổi. 

- Tối ưu Web.  

Gói Pro 2  

20 triệu /tháng  

17.000.000 3.000.000 - Không giới hạn từ khóa. 

- Tối ưu chuyển đổi. 

- Remarketing bám đuổi khách hàng. 

- Tối ưu Web. 

- Tư vấn tối ưu hệ thống marketing online. 

Gói VIP 1  

30 – 50 

triệu/tháng   

30.000.000 – 

50.000.000 

12% nhân 

ngân sách 

- Không giới hạn từ khóa. 

- Remarketing bám đuổi khách hàng. 

- Tối ưu Web, chạy video youtube. 

- Tư vấn tối ưu hệ thống marketing online. 

Gói VIP 2 

> 50 triệu/tháng  

> 50.000.000 10% nhân 

ngân sách  

- Không giới hạn từ khóa. 

- Remarketing bám đuổi khách hàng. 

- Chạy video youtube.  

- Tối ưu Web 

- Tặng gói tư vấn (trị giá 10 triệu đồng). 

 

 

CÔNG VIỆC F.KING THỰC HIỆN CHO KHÁCH HÀNG 
 

 Lên chiến lược Quảng cáo & Báo giá: Phân tích bộ từ khóa theo nhóm sản phẩm và đưa ra 

mức ngân sách đề xuất. 

 Thiết lập Quảng Cáo: Viết mẫu Quảng cáo phù hợp với bộ từ khóa và tỉnh thành phố, địa 

điểm kinh doanh, tiện ích mở rộng quảng cáo. 

 Tối ưu quảng cáo: Theo dõi hoạt động của chiến dịch quảng cáo: đánh giá kịp thời điều chỉnh 

để gia tăng tỉ lệ click, chuyển đổi: Gọi, Zalo, Điền form,… 

 Báo Cáo theo tiến độ Chiến dịch: Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và khi kết thúc hợp 

đồng cho khách hàng bao gồm: Số lượt hiển thị, Click, CTR, giá thầu, tổng ngân sách. 

https://fking.vn/
https://marketingdanang.com/

