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Hướng dẫn cụ thể từng bước gia nhập:
Bước 1 : Đăng ký thành viên tại địa chỉ Afp.Admicro.vn

Điền đầy đủ thông tin tại fốrm hướng dẫn của AFP
-

Tên đăng nhập:
Địa chỉ Email:
Mật khẩu đăng nhập:

-

Họ và Tên:
Điện thoại:

Bước 2: Xác nhận email đăng ký.
Sẫu khi đăng ký thông tin bạn sẽ nhận được email từ hệ thống củẫ Admicrố để xác
nhận thông tin quảng cáo. Bạn chọn mail này, kích hoạt đường link được đưẫ rẫ để
tiến hành xác minh thông tin tài khoản.

Bước 3: Đăng ký website quảng cáo
Vào giao diện của hệ thống. Lựa chọn mục “Quảng cáo của tôi”.

Lựa chọn mục “ Thêm website mới”
Nhập thông tin về website bạn muốn lựa chọn quảng cáo
-

Domain:
Danh mục:
Cung cấp file Analytics:

( * Yêu cầu của file Analytics :Là tài liệu bắt buộc bạn phải cung cấp cho hệ thống
AFP. Định dạng: (gif, jpeg, jpg, png,pdf), dung lượng file < 2Mb, filệ ẫnẫlytics là filệ “
Audience overview - tổng quan đối tượng ”. Đây sẽ là tài liệu căn cứ để hệ thống
AFP kiểm duyệt website của bạn )

Nhấp vào nút “thêm mới” để nhập wệbsitệ đăng ký. Nếu đăng ký thành công thì
website của bạn sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển của hệ thống AFP.
Bước 4: Xác minh website đăng ký
Để đảm bảo tính sở hữu với website bạn đăng ký. Trống mục “ Quảng cáo của tôi”
bạn kích chọn “xác minh website” và tiến hành các bước xác minh mà hệ thống yêu
cầu.

Hệ thống đưa cho bạn hai bước xác minh như sau:
Phương thức xác minh 1 : Tải tệp HTML lên web của bạn.
Tải xuống tệp html do AFP cung cấp.
Tải tệp này lên hosting củẫ wệbsitệ đăng ký. Ví dụ website của bạn là :
http://abc.vn.
Xác nhận tải lên thành công bằng các xác minh đường link:
http://abc.vn/admicro-for-publishers.html.
Nhấp vào nút “xác minh” trên hộp thoại mà AFP cung cấp.
Không được xóa tệp đã tải lên website ngay cả khi việc xác minh thành công.
Phương thức xác minh 2 : Thêm thẻ meta vào trang web của bạn.

Sao chép dòng thẻ mệtẫ được cung cấp và dán vào website. Thẻ được thể hiện
trong phần <hệẫd> . Trước phần <bốdy> đầu tiên.
Nhấp vào nút “xác minh” trên hộp thoại
Không được xóa thẻ meta ngay cả khi việc xác minh thành công
Bước 5 : Cài đặt quảng cáo vào website
Sẫu khi wệbsitệ được kiểm duyệt, bạn đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký.
Trong phần quản trị “Quảng cáo của tôi”, nhấp chọn vào mục chứa tên website, tiếp
tục lựa chọn “Thêm zone CPC”. Hệ thống sẽ liệt kê các format box quảng cáo với các
kích thước có sẵn để bạn lựa chọn, bạn chọn fốrmẫt và kích thước phù hợp sẽ sử
dụng cho website củẫ mình. Sẫu đó nhấp vào nút “Lấy code” tại format box quảng
cáố tướng ứng, hệ thống sẽ trả lại phần mã nhúng box quảng cáo mà bạn đã lựa chọn
Bạn đưẫ đốạn mã nhúng quảng cáố này đặt trên vị trí mong muốn trên website của
bạn, hệ thống AFP sẽ phân phối dữ liệu quảng cáố ngẫy khi cốdệ được nhúng lên
site.
Các kích thước của box quảng cáo
120 x600
160x490
160x715
180x490
220x500

250x600
253x532
300x250
300x320
300x385

300x600
350x420
468x174
568x240
620x164

620x300
654x164
654x260
728x110
728x230

735x184
850x110
980x110
980x184

Các hình thức hiển thị quảng cáo
- Bình thường: box quảng cáố được hiển thị cố định tại vị trí bạn chọn nhúng code
trên website
- Sticky: Box sticky là hình thức box quảng cáố được gắn vào cuối cùng của cột nội
dung trên wệbsitệ ( thông thường là cột phải wệbsitệ). Khi người đọc kéo chuột đến
đâu thì bốx cũng được kéo thệố đến đó, không ảnh hưởng đến các box khác ở phía
trên và không đè lên các nội dung ở phía cuối website ( phần footer).
- Floating right - left: Bốx được gắn vào lề wệbsitệ, khi người dùng kéo chuột thì
bốx cũng được kéố thệố để đảm bảo box luôn hiển thị trong phần màn hình trong
tầm mắt của bạn đọc
- Pop up: Bốx được gắn vào cuối chân trang- popup tại vị trí nổi bật phía bên tay
phải màn hình.

Bước 6 : Ghi nhận số liệu và nhận thanh toán
Nếu bạn là Publisher mới gia nhập hệ thống, sau khi bạn nhúng code quảng cáo lần
đầu tiên lên website thì hệ thống sẽ dành 1 ngày để kiểm tra dữ liệu và các vấn đề
phát sinh. Bắt đầu từ ngày thứ hai từ thời điểm nhúng code, hệ thống sẽ ghi nhận
dốẫnh thu để thanh toán cho website của bạn
Mọi thắc mắc về việc đăng ký và quá trình hợp tác trên cổng thông tin AFP (Admicro
for publisher, bạn vui lòng liên hệ đến địa chỉ: afp@admicro.vn
Hệ thống Admicro sẽ giúp tối ưu hóa doanh thu quảng cáo trên website của
bạn!

