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I - CHỌN GÓI CƯỚC
● Chọn gói cưới phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
○ Truy cập vào Gói thuê bao trên s idebar ⇒ Chọn gói cước
phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

II - Tiến hành bọc link.
1. Tạo nhóm cài đặt.
○ Việc tạo nhóm cài đặt giúp chúng ta giảm thiểu được phải
cài đặt tất cả các bước khi bạn tạo các chiến dịch cùng 1
dạnh mục sản phẩm hay 1 danh mục nhóm hàng hoá. Ví dụ
khi bạn chạy các sản phẩm về Sinh Lý bạn nên tạo 1 nhóm
riêng cho các sản phẩm về Sinh Lý.
○ Đầu tiên các bạn truy cập vào Nhóm Cài Đặt trên sidebar và
điền đầy đủ thông tin vào Mục Thông Tin Cơ Bản như: Tên
Nhóm, Mô Tả Nhóm, Loại Cloaking.

● Tiếp theo bạn chuyển sang mục thông tin địa lý bạn cần
chọn múi giờ, quốc gia chạy quảng cáo, thành phố ( nơi người
dùng có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn ).
● Tại phần Ngôn ngữ trình duyệt bạn chọn ngôn ngữ trình
duyệt mà người dùng được phép truy cập vào quảng cáo
của bạn nên chọn mọi ngôn ngữ.

● Tại mục Thiết bị các bạn chọn Hệ điều hành ( n hững h ệ điều hành
được phép truy cập vào money site ), Thiết bị ( những device được truy cập
vào money site ), T
 rình duyệt ( n hững trình duyệt được truy cập vào money
site ). Sau đó các bạn bấm Lưu.

2. Tạo chiến dịch.
● Trước khi tạo chiến dịch các bạn cần chuẩn bị 1 landing
page sạch tuân thủ chính sách của Facebook ( nơi mà
Facebook bots và Humain Review của Facebook sẽ truy cập vào và
dừng lại ở đây ).

● Tiếp theo các bạn thêm mới 1 chiến dịch.

● Điền đầy đủ các thông tin vào các trường trong chiến dịch.

●

Sau đó bấm Lưu lại và lấy mã để lấy mã code nhúng vào
landing sạch.
○ Lưu ý: nhúng mã code vào trước thẻ </head> tại
landing sạch.

● Tiếp theo các bạn bấm Quay lại danh sách và bật chiến dịch
đó lên.

● Sau khi bật chiến dịch các bạn tiến hành lấy link sạch và
chạy quảng cáo. Như vậy là đã hoàn thành các bước tiến
hành bọc link bằng cách sử dụng Cloakingskull.com.
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