
Youtube Marketing 



Lịch sử 

•  Thành lập 2/2005 

•  Được Google mua lại vào 10/2006 
–  Google mua YouTube với giá $1.76 billion 
–  YouTube vẫn hoạt động độc lập 



YouTube là gì…? 

•  YouTube là mạng chia sẻ video nơi mà người dùng có 
thể tải lên và xem các video. Người dùng không đăng ký 
có thể xem nhưng chỉ có người đăng ký mới tải video lên 
được.  

•  Youtube hiên là mạng chia sẻ video LỚN NHẤT VÀ DÂN 
CHỦ NHẤT đến nỗi nhiều chính phủ cấm không cho sử 
dụng. 



Các	  nước	  cho	  phép	  và	  cấm	  Youtube	  (2011)	  



Tại sao nên dùng Kênh 
youtube 



YouTube Shocking Statistics! 

•  People come to YouTube to visit 1 video, but  end 
up watching several videos like 7 or 15 videos 
you wonder where the time has gone? 

•  Well  we are not  the person  alone. 77% of users 
coming to YouTube come intending to watch 1 
video but end up watching several.  

•  As of April 9, 2008, a YouTube search returns about 83.4 
million videos and 3.75 million user channels. 

•  YouTube uses 45 terabytes of storage space which costs 
aprox. $1million a day, returning zero profit. In 2007, 
YouTube consumed as much bandwidth as the entire 
internet did in 2000. 



Make YouTube Marketing Pay off 
Without Spending a Cent 

•  Many	  companies	  will	  create	  a	  YouTube	  channel	  and	  then	  will	  
upload	  nothing	  but	  "commercials"	  to	  their	  channel	  

•  Many	   companies	   quickly	   find	   that	   they	   are	   not	   successful	  
with	  this	  type	  of	  marke=ng.	  

•  Companies	  who	  create	  a	  "viral	  video"	  experience,	  where	   in	  
they	   create	   characters	   and	   a	   storyline	   to	   "secretly"	   sell	  
products	   and	   services	   are	   400	   =mes	   more	   successful	   with	  
YouTube	  marke=ng	  

•  The	   majority	   of	   companies	   who	   have	   found	   great	   success	  
with	   YouTube	   marke=ng	   will	   upload	   anywhere	   between	   1	  
and	  3	  videos	  per	  week!	  The	  more	  updates	   that	  you	  create,	  
the	  more	  people	  that	  you	  will	  reach	  and	  the	  more	  traffic	  you	  
will	  generate	  to	  your	  business	  



Promote your Products through 
YouTube videos 

•  If you have a product to sell, make the video in such a 
way that you should attract viewers 

•  Prominently display your phone number and webpage 
address in the video 

•  If you are a consultant and want to promote your 
services, try to upload motivational lecture or slideshow 
about your specific business practices to demonstrate 
your client 

•  If you are a musician to sell a CD, create a music video 
•  If you are and artist, create photo slideshow 



Sell Product Placement in Your 
Videos 

•  Just as movie studios and television networks sell 
product placement in their movies and TV shows, 

•  You can also sell them in your YouTube videos, 
especially if you have a track record of high viewership. 

•   If you need extra resources to sell product placements, 
you can use the services of Entertainment Media Works 
a company that specializes in product placements. 

•   You can use plinking, the process of adding a link to a 
product or service to an object or image in a video, such 
as a Cloths you're wearing. 



Youtube Vietnam 

•  Youtube là trang web giải trí được truy cập nhiều 
nhất tại châu Á nói chung và tại Việt Nam nói 
riêng.  

•  Việt Nam cũng là quốc gia có lượng xem video 
trực tuyến lớn nhất tại khu vực. Tính riêng tháng 
3/2013 đã có đến 1,6 tỷ lượt xem video trực 
tuyến tại Việt Nam, 64% trong số đó xem 
thông qua Youtube. Con số này bỏ xa quốc 
gia đứng thứ 2 là Malaysia với 931 triệu lượt 
xem video trực tuyến. 



Kênh youtube là cửa ngõ 
quảng cáo toàn cầu 





Title 



Metadata 



Thumbnail 



Annotation 



Youtube sharing 



Bảng giá Quảng Cáo Youtube 
Hiển thị – Dạng Văn Bản 





Bảng giá Quảng Cáo Youtube 
Hiển thị – Dạng Hình Ảnh/ Video 





Bảng giá Quảng Cáo Youtube 
theo Click 



Bảng giá Quảng Cáo Youtube 
theo Gói Ngân Sách 



 
 
 
 Ad Format 
 
 
 
 
 
  Trueview In-Stream In-stream (aka Pre-roll ads) In-Stream Select  

Tính tiền    
Tổng quan     
Nơi hiển thị       
Cấu trúc 

QC 

 
Đấu giá  (CPV - Cost per view) 
 
 
Clip quảng cáo xuất hiện đầu video. 
Người xem có thể  Tắt quảng cáo sau 
5 giây 
Chỉ trả tiền khi người xem view 30 giây 
quảng cáo 
 
 
* Ứng dụng YT trên desktop & mobile 
* Trang YT watchpage 
* Các YT Partner 
 
 
* Video: không giới hạn độ dài ( tốt 
nhất  < 1 phút) 
* Optional: companion banner (300x60) 

 
Book trước(CPM) 
 
 
Clip quảng cáo xuất hiện đầu 
Video 
Không thế tắt quảng cáo 
 
 
 
* Ứng dụng YT trên desktop & 
mobile 
* Trang YT watchpage 
* Các YT Partner 

 
* Video 
* Non skip: 20 sec (short) or 30 sec 
(long) 
* Optional: companion banner 
(300x60) 

 
Book trước(CPM) 
 
 
Clip quảng  cáo hiển thị đầu Video trên 
các YT Partner 
Có thể tắt quảng cáo  sau 5s 
Trả tiền ngay khi clip quảng cáo load  
 
 
 
* Ứng dụng YT trên desktop & mobile 
* Trang YT watchpage 
*  Các YT Partner 

*  Video 
*  Skippable: tối đa 60s 
*  Optional: companion banner (300x60) 

Mục đích 
Tăng view cho clip, chỉ trả tiền khi user xem clip 

Quảng bá thương hiệu sâu  
(không được tính tăng 
view) 

CleverAds - Google Premier SMB Partner - Facebook Authorised Reseller 

Tổng quan Quảng Cáo 



TrueView	  In-‐Display	  (watch	  page)	  

CleverAds - Google Premier SMB Partner - Facebook Authorised 
Reseller 

Tóm	  tắt	  
•	  	  	  	  Xuất	  hiện	  bên	  cạnh	  một	  video	  khi	  bạn	  xem.	  

•	   	  Nhà	  quảng	  cáo	  phải	  trả	  Vền	  khi	  người	  dùng	  ấn	  
vào	  thumbnail	  và	  xem	  video.	  

Định	  dạng	  

•	  	  	  	  Không	  giới	  hạn	  độ	  dài	  

•	   	   	   	  Quảng	  cáo	  bao	  gồm	  thumbnail,	  dòng	  Vêu	  đề,	  
tên	  channel,	  và	  số	  lượng	  view.	  

Vị	  trí	  

Bên	  cạnh	  video	  trong	  trang	  xem	  

Tính	  Vền:	  CPV	  

1200/CPV	  

	  

Booking	  



* 

 Display 
Banner Ad 

Standard	  Display	  	  

CleverAds - Google Premier SMB Partner - Facebook Authorised 
Reseller 

Tóm	  tắt	  
•  Xuất	  hiện	  bên	  cạnh	  một	  video	  khi	  bạn	  xem	  hoặc	  

trên	  Youtube	  search	  
•  Nhà	  quảng	  cáo	  phải	   trả	  Vền	  khi	  người	  dùng	  ấn	  

vào	  banner	  quảng	  cáo	  
•  Link	  đích	  có	  thể	  là	  Youtube	  Channel,	  Video	  hoặc	  

website	  của	  bạn	  
Định	  dạng:	  
•  Banner	  quảng	  cáo	  kích	  thước	  (300x250)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  hoặc	  Flash	  /	  Đa	  phương	  Vện	  (300x250)	  	  	  
Vị	  trí	  	  
•  Youtube	  search	  
•  Cạnh	  Video	  khi	  bạn	  xem	  
Tính	  Vền:	  	  
•  Đấu	  giá	  theo	  CPC	  hoặc	  CPM	  

•  3000/click 



In-‐Video	  (Overlay)	  

CleverAds - Google Premier SMB Partner - Facebook Authorised 
Reseller 

Tóm	  tắt	  
•  Xuất	  hiện	  trong	  luồng	  khi	  bạn	  xem	  một	  

video	  
•  Nhà	  quảng	  cáo	  phải	  trả	  Vền	  khi	  người	  dùng	  

ấn	  vào	  
•  	  bannerquảng	  cáo	  
•  Link	  đích	  có	  thể	  là	  Youtube	  Channel,	  Video	  

hoặc	  website	  của	  bạn	  
Định	  dạng:	  
•  Text	  hoặc	  banner	  
Vị	  trí	  	  
•  Trong	  luồng	  video	  hoặc	  or	  Display	  overlay	  
•  OpVonal	  companion	  banner	  (300x250)	  
Tính	  Vền:	  	  
•  Đấu	  giá	  theo	  CPC	  	  hoặc	  CPM	  
•  3000/click 



Phía dưới 
 20% 

Bất cứ đâu 

Tính	  năng	  gia	  tăng	  

CleverAds - Google Premier SMB Partner - Facebook Authorised 
Reseller 

Lời	  gọi	  (Call-‐to-‐acVon	  overlays)	  
1.   Chỉ	  dùng	  cho	  nhà	  quảng	  cáo	  (có	  TK	  Adwords);	  
2.   Dùng	  để	  tăng	  lượng	  truy	  cập	  về	  website	  
3.   Có	  thể	  xuất	  hiện	  trong	  luồng	  hoặc	  trong	  hiển	  thị	  
4.   Có	  thể	  được	  tạo	  trong	  Adwords	  for	  video	  hoặc	  trên	  
5.   Youtube	  nếu	  đã	  liên	  kết	  Youtube	  channel	  với	  

Adwords.	  
	  
Chú	  thích	  (AnnotaVons)	  
1.   Bất	  cứ	  ai	  có	  Youtube	  video	  đều	  có	  thể	  tạo	  chú	  thích.	  

2.   Có	  thể	  link	  tới	  trang	  video	  khác,	  hoặc	  link	  tới	  website.	  

3.   Có	  thể	  xuất	  hiện	  trong	  luồng	  hoặc	  trong	  hiển	  thị	  

4.   Có	  thể	  được	  tạo	  trong	  tài	  khoản	  YouTube	  và	  được	  

5.   Kích	  hoạt	  trong	  tài	  khoản	  Adwords.	  	  



	  
Hỗ	  trợ	  nhiều	  �nh	  năng	  khác	  nhau:	  

● 
● 
● 
● 
● 
● 

Tường	  thuật	  trực	  Vếp	  sự	  kiện	  

Tổ	  chức	  các	  cuộc	  thi	  liên	  quan	  video	  

Mua	  bán	  

Liên	  kết	  MXH	  

Tổ	  chức	  nội	  dung	  channel	  

Branded	  Playback	  

CleverAds - Google Premier SMB Partner - Facebook Authorised 
Reseller 

YOUTUBE	  BRAND	  CHANNEL	  

Tùy chỉnh giao diện một cách  
                    chuyên nghiệp & đẳng cấp 
 

*	  Áp	  dụng	  miễn	  phí	  với	  các	  khách	  hàng	  đảm	  bảo	  yêu	  cầu	  
về	  ngân	  sách	  ?êu	  trên	  Youtube	  


