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I. Đăng nhập AC

1. Từ trang chủ của Adpia hoặc 2. bằng truy cập trực tiếp Https://newpub.adpia.vn (Chương trình 

CPS, CPA, CPI), Https://cpo.adpia.vn các thành viên có thể đăng nhập tới các trang quản lý AC hoặc 

MC cũng như cập nhật các thông tin có liên quan tới quá trình liên kết quảng cáo trên hệ thống. 

1. Login: Khi đăng nhập vào AC vui

lòng nhập ID, Password và lựa chọn

“Affiliate” trong box “Member login” 

Sau đó click [Login]

- Https://newpub.adpia.vn (CPS, CPA, CPI)

- Https://cpo.adpia.vn (CPO)

https://newpub.adpia.vn/
https://cpo.adpia.vn/


Adpia AC 1

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)

Xác nhận các thông tin chính về hoạt động của Affiliate một cách nhanh chóng, cũng như  chứa 

đường dẫn sang hầu hết các trang chức năng khác 

① Giao diện AC: Thống kê lượt

click và hoa hồng đối với cá nhân

Publisher.

② Tin khuyến mại: Tin khuyến

mại hot nhất, mới nhất của các bên

Merchants được hiện lên và thông

báo đầy đủ đến Publishers.

③ Thông tin chiến dịch mới: Có

thể tìm kiếm dễ dàng các chiến

dịch mới nhất, các thông tin chi

tiết về hoa hồng và thời hạn

chiến dịch.



Adpia AC 2

Mục offer: Các chiến dịch từ các bên

Merchants được triển khai cụ thể. Bạn

có thể lọc tìm kiếm Merchants theo

từ khóa, loại chiến dịch cùng với sản

phẩm/dịch vụ phù hợp.

- Trên giao diện mục offer, các

publishers có thể nhìn thấy rõ tên chiến

dịch, mức hoa hồng, lĩnh vực ngành

nghề và loại chiến dịch sẽ chạy.

- Tiến hành lấy link chiến dịch sẽ hiện

cụ thể và đầy đủ hơn về thông tin chiến

dịch.

- Thông số về banner link cũng được đề

xuất phù hợp: 728 x 90, 300 x 300, 120

x 600.

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)



Adpia AC 3

Mục báo cáo: Chi tiết chiến dịch mà

Publishers chạy sẽ được hiện ra đầy đủ

bao gồm:

1. Báo cáo hiệu quả: Thứ tự chiến dịch

được hiển thị theo ID, tổng lượt click,

click thực, tỉ lệ click, kết quả phát sinh,

tỉ lệ chuyển đổi, doanh số và hoa hồng

nhận được.

2. Báo cáo chi tiết: Báo cáo cụ thể hơn

về chiến dịch với tổng doanh thu và

tổng hoa hồng mà bạn có thể tìm

kiếm và quan sát.

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)
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Adpia AC 4

Mục thanh toán: Bao gồm các yêu cầu

thanh toán hoa hồng và lịch sử thanh

toán hoa hồng như sau:

1. Yêu cầu thanh toán: Publishers có

thể yêu cầu rút tiền với điều kiện hoa

hồng từ 200.000đ trở lên. Thời gian

rút tiền từ 10 – 12 và 25 – 27 hàng

tháng.

2. Lịch sử thanh toán: Publishers có

thể tìm kiếm cũng như theo dõi lịch

sử rút tiền của mình trên hệ thống này

của Adpia.

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)
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Adpia AC 5

Mục tin tức:

1. Chiến dịch mới: Publishers có thể 

tìm kiếm và       theo dõi các chiến dịch 

mới nhất từ Merchants         thông qua 

hệ thống của Adpia. Khi click vào link   

chiến dịch, những thông tin cụ thể nhất 

sẽ được đưa ra.

2. Tin khuyến mại: Tin khuyến mại từ 

Merchants      theo ngày, theo tuần hoặc 

theo tháng sẽ được           update liên tục. 

Các publishers nên thường xuyên    theo 

dõi tin khuyến mại tại đây.

3. Mã giảm giá: Thông tin mã giảm giá, 

mã khuyến mại được cập nhật liên tục 

và nhiều nhất. Publishes có thể theo dõi 

và triển khai chiến dịch marketing.

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)



Adpia AC 6

Mục Developer:

1. Coupon API:

2. Deeplink API: Cho phép bạn chuyển

hướng đến bất kỳ một link nào trên

trang của Merchants.

3. PostBack: API cho phép bạn nhận

kết quả trực tiếp tại thời điểm 1 giao

dịch được thực hiện trên site Merchants

-Dữ liệu được chuyển trực tiếp tại thời

điểm giao dịch theo phương thức HTTP

Post.

-Dữ liệu nhận về định dạng JSON

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)
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Adpia AC 7

Mục công cụ: Mục công cụ chứa Adpia

Deeplink dành cho wordpress.

Ấn vào Download để tải file Plugin về

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC)



Bước 1: Cài đặt Plugin

1) Tại mục Plugin trên Wordpress,

bạn chọn Add new

2) Nhấn vào Upload Plugin

3) Chọn tệp Plugin đã tải về và tiến

hành Upload. Sau khi hệ thống

load file xong, nhấn vào Install

Now để cài đặt Plugin

4) Sau khi cài đặt xong chúng ta

Active Plugin

Cài đặt Công cụ Adpia DeepLink cho Wordpress

Cài đặt và sử dụng Công cụ Adpia Deeplink
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Bước 2: Cài đặt Affiliate ID

1) Vào mục Setting, truy cập

2) Điền thông tin Afifiliate ID rồi ấn

Update

Lấy Affiliate ID của bạn tại trang thông

tin cá nhân: https://newpub.adpia.vn/user

Cài đặt Affiliate ID

Cài đặt và sử dụng Công cụ Adpia Deeplink

1

2

https://newpub.adpia.vn/user


Bước 3: Hướng dẫn sử dụng Plugin

1) Vào mục soạn thảo bài viết, khi

cần chèn link sản phẩm, ấn biểu

tượng [Adpia]

2) Chèn Link sản phẩm và Nội dung

hiển thị

3) Link sản phẩm của bạn đã được tự

động chuyển đổi thành link tiếp thị

liên kết Adpia với Affiliate ID của

bạn.

Hướng dẫn sử dụng Plugin để tạo link Affiliate

Cài đặt và sử dụng Công cụ Adpia Deeplink
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Thank you... 

AFFILIATE MARKETING LEADER

Homepage: adpia

Facebook: facebook.com/affiliateadpia

SĐT: 024 2260 6075

E-mail: affiliate@adpia.vn

callto:024 2260 6075

