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"Cơn địa chấn" mang tên iOS 14

iOS 14 và App Tracking Transparency (ATT) được Apple giới thiệu lần đầu tại Hội nghị nhà phát 
triển toàn cầu (WWDC) diễn ra vào tháng 6 năm 2020, và được chính thức phát hành vào ngày 
16 tháng 9 năm 2020. Kể từ khi iOS 14 và mô hình ATT được công bố, cho đến khi iOS 14.5 được 
trình làng vào tháng 4 năm 2021, ngành mobile marketing luôn trong trạng thái “căng như dây 
đàn” vì bị buộc phải thay đổi phương thức xử lý quyền riêng tư, chiến lược tăng trưởng người 
dùng (UA) và hoạt động quảng cáo trên thiết bị di động. Tác động của các quy định mới về 
quyền riêng tư gần như làm “rung chuyển” toàn hệ sinh thái — từ người dùng đến nhà quảng 
cáo và nhà phát triển, từ công ty đo lường và phân tích dữ liệu đến mạng quảng cáo. 

Adjust đã hợp tác với TikTok để phát hành báo cáo này, nhằm cung cấp cho các nhà quảng cáo 
và nhà phát triển các thông tin bổ ích và phương án triển khai khi làm việc trên iOS 14.5+ và 
trong một hệ sinh thái xem trọng quyền riêng tư. Trong báo cáo này, chúng tôi làm rõ cơ chế 
hoạt động của SKAdNetwork và ATT, cung cấp bí quyết tăng tỷ lệ opt-in, hướng dẫn xây dựng 
giá trị chuyển đổi, phương án giải quyết bài toán phân tích dự đoán, và cách tạo chiến lược phù 
hợp với các quy định mới về quyền riêng tư.  

Giới thiệu

“ Quyền riêng tư là một quyền cơ bản của con người. Quyền riêng 
tư cũng được xem là một trong những giá trị cốt lõi tại Apple. Bạn 
sử dụng thiết bị trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời. Bạn muốn 
chia sẻ gì từ các trải nghiệm đó, và muốn chia sẻ với ai, tất cả nên do 
bạn quyết định. Apple luôn ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư và muốn 
bạn có toàn quyền kiểm soát thông tin của mình. Mọi chuyện không 
phải lúc nào cũng như ý. Nhưng đó là bước ngoặt mà chúng tôi 
chọn tin tưởng.”

Apple
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Adjust hoàn toàn ủng hộ các quy định mới của Apple. Adjust đang làm việc tích cực với 
Apple, khách hàng và các bên liên quan khác trong ngành để đảm bảo tôn trọng tuyệt 
đối quyền riêng tư và quyết định của người dùng đối với dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, 
SKAdNetwork có những hạn chế nhất định, do đó để trở thành một nhà quảng cáo xuất 
sắc trên iOS, bạn cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của SKAdNetwork. Adjust, và tất cả các 
bên trong lĩnh vực công nghệ di động, cần linh hoạt thay đổi, luôn ưu tiên quyền riêng 
tư của người dùng và cung cấp đến khách hàng các giải pháp hiệu quả. 

Trước iOS 14.5, Apple vẫn cho phép tất cả ứng dụng có trong thiết bị được phép truy cập 
IDFA (Identifier for Advertisers) — IDFA là mã định danh thiết bị, mã này là duy nhất và có 
thể được đặt lại (resettable). Apple có cung cấp tính năng hạn chế, theo đó người dùng 
có thể bật tính năng này nếu không muốn ứng dụng theo dấu hoạt động. Tuy nhiên, phần 
đông người dùng không mấy quan tâm. IDFA được sử dụng trong các hoạt động đo lường 
và đối soát lượt click với lượt cài đặt, trước khi chuyển sang cho đối tác đo lường di động 
(mobile measurement partner) như Adjust thực hiện mới bước tiếp theo - phân bổ.

Sau khi các quy định mới được áp dụng, hoạt động phân bổ đã bị ảnh hưởng đáng kể. 
Hoạt động đo lường và tăng trưởng người dùng (UA) cũng không còn dễ quản lý như 
trước. Hiện chỉ có hai phương pháp phân bổ và đo lường quảng cáo hoạt động được trên 
iOS: ATT framework — giải pháp quản lý quyền truy cập IDFA (ứng dụng chỉ có thể lấy 
IDFA khi được người dùng cho phép) và SKAdNetwork. Nếu người dùng cho phép ứng 
dụng truy cập thông tin (opt-in), thì cách thức đo lường và phân bổ dữ liệu không có gì 
khác so với trước (trước khi iOS 14.5 ra đời, bởi vì nhà quảng cáo có thể sử dụng IDFA như 
bình thường). Nhưng nếu người dùng không opt-in, thì ứng dụng cần biết cách làm việc 
với SKAdNetwork. Mô hình này yêu cầu nhà quảng cáo phải thu thập và xử lý thông tin 
với một tư duy và cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Đối với người dùng opt-out, thì nhà quảng cáo buộc phải chuyển qua sử dụng mô hình 
SKAdNetwork của Apple để phân bổ lượt cài đặt (install) và lượt cài đặt lại (reinstall). 
Các thông tin phân bổ lấy từ SKAdNetwork sẽ được chuyển tiếp từ thiết bị đến Apple, 
sau đó đến mạng quảng cáo (ad network), nhà phát triển (developer) và đối tác đo lường 
di động (mobile measurement partner) như Adjust.

SKAdNetwork và cơ chế hoạt động mới
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Một postback cho mỗi lượt cài đặt: Sau khi người dùng cài ứng dụng (một lượt 
cài đặt), Apple sẽ chỉ gửi đúng một postback. Nghĩa là nhà quảng cáo và nhà 
phát triển phải hết sức tập trung và cẩn thận trong quá trình thiết lập chiến 
dịch. Nhà quảng cáo cần đảm bảo chiến dịch đã được cài đặt hiệu quả, mang 
đến cái nhìn toàn diện về các sự kiện sau cài đặt (post-install event) và cung cấp 
đủ thông tin cần thiết cho hoạt động tối ưu hóa chiến dịch.

Sử dụng giá trị chuyển đổi (conversion value): SKAdNetwork cung cấp thông 
số downstream 6-bit, số từ 0 đến 63 (hoặc từ 000000 đến 111111 trong hệ nhị 
phân), và thời lượng đo lường (timer) ban đầu là 24 giờ. Mặc dù được gọi là giá 
trị chuyển đổi, nhưng giá trị này có thể được gán cho bất kỳ giá trị nào, miễn giá 
trị đó có thể được biểu diễn ở dạng nhị phân, và ứng dụng có thể bổ sung sự 
kiện tùy ý.

Thời lượng đo lường (timer): Mỗi lần giá trị chuyển đổi được cập nhật, một mã 
6-bit mới sẽ xuất hiện trong ứng dụng, và thời lượng đo lường sẽ được kéo dài 
thêm 24 giờ. Khi hết thời lượng đo lường, khung thời gian phân bổ (24 giờ) sẽ 
được kích hoạt. Lý do có thêm 24 giờ là để làm xáo trộn thời gian cài đặt, như 
vậy trình kích hoạt sự kiện (event trigger) sẽ không được liên kết với từng người 
dùng cụ thể.

Cách nhà quảng cáo xây dựng chiến lược giá trị chuyển đổi sẽ quyết định đến hiệu quả sử 
dụng mô hình SKAdNetwork. Mỗi phân khúc ứng dụng và mỗi mô hình doanh thu đều có 
yêu cầu riêng liên quan đến đo lường, và mỗi ứng dụng cũng có bối cảnh sử dụng và đặc 
điểm riêng. Để sử dụng hiệu quả SKAdNetwork, nhà quảng cáo cần khai thác tối đa dữ 
liệu nhận được trong vòng 24 giờ đầu, để có được cái nhìn toàn diện về hành vi của người 
dùng — từ đó mới có thể dựng mô hình dự đoán và phân nhóm người dùng.

Hạn chế của SKAdNetwork

https://www.adjust.com/vi/blog/ios-14-5-first-24-hours/
https://www.adjust.com/vi/blog/ios-14-5-first-24-hours/
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Một trong những câu hỏi gây nhiều băn khoăn nhất trong 12 tháng qua là liệu có sự thay 
đổi đáng kể nào về cách phân bổ ngân sách quảng cáo hay không, cụ thể liệu các nhà 
quảng cáo có chuyển ngân sách từ iOS sang Android hay không. Nếu có, thì thay đổi lớn 
đến mức nào? Theo dữ liệu của Adjust, đúng là nhà quảng cáo có tăng chi trên Android, 
giảm chi trên iOS, nhưng lượng ngân sách dịch chuyển thấp hơn dự kiến. 

Khi có tin iOS 14.5 sắp được phát hành, tỷ trọng của chi phí quảng cáo trên iOS bắt đầu 
giảm nhưng chậm, từ khoảng 41% vào tháng 1 năm 2020 xuống còn khoảng 38% vào tháng 
4 năm 2021. Tỷ trọng tiếp tục giảm trong năm 2021, và chạm đáy vào tháng 7 và tháng 10 — 
chỉ còn hơn 30%. Sau đó, tỷ trọng tăng trở lại, đạt 34% tính đến tháng 4 năm 2022.

Dịch chuyển ngân sách quảng cáo
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Để có được dữ liệu chính xác nhất, bạn nên bắt đầu bằng việc xây dựng một chiến lược 
opt-in hiệu quả. ATT framework của Apple là giải pháp cho phép ứng dụng hiển thị quảng 
cáo đến người dùng mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo sau khi người dùng đã 
opt-in (cho phép ứng dụng theo dấu hoạt động). Bạn thuyết phục được càng nhiều người 
dùng opt-in, thì dữ liệu bạn có trong tay càng chất lượng. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng dữ 
liệu này để xây dựng chiến lược cho SKAdNetwork. Tỷ lệ opt-in càng cao thì càng tốt — 
nhưng ngay cả khi bạn chỉ thuyết phục được số ít người dùng, thì đây vẫn là nhân tố góp 
công lớn vào sự thành công của chiến dịch.

Thuyết phục người 
dùng opt-in

Tỷ lệ opt-in theo phân khúc ứng dụng

Game

Thương mại điện tử

Fintech

Ăn uống

Theo dõi sức khỏe và thể hình

Giải trí

Lối sống

Xã hội

Du lịch 

Ấn phẩm

Khác 

Game hyper-casual

Toàn ngành

Dự báo ban đầu

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0%

Tỷ lệ opt-in theo phân khúc ứng dụng, quý 2 năm 2022
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So với dự đoán hồi iOS 14.5 mới được phát hành — rằng tỷ lệ opt-in chỉ khoảng 5%, số liệu hiện 
tại đã lên đến 30%. Tỷ lệ opt-in trung bình của phân khúc game là 31% trong quý 2 năm 2022, 
và khi phân tích theo phân khúc phụ, có thể thấy tỷ lệ opt-in của game hyper-casual lên 
đến 39%. Theo kết quả đo lường tất cả phân khúc ứng dụng trên nền tảng Adjust, tỷ lệ opt-in 
tăng trong giai đoạn 2021 - 2022. Điều này có nghĩa là, nhiều người dùng đã bắt đầu thấy được 
lợi ích của việc opt-in, và nhà quảng cáo đã thành công trong việc đem đến các lợi ích đó cho 
người dùng.

Tỷ lệ opt-in được ghi nhận tại các studio thuộc Applovin củng cố nhận định trên: game hyper-
casual, với đặc trưng là một loại game đơn giản, luôn chú trọng hiển thị quảng cáo phù hợp với 
trải nghiệm của từng người dùng. Với tỷ lệ lên đến 75%, game hyper-casual đã chứng minh 
rằng, người dùng sẽ opt-in nếu thông điệp được trình bày tích cực và dễ hiểu.

Ứng dụng

Wordscapes

Animal Transform

Blockscapes

Save the Girl!

Số lượng người dùng truy 
cập hàng ngày (DAU)

2,7 triệu

276 nghìn

263 nghìn

130 nghìn

Tỷ lệ opt-in

30,64%

70,36%

26,71%

74,74%

Tỷ lệ opt-in của một số game phổ biến trong năm 2021
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Sự khác biệt về tỷ lệ opt-in giữa các khu vực/thị trường cũng rất đáng lưu ý. Nhà quảng 
cáo có thể sử dụng thông tin này để xây dựng chiến lược phù hợp với từng thị trường, biết 
được yếu tố nào được đón nhận hoặc không được đón nhận ở các quốc gia này. Dữ liệu của 
Adjust cho thấy, tính đến quý 2 năm 2022, Indonesia có tỷ lệ opt-in cao nhất – lên đến 50%; 
trong khi đó, Đức (một thị trường đặc biệt quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật) có tỷ lệ 
opt-in thấp nhất – 17%. Điều này chứng tỏ, các nhà quảng cáo đang chạy chiến dịch tại Đức 
nói riêng và châu Âu nói chung, cần tích cực hơn nữa khi truyền tải lợi ích của việc opt-in. 
Còn các nhà quảng cáo game hyper-casual tại thị trường Đông Nam Á, thì có thể kỳ vọng 
rằng, tỷ lệ opt-in đạt được sẽ khá cao. 

Tỷ lệ opt-in theo quốc gia

Tỷ lệ opt-in theo quốc gia, quý 2 năm 2022
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Bí quyết tăng tỷ lệ opt-in

Chúng tôi đã làm việc với một số khách hàng để xây dựng chiến lược và quy trình opt-in, qua đó nhấn 
mạnh tầm quan trọng của chiến lược opt-in trong tổng thể chiến lược UX. Chúng tôi đã xác định các 
biến số có tác động lớn nhất đến quyết định của người dùng khi nhận được thông báo pop-up ATT. 

Thời điểm: Bạn cần tìm được đúng thời điểm để gửi thông báo opt-in. Chúng tôi ghi nhận được 
rằng, gửi thông báo trong quá trình onboarding (khi người dùng đang làm quen với ứng dụng) 
đem lại hiệu quả tốt nhất.

Thông điệp: Sử dụng 2-3 câu ngắn để nhấn mạnh lợi ích của việc opt-in. Bạn có thể sử dụng lời nhắc 
cấp phép ban đầu (pre-permission prompt) và sửa lại câu thứ hai trong thông báo pop-up của ATT.

Kích thước: Người dùng thường trả lời khi lời nhắc cấp phép ban đầu được hiển thị ở chế độ toàn 
màn hình, thay vì modal — bởi vì định dạng toàn màn hình ít gây gián đoạn trải nghiệm của người 
dùng hơn.

Vị trí đặt nút: Bạn nên gói gọn nội dung của nút CTA trong vài từ cơ bản, đặt các nút cạnh nhau 
theo chiều ngang, và để nút mang ý nghĩa tích cực (như “đồng ý”) ở bên tay phải.

1

2

3

4

theo dõi

Cho phép theo dõi
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Katie Madding, Chief Product Officer

“ SKAdNetwork đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động app 
marketing. Do đó, Adjust cam kết đầu tư vào các giải pháp 
thế hệ mới — các giải pháp lấy quyền riêng tư làm tôn chỉ 
hoạt động. Adjust sẽ luôn đi đầu trong việc cập nhật thông 
tin về các quy định mới; liên tục làm việc với Apple, đối tác 
và khách hàng, đảm bảo quá trình chuyển đổi sang iOS 14 
diễn ra thuận lợi, đồng thời cung cấp hướng dẫn và giải 
pháp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.”
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Bạn có thể xem qua các đề xuất sau, trước khi chỉnh sửa tài khoản quảng cáo TikTok: 

Xem lại cài đặt
a.  Cập nhật Adjust SDK để nâng cấp lên phiên bản có hỗ trợ mô hình SKAN 

(phiên bản 4.0 trở lên), như vậy Adjust có thể thu thập điểm dữ liệu tùy chỉnh 
(custom data point) từ ứng dụng và gửi dữ liệu đến TikTok For Business.

b. Hoàn tất cấu hình của sự kiện chuyển đổi (conversion event) trên Adjust dashboard.
c. Gửi tất cả sự kiện chưa được phân bổ đến TikTok thông qua Adjust.  

Dự kiến những thay đổi có thể xảy ra với hoạt động phân phối quảng cáo 
Hãy theo dõi những thay đổi có thể xảy ra với chiến lược phân phối quảng cáo của 
chiến dịch đang chạy. 

Chỉ triển khai với một số ít chiến dịch  
Bạn nên xây dựng kế hoạch cho tối đa 11 chiến dịch quảng cáo cho mỗi ứng dụng, 
và thêm một kế hoạch để kiểm soát hiệu quả quảng cáo.

Cài đặt  tài khoản  
quảng cáo TikTok

1

2

3
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Sau một thời gian dài nghiên cứu về các hạn chế kỹ thuật của SKAdNetwork và các thay 
đổi sau thời điểm iOS 14.5, Adjust đã cho ra mắt nhiều mô hình liên quan đến giá trị chuyển 
đổi, phù hợp với mọi nhu cầu kinh doanh. Nhưng trước khi cài đặt mô hình trên Conversion 
Value Manager, khách hàng cần cài đặt khung thời gian của giá trị chuyển đổi (conversion 
value window). Với khung thời gian này, bạn có thể xác định khoảng thời gian mà Adjust 
cập nhật giá trị chuyển đổi dựa trên hoạt động của người dùng, bắt đầu tính từ lúc ứng 
dụng được cài hay cài lại. Như vậy, bạn có thể nắm được một số thông tin về thời điểm 
nhận được SKAdNetwork install postback. Adjust đặt mặc định khung thời gian là 24 giờ.

Giải pháp  của Adjust: Giá 
trị chuyển đổi và tìm kiếm 
người dùng có giá trị cao
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Sơ lược về mô hình  
giá trị chuyển đổi 
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Khi sử dụng schema 6 sự kiện chuyển đổi, bạn có thể liên kết sáu sự kiện riêng biệt với 
các giá trị chuyển đổi cụ thể, qua đó hiểu rõ về các KPI liên quan đến hành vi người dùng 
sau cài đặt (post-install KPI) thuộc bộ dữ liệu SKAdNetwork. Ở ví dụ bên dưới, bạn có thể 
thấy người dùng đã đăng ký (sign up), thực hiện một giao dịch in-app và hoàn tất quá trình 
hướng dẫn. Bit tương ứng với mỗi sự kiện sẽ được cập nhật sau mỗi hành động trên, trả về 
giá trị chuyển đổi là tổng hợp điểm của tất cả sự kiện. 

Sự kiện chuyển đổi là một mô hình đơn giản và dễ sử dụng, giúp bạn xác định có bao 
nhiêu người dùng đã kích hoạt một sự kiện (thực hiện một thao tác) trong suốt quá trình 
sử dụng ứng dụng. Khi sử dụng mô hình này, bạn có thể nhận diện chính xác các sự kiện 
đã được kích hoạt, bất kể sự kiện được liên kết như thế nào trong phần cài đặt hoặc các 
sự kiện xảy ra theo thứ tự nào. 

SỰ KIỆN CHUYỂN ĐỔI (CONVERSION EVENTS)

15
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Ở mô hình doanh thu, chúng tôi tập trung đo lường số tiền doanh thu mà ứng dụng tạo ra 
sau khi người dùng cài ứng dụng. Nếu mô hình Sự kiện chuyển đổi sử dụng bit, thì mô hình 
Doanh thu sử dụng tất cả 64 giá trị chuyển đổi. Bạn có thể thỏa sức liên kết loại doanh thu 
với một giá trị chuyển đổi cụ thể. Mô hình này hiện có tổng cộng bốn loại doanh thu. 

• Tổng doanh thu (Total revenue): Giao dịch in-app (IAP) + Doanh thu quảng cáo, trong 
đó IAP là tổng của tất cả doanh thu sự kiện (event revenue) (trong trường hợp khách 
hàng cài nhiều hơn một sự kiện doanh thu). 

• Doanh thu quảng cáo (Ad revenue): Doanh thu đến từ tương tác của người dùng với 
quảng cáo. 

• Giao dịch in-app (In-app purchase): Tổng tất cả doanh thu sự kiện. 
• Doanh thu sự kiện (Event revenue): Doanh thu có liên quan đến một loại sự kiện nhất 

định, trong trường hợp này, là các sự kiện đã được cài đặt để theo dõi doanh thu. 

Để đo lường doanh thu hiệu quả hơn nữa, bạn có thể chọn nguồn dữ liệu. Adjust tích hợp 
với nhiều đối tác, ví dụ AppLovin, IronSource, Facebook, v.v.

REVENUE (DOANH THU)
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Giả sử bạn có hai người dùng, và cả hai người đều mang lại doanh thu cho ứng dụng. Bạn muốn 
tách biệt hành trình của họ trong ứng dụng. Đối với người thứ nhất, doanh thu mà họ mang đến 
có thể là giao dịch in-app hoặc doanh thu quảng cáo, hoặc cả hai. Đối với người thứ hai, họ cũng 
thực hiện thao tác tương tự (kích hoạt sự kiện giống người thứ nhất), nhưng họ có thêm một sự 
kiện, đó là hoàn thành “Level 1”. Nếu bạn xác định được các điều kiện liên quan và tạo thành tổ 
hợp, thì bạn có thể liên kết giá trị chuyển đổi thấp cho một khoảng doanh thu, sau đó liên kết giá 
trị chuyển đổi cao cho cùng khoảng doanh thu đó, nhưng có thêm sự kiện “Level 1”. 

Mô hình này rất linh hoạt, nên sẽ là một lựa chọn hoàn hảo nếu doanh thu là một KPI quan 
trọng trong chiến lược phát triển ứng dụng. Nhưng bạn cũng cần theo dõi và đo lường các 
sự kiện sau cài đặt (post-install event) quan trọng khác.

VÍ DỤ

Hành trình 1

Hành trình 2

1 2

1 2 3

Khi sử dụng mô hình Cài đặt nâng cao, bạn có thể liên kết dữ liệu về sự kiện, doanh thu quảng 
cáo và giao dịch để hiểu hơn về tương tác giữa người dùng và ứng dụng — tạo các tổ hợp phức 
tạp để khai thác tối đa 64 giá trị chuyển đổi. Bạn có thể liên kết từng tổ hợp với một giá trị 
chuyển đổi.   

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG
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Bất kể bạn chọn giải pháp giá trị chuyển đổi nào để báo cáo dữ liệu SKAdNetwork, chúng 
tôi đều sẽ tiến hành giải mã giá trị chuyển đổi của từng SKAdNetwork postback, sau đó 
chuyển chúng thành các chỉ số dễ hiểu và giàu thông tin trên dashboard, tiếp theo đó 
chuyển ngược chỉ số thành sự kiện. Qua đó, khách hàng sẽ tìm thấy nhiều insight từ chiến 
dịch iOS, như sự kiện quan trọng, doanh thu trên mỗi lượt cài đặt và tỷ lệ chuyển đổi — 
mà không cần cài đặt thủ công.

Bạn có thể phân tích và biết được, kênh quảng cáo nào thu hút được nhiều người dùng 
mới nhất cho ứng dụng. Mọi giải pháp đo lường giá trị chuyển đổi của Adjust đều có thể 
giúp bạn việc này.
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Simon Dussart,  
CEO

 “ Mặc dù tăng trưởng người dùng (UA) luôn là hoạt động 
trung tâm của mobile marketing, nhưng các quy định mới 
về quyền riêng tư đã mang đến quá nhiều thay đổi, chúng 
ta không thể tiếp tục làm theo lối cũ, mà phải linh hoạt tìm 
ra giải pháp thích nghi. Chúng ta cần dừng phụ thuộc vào 
các giải pháp tự động để cải thiện chỉ số chiến dịch…tất 
cả chúng ta, tất cả các bên trong lĩnh vực mobile market-
ing này, cần phải linh hoạt thích nghi, đặt quyền riêng tư 
lên hàng đầu và mang đến các giải pháp có ích – như cách 
chúng ta đã làm với iOS 14 và tất cả thách thức trước đó.”
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Kể từ khi sử dụng dữ liệu SKAdNetwork, công tác phân tích dự đoán (predictive analytics) 
trên iOS trở nên phức tạp hơn nhiều lần. Dữ liệu SKAdNetwork được trả về ở dạng ẩn 
danh và chỉ liên quan đến hoạt động của người dùng trong 24 giờ đầu, do đó chúng ta 
không tìm được nhiều thông tin từ loại dữ liệu này. Đó là lý do tại sao, bạn cần tìm ra càng 
nhiều insight càng tốt từ các giải pháp giá trị chuyển đổi bên trên – đây cũng là bước đầu 
tiên trong hoạt động phân tích dự đoán.  

Chúng ta khó mà dự đoán giá trị trọn đời (lifetime value) vì: 

• Chúng ta chỉ nhận được SKAdNetwork postback, schema mà postback này sử dụng 
phải được ứng dụng thiết lập từ trước, và dữ liệu không dẫn đến bất kỳ người dùng nào.

• Chúng ta không thể trực tiếp đo lường doanh thu hay các chỉ số proxy, và phải sử dụng 
các giá trị từ 0-63 của SKAdNetwork.

• Chúng ta không nhận được dữ liệu theo thời gian thực.

Giải pháp của Adjust sử dụng trí tuệ nhân tạo, hoặc công nghệ học máy (ML), để phân 
tích các lớp dữ liệu và dự đoán hành vi của người dùng trong tương lai. Bằng cách này, 
bạn có thể sử dụng dữ liệu lịch sử của người dùng, cùng mẫu hành vi đúc kết được từ 
những người dùng tương tự, để dự đoán giá trị mà người dùng đó đem lại vào ngày thứ 30 
(ngày thứ 1 là ngày nhận được dữ liệu). Adjust đã nạp lượng lớn dữ liệu (do SDK thu thập) 
vào các thuật toán học máy, sau đó ngoại suy và liên kết dữ liệu để dự đoán được hành vi 
của người dùng opt-out.

Adjust xây dựng mô hình dự đoán theo nhu cầu của từng ứng dụng, tức là mô hình được 
huấn luyện dựa trên dữ liệu (SDK) thực của từng ứng dụng. Nếu kết hợp mô hình dự 
đoán với phân tích tổ hợp (cohort) và dữ liệu SKAdNetwork tổng hợp, thì nhà quảng cáo 
có thể truy xuất các thông tin quan trọng nhất, từ đó có cơ sở để ra quyết định đúng đắn. 
Họ cũng hiểu được giá trị tương lai của chiến dịch ngay từ bước đầu khởi chạy (bỏ qua 
khoảng thời gian chờ theo quy định của SKAdNetwork), đồng thời nhìn ra được mối liên 
hệ giữa các dữ liệu.

Giải pháp  của Adjust: LTV 
và phân tích dự đoán
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Khi cài đặt biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi (conversion value mapping) cho ứng dụng, câu 
hỏi đầu tiên mà nhà quảng cáo phải trả lời được là, liệu người dùng có thực hiện thao tác nào 
mà tạo ra doanh thu trong 24 giờ đầu hay không.  
 

1. Nếu người dùng có mang đến doanh thu (giao dịch in-app hoặc doanh thu quảng cáo) 
trong 24 giờ đầu, thì một cài đặt đơn giản sẽ mang lại hiệu quả cao, tức là bạn sẽ gán các 
khoảng doanh thu với 64 giá trị chuyển đổi có sẵn (hoặc một tập hợp con giá trị chuyển 
đổi). Cách tạo khoảng doanh thu tùy thuộc vào mức giá IAP của từng ứng dụng và số 
tiền doanh thu quảng cáo mà ứng dụng kiếm được trong 24 giờ đầu. Các khoảng doanh 
thu cũng cần phù hợp với từng nhóm người dùng mục tiêu. Khi liên kết giá trị chuyển đổi 
theo hướng này, bạn có thể đánh giá hiệu quả của chiến dịch dựa trên cách các giá trị 
chuyển đổi được phân phối trong SKAdNetwork postback. Một trong những phân khúc 
phù hợp với mô hình này là game hyper-casual.  
 
Khi sử dụng phương pháp này, nhà quảng cáo sẽ nhận được từ SKAdNetwork giá trị 
doanh thu d0 (doanh thu ngày 0) của từng người dùng. Nhà quảng cáo có thể lấy giá trị 
này để dự đoán tỷ lệ doanh thu dX/d0 thông qua ATT framework. Sau đó, lấy doanh thu 
d0 nhân với tỷ lệ và tổng hợp tất cả dữ liệu nhận được từ SKAdNetwork postback để dự 
đoán được LTV của chiến dịch SKAdNetwork.  

Đề xuất  của Adjust:  
Liên kết giá trị chuyển đổi
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2. Đối với một số phân khúc như thương mại điện tử, giao đồ ăn, sức khỏe và thể 
hình, thì người dùng ít khi tạo ra doanh thu trong 24 giờ đầu; hoặc việc người 
dùng mua hàng/xem quảng cáo trong thời gian này cũng không phải dấu hiệu 
cho thấy đây sẽ là hành vi lâu dài và thương xuyên của họ. Do đó, nhà quảng cáo 
cần xem xét các KPI khác. Nhà quảng cáo có thể sử dụng sự kiện ‘xem danh sách 
(view listing)’ và ‘thêm thông tin liên hệ (added contact details)’ để có được cái 
nhìn toàn diện về hành trình sau này của người dùng, họ sẽ thực hiện các thao tác 
nào trong tương lai. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu nhà quảng cáo biết chính xác tổ hợp 
sự kiện nào đã được kích hoạt (không quan trọng thứ tự được kích hoạt) và trong 
trường hợp này, nhà quảng cáo nên liên kết sự kiện với từng bit riêng lẻ, thay vì giá 
trị chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng 6 bit sẵn có cho đa số trường hợp, từ đó nhận 
diện sự kiện chính có thể xảy ra trong 24 giờ đầu, và dự đoán được hành vi sau này 
của người dùng. Đối với phương pháp này, bạn không cần phải nghĩ nhiều về thứ 
tự liên kết sự kiện như khi làm với giá trị chuyển đổi (giá trị chuyển đổi chỉ tăng lên, 
chứ không thể giảm), bởi vì chúng tôi sử dụng bit ở dạng nhị phân cho từng sự kiện. 
Phương pháp này cũng không yêu cầu bạn phải biết chính xác hành trình thông 
thường của người dùng, bởi vì mọi tổ hợp bit đều minh bạch như nhau.  
 
Khi sử dụng phương pháp này, bạn có thể áp dụng cùng một nguyên tắc bên dữ 
liệu ATT để tìm mối tương quan giữa LTV và sự kiện in-app xảy ra trong 24 giờ đầu. 
Đây có thể là phương pháp cực kỳ hữu ích, và chắc chắn cung cấp đủ thông tin để 
bạn tối ưu hóa chiến dịch ở mức cơ bản. 
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3. Để dự đoán LTV của chiến dịch SKAdNetwork một cách cụ thể hơn, hoặc dự 
đoán xác suất xảy ra của một sự kiện bên ngoài khung thời gian của SKAdNetwork 
postback, hoặc để xác định tỷ lệ duy trì của một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng 
phương pháp thứ ba. Phương pháp này phù hợp với tất cả phân khúc ứng dụng và 
mô hình kiếm tiền. Phương pháp này sử dụng machine learning để dự đoán LTV 
cho từng ứng dụng. Cơ chế của phương pháp này được mô tả ngắn gọn như sau:

• Đo lường hành vi của người dùng vào ngày 0 (d0) bằng mô hình ATT.
• Huấn luyện thuật toán machine learning để dự đoán LTV hoặc tỷ lệ duy trì vào 

ngày thứ X (dX), hoặc dự đoán sự kiện xảy ra vào ngày thứ X, bằng mô hình ATT.
• Biểu đồ liên kết LTV dự đoán với tệp người dùng và 64 giá trị chuyển đổi tương 

ứng được tạo.
• Biểu đồ này được sử dụng trong chiến dịch SKAdNetwork, và giá trị chuyển đổi 

sẽ được cập nhật dựa trên những gì mà thuật toán học được.
• SKAdNetwork postback của chiến dịch sẽ cung cấp một biểu đồ phân phối giá 

trị chuyển đổi mà từ đó bạn có thể dự đoán LTV của chiến dịch.
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Cách cài đặt tài khoản hiệu quả cho ứng  
dụng iOS 

* Lưu ý: Tác động và đề xuất ở trên đều phải tuân theo quy định và chính sách của Apple. 
Do đó, chúng tôi không công bố toàn bộ đề xuất tại đây. Vui lòng liên hệ với đại diện khu 
vực để biết thêm thông tin.
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Tài khoản nhà quảng cáo
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Nhà quảng cáo nên tạo chiến dịch dành riêng cho iOS 14.5+ (chiến dịch chuyên dụng), 
khi sử dụng App Install và/hoặc Catalog Sales objective để tiếp cận khách hàng:
• TikTok không yêu cầu tạo tài khoản quảng cáo riêng cho chiến dịch quảng cáo trên 

iOS 14.5+.
• TikTok không giới hạn số lượng tài khoản quảng cáo được dùng cho chiến dịch quảng 

cáo trên iOS 14.5+.
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• Sử dụng tài khoản TikTok Ads Manager đang dùng: Kết quả thu được từ tài khoản sẽ giúp 
bạn cải thiện chiến dịch iOS 14.5+.

• Sử dụng một tài khoản cho cả chiến dịch iOS và chiến dịch Android: Kết quả thu được từ 
chiến dịch Android sẽ giúp bạn cải thiện chiến dịch iOS 14.5+.

• Quản lý tài khoản hiệu quả: Bạn chỉ nên sử dụng một tài khoản quảng cáo (tối đa 2 – 3) 
cho 11 chiến dịch iOS 14.5+.

• Mỗi ứng dụng được chạy một số lượng chiến dịch nhất định, hãy chia bớt số lượng này với 
agency hoặc reseller. Bạn cần xác định bạn muốn chia cho agency bao nhiêu chiến dịch và 
giữ lại quản lý nội bộ bao nhiêu chiến dịch.

Đề xuất và phương 
án  triển khai  TikTok
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Phương án triển khai campaign objective

• Nhóm người dùng theo quốc gia, tạo nhóm người dùng có đặc điểm giống người dùng 
hiện tại (lookalike) và có hứng thú với sản phẩm/dịch vụ (xác định bằng cách, nhóm đó 
có cùng giá thầu hoặc có cùng kết quả đo lường ARPU của nhóm người dùng hiện tại).

• Kiểm thử và tối ưu hóa creative bằng báo cáo SKAN (ad level) và giải pháp Automated 
Creative Optimization của TikTok, từ đó tạo ra tổ hợp hiệu quả nhất.

• Dừng hoặc tạm dừng các chiến dịch hoạt động kém để dành chỗ cho chiến dịch iOS 14.5+.
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Phương án triển khai ad group

SẢN PHẨM TÁC ĐỘNG ĐỀ XUẤT

Chiến dịch chuyên dụng 
đa adgroup

• TikTok Ads Manager cung cấp hai 
phương án cài đặt ad group dành 
cho chiến dịch chuyên dụng

• Báo cáo cung cấp dữ liệu chi tiết đến 
ad group, đối với cả lượt cài đặt và sự 
kiện in-app SKAN của chiến dịch đa 
adgroup

Sử dụng chiến lược giá 
thầu thấp nhất (Lowest 
Cost bid strategy) khi 
chạy chiến dịch đa 
adgroup

Tối ưu hóa App Install Ads 
để tăng số lượt click hoặc 
lượt cài đặt

Tối ưu hóa tệp người dùng mục 
tiêu để tăng số lượt click hoặc 
lượt cài đặt (DSA)

• Không thể tiếp cận người dùng 
iOS 14.5+ bằng các chiến dịch hiện 
đang chạy cho ứng dụng iOS (đây là 
các chiến dịch được tối ưu hóa để 
tăng lượt click hoặc lượt cài đặt).

• Không thể sử dụng deferred deep link 
cho chiến dịch iOS 14.5+.

• Ads Manager sẽ có một nút mới để 
bạn có thể tạo chiến dịch hướng đến 
lượt cài đặt (chiến dịch có mục tiêu 
là tăng số lượng người cài ứng dụng) 
cho iOS 14.5+.

• Hiệu suất và chi phí chiến dịch có thể 
bị biến động.

Tạo chiến dịch dành 
riêng cho iOS 14.5+ để 
tiếp cận người dùng 
iOS 14.5+. Chiến dịch 
iOS 14.5+ sẽ có giới hạn 
mới là 11 chiến dịch, với 
hai ad group mỗi ứng 
dụng (hay nói cách khác, 
bạn cũng chỉ có thể 
triển khai tối đa 11 chiến 
dịch đối với các ứng 
dụng liên kết với nhiều 
tài khoản).

Tối ưu hóa App Install Ads để 
tăng số lượng sự kiện ứng dụng

• Không thể tiếp cận người dùng 
iOS 14.5+ bằng các chiến dịch mới 
và chiến dịch đang chạy cho ứng 
dụng iOS.

• App Event Optimization (AEO) hiện 
đã hỗ trợ chiến dịch dành riêng cho 
iOS 14, cho phép tối ưu hóa các sự kiện 
như Purchase, Registration, Add to 
Cart, Subscription và Achieve Level.
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Giải pháp App Event Optimization 

SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC GIÁ THẦU SỰ KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ YÊU CẦU CẦN CÓ

Giải pháp 
AEO 
dành cho 
chiến dịch 
chuyên 
dụng

Lượt cài 
đặt với 
sự kiện 
in-app

Giới hạn chi phí (Cost cap) • Purchase
• Registration
• Add to Cart
• Subscription
• Achieve Level

Giải pháp AEO 
sẽ tự động được 
triển khai khi điều 
kiện sau được 
đáp ứng:
• Có ít nhất 

một event 
postback 
(phân bổ hoặc 
không được 
phân bổ) được 
trả về trong 
vòng 7 ngày 
qua và có 
App ID

Sự kiện 
in-app

Chi phí thấp nhất 
(Lowest cost)

• Purchase
• Registration
• Add to Cart
• Subscription
• Achieve Level
• View Content
• Checkout
• Start Trial
• Search
• Login
• Loan Application
• Join Group
• Complete Tutorial
• AddPaymentInfo

• Nắm vững chức năng và điều kiện của AEO trước khi kích hoạt AEO cho chiến dịch chuyên dụng.
• Phân bổ 11 chiến dịch chuyên dụng cho MAI và AEO một cách hợp lý, tránh trường hợp không đủ 

số lượng chiến dịch khi cần đến AEO.
• Do tác động của mô hình ATT, dữ liệu postback của chiến dịch chuyên dụng có thể bị trả về trễ, 

và trễ một khoảng thời gian khá đáng kể. Kiên nhẫn sau khi khởi chạy chiến dịch, nhưng hãy liên hệ 
ngay với chúng tôi nếu bạn không ghi nhận được bất kỳ lượt chuyển đổi nào sau ba ngày khởi chạy.

• Đảm bảo chiến dịch thu hút hơn 90 người dùng mỗi ngày (tức là mang về hơn 90 lượt cài đặt) để 
đáp ứng ngưỡng riêng tư và nhận được postback của sự kiện in-app cho tất cả lượt cài đặt. Sử 
dụng chỉ số “SKAN privacy withheld” khi chạy chiến dịch AEO, để kiểm soát phần trăm lượt cài 
đặt có giá trị chuyển đổi rỗng.

• Để cài đặt giá thầu hiệu quả, tham khảo dữ liệu từ giải pháp MAI dành cho chiến dịch chuyên 
dụng, trước khi khởi chạy giải pháp AEO dành cho chiến dịch chuyên dụng.

ĐỀ XUẤT CỦA TIKTOK



28iOS 14.5+: Thúc đẩy thành công cùng Adjust và TikTok

App Profile Page

SẢN PHẨM TỔNG QUAN LỢI ÍCH

App Profile Page hướng đến lượt 
cài đặt

App Profile Page là một trang 
thông tin nhanh, tự động thu 
thập các thông tin liên quan đến 
ứng dụng (ví dụ: tên, biểu tượng, 
xếp hạng, hình ảnh quảng bá và 
mô tả) từ nền tảng phân tích của 
bên thứ ba. Bạn có thể chỉnh sửa 
một số thông tin để cung cấp 
thêm ngữ cảnh cho ứng dụng 
trên trang. App Profile Page giúp 
người dùng hiểu hơn về ứng 
dụng qua các thông tin ngắn gọn 
về ứng dụng, và giúp bạn tăng 
tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch 
iOS 14.5+.

App Profile Page giúp tăng số 
lượt cài đặt, và có thể được triển 
khai cùng chiến lược Giá thầu 
thấp nhất (Lowest Cost) và Giới 
hạn giá thầu (Cost Cap). App 
Profile Page giúp bạn phân phối 
chiến dịch iOS 14.5+ hiệu quả 
hơn, vì tính năng này sử dụng 
onsite signal.
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Ngưỡng riêng tư SKAN

ĐỀ XUẤT CỦA TIKTOK

• Đối với chiến dịch hướng đến lượt cài đặt: Ngưỡng riêng tư sẽ ảnh hưởng đến cách báo 
cáo sự kiện in-app, bởi vì ứng dụng không thể theo dõi sự kiện in-app của tất cả người 
dùng mà chiến dịch mang về. Ngưỡng riêng tư không ảnh hưởng đến mục tiêu tăng số 
lượt cài đặt và hoạt động đo lường lượt cài đặt SKAN.

• Đối với chiến dịch hướng đến sự kiện in-app: Ngưỡng riêng tư ảnh hưởng đến mục tiêu 
tăng số lượng sự kiện in-app và cách báo cáo sự kiện in-app, bởi vì hệ thống của chúng 
tôi không có đủ dữ liệu để cải thiện chiến dịch AEO. Đối với ứng dụng có số lượt cài đặt 
vượt xa ngưỡng riêng tư (90 lượt cài đặt mỗi ngày), thì tác động còn lớn hơn.

Đề xuất của TikTok: Mục tiêu hàng ngày là hơn 90 lượt cài đặt trên mỗi chiến dịch 
iOS 14.5+. Để xác định liệu chiến dịch có qua được ngưỡng riêng tư hay không, bạn 
có thể sử dụng chỉ số chuyển đổi rỗng, “App Install (SKAN Privacy Withhelds)”. Chỉ 
số này cho biết, liệu chiến dịch của bạn nhận được ít event postback là do hiệu quả 
của chiến dịch kém hay do ngưỡng riêng tư.

Mặc dù SKAN VTA (view-through attribution) được kích hoạt mặc định, nhưng 
chúng tôi đề xuất bạn tính các lượt chuyển đổi này khi đo lường chiến dịch.  
Lý do là vì người dùng thường xem quảng cáo và sau đó mua hàng/cài ứng  
dụng, v.v. mà không thực sự click vào quảng cáo.
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Các quy định mới của Apple về quyền riêng tư và hệ điều hành iOS 14.5+ đã gây ra “cơn 
địa chấn” cho toàn ngành mobile marketing, nhưng tác động đến hoạt động phân bổ và 
tăng trưởng người dùng (UA) không quá nghiêm trọng như nhiều người dự đoán. Là công 
ty đầu ngành, Adjust hiểu rằng iOS và Apple, cũng như tất cả khách hàng và đối tác của 
Adjust, đang không ngừng thay đổi và phát triển; rằng bảo mật quyền riêng tư sẽ sớm trở 
thành nền tảng cốt lõi của ngành mobile marketing. Chúng tôi hoan nghênh xu hướng 
mới này và luôn nỗ lực không ngừng để cập nhật và phát triển giải pháp mới, đảm bảo tất 
cả khách hàng và đối tác luôn có trong tay sản phẩm, giải pháp và hướng dẫn tốt nhất. 

Ở sự kiện WWDC diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Apple đã công bố một loạt cập nhật dành 
cho SKAdNetwork 4.0 nhằm cải thiện hiệu quả quảng cáo và nâng cao tính bảo mật cho 
dữ liệu của người dùng. Với các cập nhật mới như thay đổi khung thời gian postback, sử 
dụng mã định danh nguồn phân cấp (hierarchical source identifier) và giá trị chuyển đổi 
phân cấp (hierarchical conversion value), Adjust rất sẵn lòng nghiên cứu và tìm ra giải 
pháp với các cập nhật này, từ đó mang đến giải pháp đo lường thế hệ mới.

Kể từ khi Apple thông báo iOS 14 đến nay, chúng tôi đã luôn xây dựng giải pháp theo 
hướng: giúp khách hàng và nhà quảng cáo có đủ dữ liệu để tự tin đưa ra quyết định. Định 
nghĩa ‘đo lường’ được mở rộng hơn, và giá trị mà chúng tôi mang đến cũng vậy. Chúng tôi 
xây dựng giải pháp với một lòng ủng hộ các quy định mới về quyền riêng tư và tính minh 
bạch của Apple. Phương châm tại Adjust là kịp thời thích nghi với các quy định mới về 
quyền riêng tư và tạo ra các giải pháp đầu ngành — đặc biệt các giải pháp có thể đáp ứng 
toàn diện mọi nhu cầu về mobile marketing, về một ngành đang không ngừng phát triển. 

Bằng chứng nằm ngay trong dữ liệu. Tỷ lệ opt-in liên tục tăng và nhà quảng cáo đã tìm 
được cách để tìm được nhiều thông tin bổ ích từ dữ liệu SKAdNetwork, và sử dụng các 
thông tin đó để xây dựng chiến lược tốt. Khi thị trường trở nên ổn định và thích nghi được 
với các quy định mới, tỷ lệ opt-in sẽ được giữ ở mức cao, và các nhà quảng cáo sẽ xuất 
hiện nhu cầu về các giải pháp công nghệ phức tạp – vừa tự động vừa mang lại kết quả tốt. 
Các giải pháp của Adjust giúp khách hàng sử dụng dữ liệu hiện có một cách sáng suốt 
hơn, làm việc với Apple hiệu quả hơn và luôn ưu tiền quyền riêng tư dữ liệu. 

iOS 16 và  tầm nhìn  
của Adjust



Adjust là nền tảng phân tích marketing di động được nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới 

tin chọn, với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch, cũng 

như bảo vệ dữ liệu của người dùng. Adjust cung cấp giải pháp cho hàng ngàn ứng dụng với 

công nghệ tự động hóa tích hợp và tính năng thông minh, cùng dịch vụ hỗ trợ trên toàn cầu.

Adjust là công ty con của AppLovin (Nasdaq: APP), nền tảng phần mềm marketing hàng 

đầu, chuyên cung cấp cho các nhà phát triển bộ giải pháp tích hợp và hiệu quả để giải quyết 

các hoạt động quan trọng như tăng trưởng người dùng, tạo doanh thu và đo lường di động.

Tìm hiểu thêm về Adjust: 

www.adjust.com/vi

TikTok for Business mong muốn tạo một môi trường nơi mà thương hiệu và nhà quảng cáo 

có thể kể những câu chuyện sáng tạo cũng như tương tác tích cực với cộng đồng người 

dùng TikTok. Bộ giải pháp quảng cáo của TikTok for Business bao quát mọi điểm chạm 

marketing, giúp nhà quảng cáo khai phá cơ hội và cải thiện kết quả kinh doanh.

www.tiktok.com/business

GIỚI THIỆU VỀ ADJUST

GIỚI THIỆU VỀ TIK TOK FOR BUSINESS

adjust.com @adjustcom
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