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Sự ra đời của App Store vào tháng 7 năm 2008 đã khai sinh ra nền kinh tế dựa trên 
ứng dụng hiện đại (app economy). Quyết định được đưa ra vào thời điểm đó, cho 
phép từng ứng dụng chạy silo riêng trên thiết bị, đã tác động không nhỏ đến mô 
hình kiếm tiền (monetization) — và sự phát triển của ngành ứng dụng còn non trẻ.

Để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hướng đến cài đặt, các nhà 
marketing thường xem xét một hành động (xem quảng cáo) đã xảy ra ở ứng dụng 
này, và so sánh nó với một hành động khác — cài đặt một ứng dụng khác. Độ 
chính xác và độ lặp lại của dữ liệu này đã giúp các nhà marketing đưa ra nhiều 
quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, đứng đằng sau toàn bộ dữ liệu này là giải pháp 
được tạo ra để giải quyết các vấn đề silo. Giải pháp đầu tiên có tên Mã định danh 
thiết bị duy nhất (UDID). Giải pháp này được sử dụng rộng rãi cho đến khi bị IDFA 
soán ngôi vào năm 2012.

Apple cho phép mỗi thiết bị có một mã định danh duy nhất và có thể đặt lại, và 
tất cả ứng dụng có trên thiết bị đó đều có quyền truy cập mã này. Có thể hạn chế 
quyền truy cập của ứng dụng, tuy nhiên phần lớn người dùng không làm vậy. Với 
ID này, các nhà marketing có thể thu thập dữ liệu về lượt click và so sánh với dữ 
liệu về lượt cài đặt, vì ID khả dụng ở cả hai hành động này — sau đó đối tác đo 
lường di động (MMP) sẽ tiến hành phân bổ. 

Khi hệ sinh thái di động được mở rộng, người dùng dần hiểu biết rõ ràng hơn về 
ngành này. Nhiều người dùng (và nhà lập pháp) hoàn toàn có lý khi lo lắng về cách 
dữ liệu được thu thập và quản lý. Về mặt lập pháp, nhiều chính sách mới đã được 
ban hành để kiểm soát việc xử lý và bảo mật dữ liệu, ví dụ Quy định chung về bảo 
vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (GDPR) và Đạo luật về quyền riêng tư của người 
tiêu dùng California (CCPA). Trước các thay đổi trên, ngành ứng dụng đã liên tục 
cải tiến để tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Hãy tua nhanh đến Hội nghị Nhà phát triển Toàn cầu 2020. Tại đây, Apple đã thông 
báo rằng, nếu ứng dụng muốn truy cập mã IDFA trên phiên bản iOS 14, thì cần 
được người dùng cho phép qua việc nhấn đồng ý trên thông báo pop-up. Thông 
tin mà Apple công bố có nghĩa là: phương pháp phân bổ mà nhiều ứng dụng và 
nhà marketing đã sử dụng lâu nay, để đo lường chiến dịch tăng trưởng người 
dùng, và để đảm bảo đầu tư có lời và đúng hướng, đã không còn hiệu quả. 

Vậy hậu iOS 14, doanh nghiệp cần làm gì để duy trì đà tăng trưởng? Chúng tôi sẽ 
giải thích thêm về chủ đề này và đưa ra một số câu trả lời ở các trang tiếp theo.

Lịch sử về quyền riêng tư trên ứng dụng

Lời nói đầu
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Triết lý tại Adjust — và cách tiếp cận giải pháp?

Kể từ khi Apple công bố chính sách mới về quyền riêng tư trên iOS14 vào tháng 
7 năm 2020, Adjust đã làm việc liên tục để tìm cách giảm thiểu gián đoạn trong 
hoạt động của khách hàng, và xây dựng các giải pháp để khách hàng có thể tiếp 
tục thu thập dữ liệu cần cho việc ra quyết định. Adjust xây dựng giải pháp với 
nguyên tắc và phương châm đặt quyền riêng tư lên hàng đầu, và với mục tiêu 
giúp khách hàng có đủ nguồn lực để tăng trưởng. 

Trên tinh thần đó, chúng tôi đã phát triển một bộ giải pháp đa diện, giúp bạn 
yên tâm sử dụng dữ liệu. Bộ giải pháp bao gồm:

• Hỗ trợ toàn diện AppTrackingTransparency (ATT).
• Attribution Privacy Model (mô hình quyền riêng tư phân bổ) nội bộ, 

bao gồm Extended Privacy Measurement (đo lường quyền riêng tư 
mở rộng) và Probabilistic Attribution (phân bổ theo xác suất), giúp 
thu hẹp khoảng cách giữa deterministic attribution và SKAdNetwork.

• Giải pháp SKAdNetwork toàn diện.

Cung cấp giải pháp SKAdNetwork miễn phí là điểm mấu chốt trong bộ giải 
pháp của chúng tôi. Vì Adjust là công ty định hướng sản phẩm, nên chúng tôi 
tin rằng, thử nghiệm, nghiên cứu, và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa mở 
lối thành công. Trong bối cảnh ngành di động vẫn đang tìm cách làm quen với 
SKAdNetwork, chúng tôi muốn khách hàng có thêm thời gian thử nghiệm chiến 
dịch, và tìm ra chiến lược SKAdNetwork hiệu quả nhất — mà không phải lo lắng 
về chi phí.
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AppTrackingTransparency của Apple là giải pháp cho phép ứng dụng nhắm mục tiêu và 
đo lường quảng cáo khi có sự đồng ý của người dùng. Việc đảm bảo một tỷ lệ opt-in cao 
trên AppTrackingTransparency là cách duy nhất, và cũng là tốt nhất, để giảm thiểu gián 
đoạn khi chuyển sang iOS 14 — cho phép các nhà marketing tiếp tục nhận deterministic 
attribution (phân bổ chính xác), phân khúc người dùng, và chạy chiến dịch tái tương tác 
(retargeting). 

Tỷ lệ opt-in cao còn giúp ứng dụng có được lợi thế cạnh tranh, ở cả phía cung và phía cầu. 
Dù rằng chúng tôi hỗ trợ mọi tính năng mới của iOS 14, chúng tôi vẫn hy vọng khách hàng 
tiếp tục tìm cách tối ưu hóa tỷ lệ opt-in bất kỳ khi nào có thể: vì ngay cả một tỷ lệ opt-in 
tương đối thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp.

Vì lý do đó, Adjust đã tiến hành nhiều nghiên cứu chuyên sâu, và làm việc liên tục với nhiều 
khách hàng đến từ mọi lĩnh vực, để xây dựng các giải pháp tốt nhất về luồng đồng ý (consent 
flow). Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về quảng cáo trên thiết bị di động với iOS 14, hay bài 
blog nên và không nên: cách thiết kế thông báo opt-in. Dù vậy, vẫn còn đó thách thức mà các 
nhà quảng cáo (advertiser) trên ATT cần phải đối mặt.

“Một số ngành sẽ bị ảnh hưởng [bởi iOS14] nặng nề hơn, đặc biệt là 
những ngành phụ thuộc vào quảng cáo để tăng lượt cài đặt và thu 
hút khách hàng tiềm năng, ví dụ như ngành bán lẻ, game, du lịch, ô 
tô, tiêu dùng nhanh, v.v. Các doanh nghiệp cung cấp nội dung/dịch 
vụ miễn phí và kiếm tiền chính qua quảng cáo, hay các doanh nghiệp 
sử dụng mô hình đăng ký trả phí (subscription), cũng khó tránh 
không bị ảnh hưởng.” 

“Họ cần tìm ra giải pháp mới để tăng tỷ lệ opt-in, và khi yêu cầu bất 
kỳ điểm dữ liệu nào từ người dùng, họ cũng phải giải thích được lý do. 
Nhiều người dùng vẫn giữ suy nghĩ rằng ứng dụng họ yêu thích sẽ 
luôn miễn phí. Vì vậy, các doanh nghiệp cần giải thích cho người dùng 
hiểu rằng, việc thu thập dữ liệu không chỉ giúp quảng cáo trở nên phù 
hợp hơn, mà còn giúp họ tiếp tục sử dụng ứng dụng miễn phí.”

Adjust - giải pháp iOS14
Chuyển đổi: Hỗ trợ toàn diện AppTrackingTransparency (ATT)

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/


6Adjust hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng trên iOS 14

Deep linking
Deep linking là tính năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi iOS 14. Công dụng chính của deep 
linking là giúp người dùng có được trải nghiệm tốt (UX), và iOS 14 đã đánh ngay vào điểm 
cốt lõi đó. Khi chạy chiến dịch, nhà quảng cáo thường không biết người dùng đã cài đặt ứng 
dụng hay chưa, vì vậy họ phải cần đến conditional deep linking. Nếu người dùng chưa cài 
đặt ứng dụng, thì deferred deep linking — loại deep linking được kích hoạt ngay khi ứng 
dụng được cài đặt — là một phương án khả thi, nhưng vẫn cần được người dùng đồng ý 
khi mở ứng dụng lần đầu.

Deferred deep linking chỉ hoạt động khi người dùng đã được phân bổ, vì tại thời điểm đó, 
ứng dụng (vừa được cài đặt) mới biết là cần phải deep link người dùng. Vì ứng dụng cần 
được người dùng cho phép nếu muốn khớp mã IDFA, nên deferred deep linking sẽ hoạt 
động hiệu quả hơn với deterministic attribution (khớp dữ liệu dựa vào mã định danh chung 
như IDFA) — vì người dùng sẽ được deep link về đúng trang mà họ cần trên ứng dụng. Với 
deterministic attribution, việc khớp dữ liệu (matching) diễn ra với độ chính xác tuyệt đối.

ATT - thách thức chính

Deterministic Attribution: Khi tải ứng dụng, nếu người dùng đồng ý chia sẻ mã IDFA cho 
cả nguồn media (kênh hiện quảng cáo) và ứng dụng của bạn, thì cả hai phía đều sẽ nhận 
được mã IDFA, từ đó cho phép chúng tôi phân bổ một cách chính xác (deterministically), 
miễn là bạn sử dụng Adjust tracking link để theo dõi lượt click (hay lượt xem).

Imprecise Attribution hay Probabilistic Attribution: Chúng tôi sử dụng một số thông 
tin cơ bản của thiết bị để đưa ra dự đoán gần đúng nhất về quảng cáo đã mang đến 
lượt cài đặt. Dữ liệu này dù có độ chính xác thấp hơn, nhưng đủ để bạn phân tích 
creative, và sử dụng chi phí truyền thông hiệu quả hơn. Vì phương pháp này không 
deterministic cũng như không persistent, nên chúng tôi tin rằng nó vẫn tuân thủ 
chính sách mới và bạn có thể bật tính năng này.
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Tặng thưởng

Tương tự deep linking, tính năng tặng thưởng cho người dùng (user reward) cũng chỉ hoạt 
động khi ứng dụng biết nguồn mang đến lượt cài đặt. Như trên, ứng dụng cần liên kết lượt cài 
đặt với một lượt click hay một lượt xem, từ đó xác định được mã thưởng của người dùng. Nếu 
người dùng không opt-in, thì ứng dụng khó mà xác định được nguồn cài đặt, và không thể tự 
động áp dụng mã thưởng. Với Probabilistic Attribution, chúng ta vẫn có thể xác định được, tuy 
nhiên độ chính xác không thể đạt 100%.

Khi người dùng từ chối opt-in, các ứng dụng chạy chương trình tặng thưởng có thể sẽ yêu cầu 
người dùng nhập thủ công mã thưởng vào ứng dụng, để đảm bảo tặng thưởng đúng người.

Phân bổ

Adjust hiện đang hiểu hướng dẫn của Apple như sau: Adjust cần được người dùng cho phép trên 
ATT để có thể ghi nhận phân bổ. Nếu không, việc khớp dữ liệu sẽ diễn ra kém chính xác hơn.

Vì việc sử dụng fingerprinting có thể khiến nhiều doanh nghiệp bị xóa ứng dụng khỏi App 
Store, nên thay vào đó, Adjust sẽ cung cấp Probabilistic Attribution. Vì Probabilistic Attribution 
sử dụng dữ liệu tổng hợp (aggregated data) thay vì fingerprinting, nên vẫn tuân thủ chính 
sách mới của Apple, từ đó giúp bảo vệ khách hàng.

Opt-in bên phía quảng cáo — Facebook / Google / SAN

Tại thời điểm chúng tôi viết bài này, tất cả mạng tự quy (SAN) — ngoại trừ Google — 
đều đồng ý hiện thông báo opt-in trên ứng dụng. Google cho biết, hiện họ vẫn chưa có 
kế hoạch pop-up thông báo trên các ứng dụng do họ sở hữu — Youtube và ứng dụng 
tìm kiếm "Google". Vị trí quảng cáo (inventory) trên Google Display vẫn sẽ hiện thông 
báo opt-in nếu chạy trên ứng dụng của bên thứ ba, vì rất có thể bên thứ ba sẽ yêu cầu 
người dùng cho phép theo dõi.

Với các vị trị quảng cáo nhận được sự đồng ý của người dùng, tất cả sẽ được tính phân 
bổ qua API như cách làm hiện tại, giúp tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.
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Attribution Privacy Model là giải pháp kỹ thuật chính của Adjust trong việc thích ứng 
với các thay đổi trên iOS 14. Mô hình chuyển đổi (conversion model) được xây dựng 
với nguyên tắc: đảm bảo khách hàng thuận lợi chuyển đổi sang iOS 14. Vì lý do đó, 
dữ liệu của mô hình trên Adjust dashboard sẽ rất giống với dữ liệu mà bạn sử dụng 
từ trước tới nay. 

Extended Privacy Measurement là mô hình bảo vệ dữ liệu của người dùng không 
opt-in, tránh để dữ liệu bị chia sẻ cho bên thứ ba. Mô hình giúp bạn duy trì ngưỡng 
bảo mật cao nhất cho mọi phương pháp đo lường và phân tích. Với Attribution 
Privacy Model, vì bạn là bên thứ nhất, nên bạn có thể xem dữ liệu phân bổ tổng hợp 
của từng kênh trên Adjust dashboard và nhận callback dữ liệu thô về người dùng.

Bạn vẫn sẽ tìm thấy KPI hiệu suất và aggregated attribution data (dữ liệu phân bổ tổng 
hợp) trên Adjust dashboard và qua dịch vụ KPI của chúng tôi. Các tính năng như: Cohorts, 
Deliverables, Ad Spend, Fraud Prevention Suite, và Adjust Automate vẫn sẽ hoạt động như 
bình thường — đảm bảo bạn vẫn nhận về các dữ liệu tổng hợp cần thiết để hành động.

Tính toán: Attribution Privacy Model
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Bất kỳ mô hình dự đoán và dự báo nào — của bất kỳ ngành nào — chỉ có thể hoạt động hiệu 
quả và chính xác nếu dữ liệu bạn nạp vào là chính xác. Mô hình sẽ hoạt động kém chính xác 
nếu bạn chỉ nạp vào vài điểm dữ liệu tổng hợp và ẩn danh, thay vì dữ liệu cấp người dùng đã 
được xác định rõ ràng.

Đó là lý do tại sao bạn cần một chiến lược opt-in hiệu quả. Vì dữ liệu deterministic không chỉ 
dừng lại ở việc cung cấp dữ liệu cấp người dùng, mà còn được chúng tôi sử dụng trong mô 
hình để đo lường cả người dùng không opt-in.

Hiện chúng tôi đang phát triển mô hình dựa trên bốn mảng chính:
 

• Mức quan trọng tương đối của kênh (Relative Channel Importance - RCI) - Nhìn 
chung, bạn càng chi mạnh tay vào quảng cáo, bạn càng nhận về nhiều lượt cài đặt. Tuy 
nhiên, đâu là kênh quảng cáo mang đến nhiều lượt cài đặt nhất? RCI sẽ xem xét sự khác 
biệt trong dữ liệu, và lập bản đồ gián tiếp về tác động của từng kênh marketing dựa 
trên thông số về doanh thu (như lượt cài đặt). RCI vẫn hoạt động ngay cả khi không 
có dữ liệu nào được phân bổ.

• Ngoại suy - Khi tỷ lệ opt-in từ 10% trở nên, chúng tôi sẽ so sánh dữ liệu giữa các mạng 
quảng cáo (network) có tỷ lệ phân bổ là như nhau, và từ đó suy ra tổng lượt cài đặt.

• Đo lường dự đoán (Predictive measurement) - Bằng cách khai thác các thuật toán 
machine learning, chúng tôi có thể liên kết luồng click giữa các mạng quảng cáo với 
một lượt cài đặt cụ thể dựa vào các thuộc tính thiết bị.

• Phân loại theo hành vi - Với việc sử dụng thuật toán machine learning để tìm kiếm các 
mẫu (pattern) trong các sự kiện của người dùng giữa các mạng quảng cáo khác nhau, 
chúng tôi có thể phân loại các lượt cài đặt không được phân bổ.

Cơ chế hoạt động?
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Hỗ trợ SKAdNetwork là giải pháp thứ ba trong bộ giải pháp iOS 14. Chúng tôi hỗ trợ 
đầy đủ mọi tính năng SKAdNetwork với bộ công cụ trực quan hóa dữ liệu Data Canvas 
và bộ sản phẩm Adjust Automate hiện có.

Năm 2018, Apple giới thiệu SKAdNetwork nhằm cung cấp phương pháp giúp đo lường 
chiến dịch khi không có dữ liệu cấp người dùng. Với iOS 14, SKAdNetwork đã được phát 
triển và mở rộng khi Apple cố gắng giảm bớt tác động của chính sách mới - hạn chế 
quyền truy cập mã IDFA của nhà phát triển.

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. 'Giá trị 
chuyển đôi' (conversion value) có thể được gán bất kỳ giá trị nào, miễn giá trị đó có thể 
được biểu diễn ở dạng nhị phân. Mỗi lần giá trị chuyển đổi được cập nhật, một code 
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, thời lượng phân bổ (24 giờ) sẽ được kích hoạt và bắt đầu 
đếm ngược. Trong 24 giờ này, SKAdNetwork sẽ trả về dữ liệu phân bổ một cách ngẫu 
nhiên. Lý do trả ngẫu nhiên 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. Hệ thống 
SKAdNetwork chia sẻ dữ liệu ở dạng tổng hợp (aggregate), và không cung cấp dữ liệu 
chi tiết ở cấp người dùng.

Thu thập dữ liệu: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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Adjust hiện là giải pháp tích hợp SKAdNetwork với nhiều đối tác nhất trong ngành. 
Vì vậy, bạn có thể chạy chiến dịch một cách thuận lợi, bất kể đối tác của bạn là ai. 
Vui lòng xem danh sách mới nhất tại đây.

Bắt đầu một chu 
trình 24h mới

Tải về ứng dụng mới

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Có sự kiện được kích hoạt trong khoảng thời gian trên

Không sự kiện nào được kích hoạt trong khoảng thời gian trên

updateConversionValue(...:)

Bắt đầu chu trình 24h

cập nhật conversion value

SKAdNetwork Payload

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Ad Network

SKAdNetwork (tiếp theo)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Giá trị chuyển đổi

Adjust hỗ trợ hai phương án xem xét giá trị chuyển đổi: xét theo sự kiện (event-based), 
và xét theo giá trị (value-based).

Giải pháp giá trị chuyển đổi tiêu chuẩn/giải pháp xét theo sự kiện

Với hệ thống giá trị chuyển đổi tiêu chuẩn, bạn có thể ánh xạ sáu sự kiện thành giá trị 
chuyển đổi. Mỗi bit của giá trị chuyển đổi sẽ được gán cho một sự kiện. Nếu relevant  
bit là 1, thì sự kiện đã xảy ra; nếu là 0, thì sự kiện đã không xảy ra.

Trong ví dụ dưới đây, người dùng đăng ký ứng dụng, thực hiện một giao dịch in-app, 
và hoàn tất thao tác theo 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.

"Các nhà marketing sẽ gặp khó khăn khi phải chọn ra được số 
lượng tối thiểu các dữ liệu về hành vi của người dùng sau cài đặt 
(post-install) để có thể tính toán LTV trong thời gian lý tưởng là 
dưới 24/48 giờ. Như vậy, chiến lược tối ưu hóa sẽ có ít điểm dữ liệu 
hơn và xảy ra chậm trễ hơn — buộc các nhà marketing phải thay 
đổi chiến lược theo hướng tăng cường quảng cáo theo ngữ cảnh 
(contextual)." 
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Giải pháp giá trị chuyển đổi nâng cao/giải pháp xét theo giá trị

6-bit với 6 sự kiện có thể là đủ trong nhiều trường hợp, tuy nhiên, nó không đáp ứng được tất 
cả nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, với khách hàng là nhà sản xuất game mid-core/hard-core, 
họ muốn đo lường giao dịch in-app theo từng khoảng giá trị nhất định. Họ muốn biết có bao 
nhiêu người dùng chi trả từ 10-15 USD và có bao nhiêu người hoàn tất 1-5 giao dịch in-app. 
Còn với nhà sản xuất game hyper-casual, họ muốn biết có bao nhiêu người dùng xem từ  
20-30 quảng cáo hay giúp họ thu về 1-2 USD doanh thu quảng cáo.

Vì vậy, Adjust đã thiết kế giải pháp giúp khách hàng thiết lập giá trị chuyển đổi một cách linh 
hoạt hơn: giải pháp nâng cao giúp đo lường khoảng giá trị. Với giải pháp này, các nhà quảng 
cáo sẽ có nhiều thông tin hơn để xem xét hành vi của người dùng. Họ có thể đếm được bao 
nhiêu phiên truy cập, sự kiện, doanh thu đến từ giao dịch in-app (IAP), hay doanh thu quảng 
cáo (hay bất kỳ tổ hợp nào giữa các thông số trên) và liên kết bucket với giá trị chuyển đổi.

Trong lược đồ này, khách hàng có thể gán giá trị theo cách họ muốn:

• Ánh xạ sự kiện đơn lẻ: Giải pháp này cho phép khách hàng liên kết sự kiện  
add-to-cart với giá trị chuyển đổi 6; khi giá trị này được trả về, họ sẽ biết người 
dùng vừa thêm một món hàng vào giỏ.

• Liên kết nhiều sự kiện: Bạn có thể liên kết tổ hợp sự kiện với các giá trị khác 
nhau; ví dụ, liên kết sự kiện "hoàn thành cấp độ một" và "giao dịch in-app" với 
giá trị chuyển đổi 20.

• Liên kết sự kiện đơn lẻ theo khoảng giá trị: Giải pháp này cho phép liên kết 
một loạt sự kiện với các giá trị khác nhau. Ví dụ, bạn có thể liên kết sự kiện 'chi 
10-15 USD trong giao dịch in-app' với giá trị chuyển đổi 15; hay sự kiện 'thực hiện 
1-5 giao dịch in-app' với giá trị chuyển đổi 25; hay sự kiện 'xem 20-30 lần quảng 
cáo' với giá trị chuyển đổi 3.

• Liên kết nhiều sự kiện theo khoảng giá trị: Bạn cũng có thể liên kết tổ hợp sự 
kiện theo khoảng giá trị; ví dụ, liên kết sự kiện 'add-to-cart' và 'chi 101-200 USD 
trong giao dịch in-app' với giá trị chuyển đổi 63; hoặc sự kiện 'hoàn thành cấp độ 
một' và 'chi 21-50 USD trong giao dịch in-app' với giá trị chuyển đổi 29.
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Khi tất cả điều kiện bạn gán cho một giá trị chuyển đổi được đáp ứng, giá trị chuyển đổi sẽ 
được kích hoạt. Nếu nhiều giá trị chuyển đổi khớp với trạng thái thiết bị, thì giá trị cao nhất 
sẽ được ưu tiên.

Khi tạo lược đồ để gán giá trị cho các bucket hay hành động khác nhau, xin lưu ý rằng, giá trị 
chuyển đổi SKAdNetwork chỉ có thể được cập nhật khi ứng dụng đang được sử dụng. Vì vậy, 
hãy đảm bảo tổ hợp hành động sẽ xảy ra khi người dùng vẫn còn đang sử dụng ứng dụng — 
đừng đo lường hành động mà người dùng thường chỉ hoàn thành một phần và sau đó thoát 
khỏi ứng dụng.

Tương tự, khi lập biểu đồ về hành trình của người dùng, hãy lưu ý rằng giá trị chuyển đổi chỉ 
được cập nhật theo hướng tăng lên, tức là đừng liên kết sự kiện 'add-to-card' với 55 khi sự 
kiện 'hoàn tất giao dịch' chỉ là 22.
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Giải pháp iOS 14 cho từng chiến 
lược kiếm tiền
Kiếm tiền từ quảng cáo

Hàng trăm hàng nghìn ứng dụng kiếm tiền từ quảng cáo và từ việc hợp tác với mạng quảng 
cáo. Mỗi khi người dùng xem một quảng cáo, nhà phát hành ứng dụng (app publisher) sẽ được 
chia một phần doanh thu quảng cáo.

Có hai loại quảng cáo:
• Theo ngữ cảnh
• Nhắm mục tiêu

Quảng cáo theo ngữ cảnh (contextual ad) là quảng cáo không nhắm mục tiêu, hay nói cách 
khác, không nhắm đến một đối tượng người dùng cụ thể. Loại quảng cáo này thường rẻ hơn 
quảng cáo nhắm mục tiêu (targeted ad) vì tác động ít chính xác hơn — và chuyển đổi người 
dùng kém hiệu quả hơn.

Còn quảng cáo nhắm mục tiêu thường hướng đến một đối tượng người dùng cụ thể, nhờ sử 
dụng mã IDFA. Vì loại quảng cáo này đắt hơn quảng cáo theo ngữ cảnh, và chuyển đổi người 
dùng hiệu quả hơn, nên thường được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Trên iOS 14, nếu người dùng không opt-in, thì quảng cáo nhắm mục tiêu sẽ không được hiển 
thị, và doanh thu của các nhà phát hành trên từng quảng cáo sẽ giảm đáng kể. Việc này dẫn đến 
cảnh báo từ một số nhà phát hành, đó là nếu người dùng opt-out, thì họ sẽ thấy nhiều quảng 
cáo hơn — vì doanh thu cần được bù lại bằng số lượng, sau khi yếu tố chất lượng đã bị bỏ qua.

“Các nhà phát triển kiếm tiền chính từ quảng cáo cần nhanh chóng 
thử nghiệm chiến lược đặt lời nhắc (prompt), để đảm bảo tỷ lệ  
opt-in cao, khi mà doanh thu và CPM đang đứng trước nguy cơ bị 
giảm nhanh ngay từ D1 (ngày đầu tiên người dùng mở lại ứng dụng 
sau khi cài đặt) sau khi ATT được áp dụng.”



16Adjust hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng trên iOS 14

Tại cài đặt SKAdNetwork, điều kiện "adrevenue" của giải pháp nâng cao sẽ cho phép 
các nhà phát triển theo dõi lượt hiển thị quảng cáo và doanh thu quảng cáo.

Trong ví dụ dưới đây, giá trị chuyển đổi '1' sẽ được trả về khi người dùng giúp tạo ra 
doanh thu từ 0.2-1.00 USD (ở đây có thể là một đơn vị tiền tệ khác).

Bạn có thể cấu hình cho tối đa 63 bucket "doanh thu quảng cáo" hay "lượt hiển thị 
quảng cáo". Chúng tôi đề xuất thời lượng chuyển đổi là 24 giờ. Về cơ bản, tích hợp 
doanh thu quảng cáo trên thiết bị (on-device) (như MAX, Mopub, v.v.) là công cụ đáng 
tin cậy hơn để quản lý giá trị chuyển đổi, nếu so với S2S.

Giải pháp SKAdNetwork cho mô hình kiếm tiền từ quảng cáo

"adrevenue": {

  "revenue _ min": 0.20,

  "revenue _ max": 1.00

}
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Giao dịch in-app

Về doanh thu thực tế, iOS 14 không ảnh hưởng đến số tiền người dùng chi trong ứng dụng. 
Giao dịch in-app vẫn giữ mức phí như trước; người dùng vẫn bỏ tiền để mua các tính năng 
trong ứng dụng, như thêm xu hay thêm mạng. Tuy nhiên, vì không thể áp dụng deterministic 
attribution với người dùng opt-out, nên các nhà phát hành ứng dụng khó biết chính xác số 
tiền mà mỗi chiến dịch mang về. 

Tùy vào độ chính xác mà bạn mong muốn, bạn có thể sử dụng SKAdNetwork 
để theo dõi giao dịch in-app qua giải pháp tiêu chuẩn hoặc nâng cao. 

Nếu bạn chỉ muốn theo dõi từ sáu sự kiện IAP trở xuống, thì bạn có thể sử dụng giải 
pháp tiêu chuẩn để liên kết từng sự kiện và theo dõi từng lượt chuyển đổi.

Tương tự như trên, nếu muốn thông tin chi tiết hơn, thì bạn có thể dùng điều kiện 
"purchases" của giải pháp nâng cao. Với điều kiện "purchases", bạn có thể biết được 
tổng số sự kiện giao dịch và tổng doanh thu đến từ sự kiện giao dịch.

Trong ví dụ dưới đây, giá trị chuyển đổi sẽ được kích hoạt khi người dùng thực hiện 
ít nhất 3 giao dịch, hay chi dưới 20 USD (ở đây có thể là một đơn vị tiền tệ khác).

Bucket "giao dịch" cho phép đo lường doanh thu IAP (hoặc số lần giao dịch), hoặc 
doanh thu lũy tiến của một sự kiện tùy chỉnh. Bucket "giao dịch" có thể kết hợp với 
các trình kích hoạt khác như flag sự kiện (event flag) hay bộ đếm (counter) để đo 
lường chuyên sâu hơn.

Giải pháp SKAdNetwork cho mô hình kiếm tiền 
từ giao dịch in-app

"purchases": {

  "count _ min": 3,

  "revenue _ max": 20.0

}

Với các ứng dụng game, thương mại điện tử, giao hàng, hay đặt vé 
du lịch, giá trị đặt hàng trung bình (Average Order Value - AOV) là KPI 
thường được sử dụng để tính số tiền mà người dùng bỏ ra để mua 
hàng trong ứng dụng. Nếu bạn muốn tối ưu hóa AOV, chúng tôi đề 
xuất bạn nên sử dụng điều kiện "purchases".
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Với các ứng dụng kiếm tiền qua mô hình đăng ký trả phí (subscription), khó khăn xảy 
đến khi chuyển qua iOS14 là không thể kéo dài thời lượng đo lường của SKAdNetwork quá 
24 giờ. Để kéo dài thời lượng, bạn có thể sử dụng một bit để mở rộng thời lượng chuyển đổi 
(conversion window) — chỉ cần kích hoạt giá trị chuyển đổi theo định kỳ để có thêm 24 giờ — 
tức là người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng mỗi ngày, để trình kích hoạt giá trị chuyển 
đổi được khởi chạy. 

Vì lý do này, các ứng dụng sử dụng mô hình trên thường lấy thời điểm 'trial start' (người 
dùng yêu cầu dùng thử ứng dụng) để làm điểm bắt đầu cho SKAdNetwork, như vậy việc 
thu thập dữ liệu trong thời lượng đo lường sẽ diễn ra liên tục hơn.

Với giải pháp tiêu chuẩn, bạn có thể liên kết sự kiện chuyển đối với sự kiện đăng ký trả phí 
mà bạn đã theo dõi trên Adjust dashboard. 

Với ứng dụng hẹn hò hay video streaming, thông số quan trọng nhất là mức độ tương tác 
của người dùng — vì vậy chúng tôi đề xuất bạn nên sử dụng điều kiện "sessions" của giải 
pháp nâng cao.

Điều kiện "sessions" cho phép bạn thu thập dữ liệu về tổng số phiên truy cập. Trong ví dụ 
dưới đây, một giá trị chuyển đổi là "3" sẽ được trả về nếu người dùng truy cập ứng dụng từ 
5 đến 10 lần.

Đăng ký trả phí

Giải pháp SKAdNetwork cho mô hình kiếm tiền từ đăng ký trả phí

• count_min (giá trị mặc định là 1) - Tổng số phiên 
truy cập (tracked) không được nhỏ hơn mức được 
xác định;

• count_max (giá trị mặc định là không giới hạn) - 
Tổng số phiên truy cập (tracked) không được vượt 
quá mức được xác định;

"sessions": {

  "count _ min": 5,

  "count _ max": 10,

}
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Chúng tôi hiểu rằng, thông số iOS 14 đang không ngừng được cải thiện. Vì vậy, chúng tôi 
đang cố gắng giữ liên lạc với các đối tác trong ngành — và với khách hàng — để tiếp tục 
là một trong những MMP đầu tiên biết về bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi cũng có đủ kinh 
nghiệm để linh hoạt đáp ứng với bất kỳ thông số quyền riêng tư bổ sung nào.

Để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ đến khách hàng trên iOS 14, con đường chúng tôi hướng 
đến là giúp các nhà marketing có đủ dữ liệu để tự tin đưa ra quyết định. 

Tại Adjust, chúng tôi tiếp tục duy trì việc cung cấp dữ liệu cấp người dùng trong khi vẫn đảm 
bảo quyền riêng tư của người dùng cuối. Giải pháp của chúng tôi sẽ giúp bạn có dữ liệu 
chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt hơn và duy trì đà tăng của tệp người dùng. 

Để tìm hiểu thêm về giải pháp iOS 14 của Adjust, vui lòng liên hệ với đại diện Adjust để được 
tư vấn theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hay yêu cầu bản demo để tìm hiểu ứng dụng 
của giải pháp Adjust trong thực tế. Bạn cũng có thể ghé thăm trung tâm tài nguyên iOS14 để 
đọc toàn bộ hướng dẫn và thông tin về iOS 14.

Kết luận

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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GIỚI THIỆU VỀ ADJUST
Adjust là nền tảng phân tích marketing ứng dụng toàn cầu luôn cam kết mang đến 
tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và hiệu quả hoạt động. Giải pháp Adjust bao 
gồm phân bổ và đo lường dữ liệu, phòng chống gian lận, an ninh mạng, và tự động 
hóa. Adjust mang sứ mệnh giúp marketing trở nên đơn giản hơn, thông minh hơn, và 
an toàn hơn cho hơn 50.000 ứng dụng hiện đang hợp tác với Adjust.

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn? Liên hệ với chúng tôi ngay 
để biết làm thế nào chúng tôi có thể điều chỉnh giải pháp phù hợp với bạn.

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com
https://www.adjust.com/company/contact-us/
https://www.adjust.com
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/mycompany/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

