HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SIMPLE GRAPH

Website : timkiemkhachhang.vn – atpsoftware.vn
Contact : 0967.9999.11 ( Linh ) – 0948.9999.22 ( Thủy )

Lưu ý : Mạng sử dụng là 3G thì sẽ không sử dụng được phần mềm
- Nên sử dụng nick có tương tác cao, bạn bè số lượng để quét thì
ra được số lượng lớn ạ

Tải phần mềm tại link :
http://atpsoftware.vn/simple-graph.html
Tải phần mềm về giải nén như hình .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƯỚC 1 : KÍCH VÀO Ô
CHỌN ĐIỀU KIỆN ĐỂ
TÌM KIẾM TRƯỚC , ĐỂ
LỰA CHỌN TRƯỚC
KHI SD

BƯỚC 2 : CÁCH KHAI THÁC
- Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm khách
hàng tìm năng
muốbân

trên Facebook theo ý

- Có những tệp khách hàng chỉ target
chạy ADS mới được tiếp cận được,
thì phần mềm SIMPLE GRAPH sẽ giúp
bạn
- Với chi phí marketing 0 đồng, bạn
có thể bán hàng cách dễ dàng.
- Tính năng độc quyền trên thị
trường chỉ có phần mềm SIMPLE GRAPH
của ATP SOFTWARE

- Hướng dẫn khai thác một số ngành
kinh doanh chỉ chạy FB ADS mới tiếp
cận được khách hàng .
- Bất động sản, Du lịch, mỹ phẩm cao
cấp..
- Kinh doanh quán cà phê, phòng tập
gym…

-Đối với lĩnh vực bất động sản :
tìm kiếm đối tượng khách hàng có thu nhập cao sống, có nhu cầu mua nhà.
Ví dụ : Đối tượng là nam, phi cộng ,tiếp viên hàng không, ,làm việc ở công
ty kiểm toán Big4, hay CEO của các công ty ..
- ví dụ tìm trường điều kiện : Nam, sống ở HCM, làm việc tại công ty
unilever , độ tuồi 30-40.

- Kích vào ô điều kiện

Cách Target.
1. chọn Giới tính nam, sau đó bấm vào ô điều kiện

2. Đang làm việc ở đâu theo ID (cụ thể làm việc
tại UNILEVER ) có 2 cách để chọn địa điểm làm việc
đó là làm việc tại đâu ( theo tên của công ty ),
hoặc làm việc tại đâu theo ID
Lưu ý : Nên chọn địa điểm làm việc Theo ID vì khi
lấy tệp khách hàng sẽ chính xác địa điểm hơn
target theo 1 tên cụ thể.
- Cách lấy địa điểm làm theo ID
- Tìm kiếm page mang tên công ty đó, hoặc 1 nick
FB mà trang cá nhân của họ có ghi sẵn nơi làm việc
sẽ ra link page về của công ty.
=> Lấy ID Page ( chính là ID của công ty đó )
- Dùng
findmyfbid.com
Để lấy ID

Chọn ID page vào
trường giá trị
chính -> thêm
điều kiện

3. Đang sống ở đâu theo địa chỉ ID ( sống ở HCM)
- Tìm 1 profile có khu vực sống HCM hay fanpage HCM
- kích vào Sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ hiện ra link
Page HCM và lấy ID page đó
4. Giá trị độ tuổi ( Tìm kiếm sau cùng )
( tuổi 30-40 )
- Giá trị chính 30, phụ 40, lưu ý chỉ có trường độ tuổi bao
nhiêu tới bao nhiều mới sd Gtrị chính, và gtrị phụ

Khi đã tìm kiếm đầy đủ theo ý mình: bấm vào ô kiểm tra
trên trình duyệt để xem điều kiện mình kiếm có không.

Sau đó kích chuột vào ô
Tìm kiếm
Đăng nhâp TK FB :
TK nick nào tương tác
tốt( lượng bạn bè lớn,
hay đăng bài, inbox ..)
- Khi đã lấy xong Bấm
Lưu Ra File

Lĩnh vực kinh doanh quán cà phê, phòng tập gym

- Target khách hàng ở những
khu vực sống xung quanh nơi
địa điểm mình muốn kinh
doanh.
Ví dụ : Muốn target khách hàng
là nữ, độ tuổi 20-27, sống gần
quận 1, để giới thiệu quán cà
phê
- Ta có thể target ở khu vực
quận 3 theo việc đối tượng đó
đã check in những quán cà phê
ở khu vưc quân 1

-

Đối tượng nữ,

độ tuổi 22-27, đã check in quán cà phê Thức quận 1

Có thể Target theo các
điều kiện giống Như hình.
- Để tìm những người đã
check in quán Cà Phê
Thức Q1, Có thể chọn
Page của Caphe thức để
lấy ID

Làm tương tự xong hết các trường, rồi
bầm vào kiểm tra trên trình duyệt,-> TÌM
KIẾM , SAU ĐÓ LƯU FILE

Lĩnh vực kinh doanh du lịch ( du lịch cho người nước
ngoài)

Ví dụ : Tìm đối tượng khách hàng sẽ có nhu cầu đi
du lịch
Việt Nam ( những người này thường hay like page
về những
thắng cảnh Viet Nam, hay đã check in các địa điểm
ở Việt Nam.
Ví dụ: Nam, sống ở New York, Đã từng ghé thăm
Sapa,
- Cách tìm : Để tìm những người sống ở New York
nên search các page nói về New York, để lấy ID
- Địa điểm SAPA ta cũng chọn các page ở SAPA
để lấy ID

- Kích vào Các địa điểm trên để Lấy ID
sử dụng

Tìm theo điều kiện như hình .
Khi kiểm tra trên trình duyệt sẽ có thông tin như hình dưới.

SAU KHI CÓ ĐƯỢC FILE KHÁCH HÀNG
TIỀM NĂNG, SỬ DỤNG THẾ NÀO ?
- Kết hợp phần mềm SIMPLE FACE BOOK của
ATP SOFTWARE , để kết bạn, gửi tin nhắn, chăm
sóc khách hàng một cách dễ dàng.
- Thông tin về sản phẩm SIMPLE FACEBOOK
http://atpsoftware.vn/simple-facebook/
- Cách tạo bạn bè nhanh chóng , Tham khảo
thêm tài liệu hướng dẫn :
https://drive.google.com/file/d/0B8HiQzh4vzFC
c3d4MnRHSGd0djg/view

Một số lưu ý :
- Nên sử dụng nick có tương tác tốt để tìm
kiếm
- Các điều kiện như đang sống ở đâu, làm ở
đâu nên chọn trường theo ID để lấy danh
sách cho đúng.
- Lấy những người like page có tệp Số
lượng nên chia nhỏ khung độ tuổi ra để lấy
được full danh sách , vì 1 nick chỉ cho
lấy 7k-9k UID.
- Điều kiện độ tuổi them vào điều kiện sau
cùng.

Lỗi hay gặp : Bổ sung sau.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA

ATP SOFTWARE
Website : timkiemkhachhang.vn – atpsoftware.vn

