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ABOUT US

Mediad là một Ad Exchange được tạo ra 

với sứ mệnh tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo 

cho Advertiser, Agency và Client.

Chúng tôi luôn luôn tìm tòi, phát triển và ứng 

dụng các công nghệ mới nhằm thực hiện 

hóa sứ mệnh của mình.



OUR 

MISSION

Sứ mệnh của chúng tôi với Agency là cung cấp cho họ 

một nền tảng quảng cáo giúp họ có thể tối ưu tốt hiệu 

quả và lợi nhuận từ dự án.

Agency

Sứ mệnh của chúng tôi với các nhà quảng cáo là làm 

sao giúp họ có thể chủ động trong việc tối ưu và vận 

hành quảng cáo, từ đó tối ưu được hiệu suất của quảng 

cáo. 

Advertiser

Chúng tôi có một sứ mệnh lớn lao hơn, đó là mang lại giá 

trị thực cho khách hàng, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát 

được việc quảng cáo bạn hiển thị ở đâu, đến ai, ở nội 

dung gì… đảm bảo an toàn cho thương hiệu của bạn

Client



OUR 

SOLUTION

Nền tảng Programmatic giúp tối ưu việc vận 

hành và tối đa hóa ROI

DSP

Tối đa hóa doanh thu cho Publicher theo thời 

gian thực và giúp họ chủ động hơn trong việc 

bán quảng cáo trên nội dung của mình.

SSP

Thu thập dữ liệu, hành vi, thói quen, sở thích của 

người dùng, phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ 

cho targeting

DMP

Một chợ quảng cáo  giúp Publicher có thể bán 

trực tiếp quảng cáo của mình đến  Advertisers 

hoặc Agency

PMP



DSP

ADVERTISER /

AGENCY

AdZ DaZ

 GIẢI PHÁP MARKETING TÍCH HỢP

PubZ

DMP SSP

And more OpenX

Google 

AdSense
MediaZ 

SSP

Bid Switch

Premium 

Inventory

Other 

inventory

User Data

USER



- Advertiser 1

- Advertiser 2 

- Advertiser 3

- ....

- Advertiser N

Bidding

DSP SSP
60B+ Impression/ month

100M+ UB/ month

AdZ PubZ Publisher

DMP Priority buying

 DSP – SSP BIDDING

CHI PHÍ THẤP

CHẤT LƯỢNG

DATA

Targeting với chi phí thấp

 Kết nối trực tiếp với SSP vì vậy tiết 

kiệm được chi phí trung gian.

 Phân phối quảng cáo thông minh

Chất lượng cao

 Kết nối trực tiếp với nguồn traffic 

chất lượng cao

 Hỗ trợ phương thức RTB

Dữ liệu người dùng

 Sử dụng dữ liệu Cookie của người

dùng

 Dữ liệu data thu thập từ DMP



 DSP –ADZ

Bidswitch

Google Adex

Other Ad Network

MediaZ SSP

openX

Etc

MEDIAZ ASIA 

AdZ



 PMP – PRIVATE MARKET PLACE

PUBLISHER
PREVATE 

MARKET 

PLACE

ADVERTISER

PUBLISHER BENEFIT

Giảm chi phí vận hành.

Tạo nhu cầu mới.

Tăng doanh thu.

Class 1: Cam kết lượng impression với hình thức mua 1 - 1

Class 2: Đặt giá thầu cho các vị trí và ưu tiên các nhà quảng cáo đã mua 

thông qua PMP.

Class 3: Sử dụng cơ chế đấu thầu và RTB

PURCHASE INVENTORY



 DMP –DATA MANAGEMENT PLATFORM

Một nền tảng giúp 

thu thập, lưu trữ và xử 

lý dữ liệu người dùng, 

giúp cho các nhà 

quảng cáo, Agency 

có thể nhắm đối 

tượng mục tiêu chính 

xác hơn thông qua 

dữ liệu về hành vi, 

thói quen của họ.



PUBLISHER CÁC GIÁ TRỊ KHÁC 

CỦA QUẢNG CÁO
ADVERTISER

SỬ DỤNG DỮ LIỆU 

CHO VIỆC PHÂN PHỐI 

QUẢNG CÁO

 DMP –DAZ

DAZ

Thu thập data (tuổi, 

giới tính, mối quan 

tâm, sở thích…)

CUNG CẤP 

DATA



DESKTOP ADS

VIDEO ADS

INTERSTITIAL ADS

MOBILE ADS MOBILE OVERLAY 

ADS

NATIVE ADS

 AD FORMATS



OUR SERV ICES



ONLINE DISPLAY

Kết nối với nhiều mạng quảng cáo tại Việt Nam cũng như thế giới, 

mang đến 23.000 vị trí quảng cáo và có trên 60 tỉ lượt hiển thị / 

tháng.

ĐỘ PHỦ RỘNG

Với DMP (DaZ) các nhà quảng cáo có thể targeting chính xác 

hơn, giúp quảng cáo hiển thị tỉ lệ cao đến những người có tiềm

năng quan tâm hơn.

TỐI ƯU HÓA



LOCATION

DISPLAY

Với công nghệ hoàn toàn mới, giải pháp này của chứng tôi giúp 

bạn hiển thị quảng cáo tại những địa điểm cụ thể mà không cần 

phải sử dụng Wifi Markeitng, Banner truyền thống, thang máy hay 

các hình thức khác.

CÔNG NGHỆ MỚI

Bạn phải chi trả rất nhiều tiền cho việc sử dụng Wifi Marketing, 

Banner trong thang máy hay các hình thức khác để tiếp cận 

khách hàng tại một địa điểm cụ thể, thì với giải pháp này, bạn sẽ 

tiết kiệm được rất nhiều chi phí và tối ưu được hiệu quả với cách 

thức tính phí theo CPC

TIẾT KIỆM HƠN



INTELLIGENT 

TARGETING
Hàng ngày, chúng ta đi đâu, làm gì ở những địa điểm nào, chi tiêu cho

những sản phẩm gì… những thứ đó phản ánh rất rõ hành vi, thói quen 

của chứng ta tại chính xác thời điểm đó. 

Và chúng tôi giúp bạn có thể tiếp cận khách hàng thông qua hành vi 

hằng ngày của họ song song với những hành vi họ để lại trên kênh 

online. 

Với giải pháp của chúng tôi, bạn có thể nhắm đến chính xác 

những người có hành vi, thói quen xác định tại thời điểm họ 

nhìn thấy quảng cáo. 

C H Í N H  X Á C

Dữ liệu về hành vi, mối quan tâm, thói quen của người dùng 

không chỉ được thu thập thông qua kênh online, mà từ nhiều 

nguồn và được xử lý qua nhiều bước để biết được chính xác 

mối quan tâm tại thời điểm hiện tại của người dùng. 

T H Ô N G  M I N H



HOW DOES IT 

WORK



Sử dụng dữ liệu GPS, 

mạng di động, modem 

wifi để xác định vị trí của 

người dùng, phản ánh

việc họ đâng ở vị trí nào

VỊ TRÍ

Dữ liệu chi tiêu thông qua 

thẻ tín dụng, ngân hàng,… 

cho biết họ thường chi 

tiêu vào việc gì, sản phẩm 

gì và mức chi tiêu hàng 

tháng là bao nhi

CHI TIÊU

Họ thường lui tới những địa 

điểm nào? Theo chu kỳ 

hay thói quen ra sao sẽ 

phản ánh sở thích, thói

quen của họ.

ĐỊA ĐIỂM

Họ sử dụng các ứng dụng 

nào? Họ thường sử dụng 

ứng dụng đó để làm gì và 

quan tâm đến những điều 

gì trong ứng dụng đó? 

ỨNG DỤNG

Nội dung thường ngày họ hay 

đọc là gì? Mối quan tâm của 

họ trong quá khứ, hiện tại giúp 

ta xác định mối quan tâm của 

họ. 

NỘI DUNG

THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU



Thanks You!
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