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HƯỚNG DẪN   ĐẶT LINK  GIỚI THIỆU CỦA CÁC CHIẾN DỊCH 

LÊN  WEBSITE/BLOG  CỦA TRƯỜNG 
 

Dưới đây sẽ hướng dẫn các trường phổ thông, các trung tâm GDTX  hay các đơn vị giáo dục tương 

tự (gọi chung là trường) cách đặt link giới thiệu của các chiến dịch lên trang web hay blog của đơn 

vị mình. 

Mặc dù về nguyên tắc, các trường có thể đặt link giới thiệu của bất kỳ chiến dịch nào, nhưng thông 

thường, các trường sẽ  sử dụng  link giới thiệu chiến dịch tiếp thị dịch vụ tuyển sinh tổng hợp để 

cùng một lúc có thể kích hoạt tất cả các chiến dịch thành phần.. 

Sau đây hướng dẫn chi tiết từng bước. 

 Bước 1: Đăng ký tài khoản cộng tác viên  

Bước đầu tiên là phải đăng ký một tài khoản thành viên cộng tác viên (nếu chưa có Tài khoản) 

trên trang web  tại link: https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/register  

 Bước 2: Chọn chiến dịch và xác định link giới thiệu của chiến dịch 

- Truy cập trang “Quản lý chiến dịch”,  chọn Chiến dịch tiếp thị dịch vụ tuyển sinh tổng hợp , 

và xác định Link giới thiệu của Chiến dịch này như sau: 

 

 

 Bước 3: Đặt link giới thiệu của chiến dịch  lên website/blog 

Link giới thiệu của chiến dịch có thể đặt dưới dạng Text Menu (dòng tiêu đề) hoặc dạng Banner 

(hình ảnh). Cụ thể nhu sau: 
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3.1 Đặt link giới thiệu chiến dịch dạng Text Menu: 

* Tiêu đề của Menu chiến dịch: 

-  Dùng tiêu đề “Kết nối giáo dục” 

*  Xác định vị trí đặt Menu chiến dịch: 

Nên chọn đặt Menu của mỗi chiến dịch ở các vị trí nổi bật tại trang chủ như: Tại hàng menu 

chính trên cùng (Head Menu) hoặc hàng Menu lề trái/phải (Side Menu), hoặc Menu chân trang 

chủ (Bottom Menu). 

* Chèn Link giới thiệu của chiến dịch vào Menu: 

- Chèn Link giới thiệu chiến dịch  vào Menu “Kết nối giáo dục”,  

(thí dụ: https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/448692?campaign=5). 

 (Xem hình minh họa vị trị đặt các Text Menu dưới đây) 

 3.2 Đặt link giới thiệu chiến dịch dạng banner (hình ảnh) 

* Banner của chiến dịch: 

- Banner của chiến dịch đã được thiết kế với kích thước sẵn cho chiến dịch và có thể tải về hay 

copy từ trang web của chiến dịch. 

- Trường hợp cần điều chỉnh kích thước cho phù hợp với vị trí đặt banner trên website/blog 

của trường, các trường có thể liên hệ với Chuyên viên dịch vụ và CSKH của 

KETNOIGIAODUC để được cung cấp. 

* Xác định vị trí đặt banner chiến dịch: 

Vị trị banner nên đặt ở trang chủ, tại các vị trí nổi bật nhất phù hợp với bổ trí chung của trang 

web như: Ở đầu trang, ở lề trái hay lề phải  trang, ở giữa hay chân trang, vv 

* Chèn link giới thiệu của chiến dịch  

Sau khi đưa banner của chiến dịch lên vị trí trang web, mỗi banner chiến dịch sẽ chèn link của 

chiến dịch tương ứng dành riêng cho tài khoản thành viên công tác viên của trường. 

 (thí dụ: https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/448692?campaign=5). 

    (Xem hình minh họa đặt vị trí các banner dưới đây) 

Lưu ý: Có thể đưa banner của chiến dịch bằng cách copy link chia sẻ của banner có sẵn của 

chiến dịch tại trang web của chiến dịch và dán vào vị trí định đặt banner chiến dịch tại 

website/blog của trường (Xem hướng dẫn chi tiết tại link: 

https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/cau-hoi-thuong-gap/huong-dan-dat-banner-gioi-thieu-len-

website-hay-blog-40.html) 

https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/cau-hoi-thuong-gap/huong-dan-dat-banner-gioi-thieu-len-website-hay-blog-40.html
https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/cau-hoi-thuong-gap/huong-dan-dat-banner-gioi-thieu-len-website-hay-blog-40.html
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Cần thêm thông tin hay hỗ trợ kỹ thuật về sử dụng và khai thác phần mềm Chương 

trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC, Cộng tác viên có thể tham khảo hướng dẫn 

trực tuyến tại trang “Câu hỏi thường gắp”, link: https://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/cau-

hoi-thuong-gap  

hoặc liên hệ trực tiêp với Chuyên viên Dịch vụ và Chăm sóc khách hàng của 

KETNOIGIAODUC, điện thoại 024.73012689,  hay Zalo “Kết nối giáo dục” 

0396234089. 

 

 

--------------------------------------------------  

SÀN TUYỂN SINH TUYẾN KETNOIGIAODUC 

Điện thoại: (024)73012689 

Website: https://ketnoigiaoduc.vn/  

Email: ketnoigiaoducviet@gmail.com  

Zalo: Kết nối giao dục (0396234089) 
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