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01. Về công ty
 



公司发展

2018
    Số lượng được cài đặt tích lũy của LDPlayer vượt quá 100 

triệu,
Bắt đầu hoạt động ở các khu vực tiếng Anh

2017
Đầu tiên phát hành trình giả lập cho hệ thống 

Android 5.1 ở Trung Quốc Đại lục,
Kinh doanh ở nước ngoài chính thức hoạt động, Đài 

Loan, Hàn Quốc và các khu vực khác vv. 

2016
Tháng 3 năm 2016, dự án LDPlayer được thành lập

2019
   Phiên bản ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Nga, 

tiếng Bồ Đào Nha vv chính thức hoạt động

2020
Phiên bản giả lập hệ thống Android 7.1 ổn định và mượt mà 

đã chính thức được phát hành,
Các phiên bản tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp và các ngôn 

ngữ khác đã bắt đầu hoạt động

2021
Người dùng toàn cầu tiếp tục phát triển



Người dùng LDPlayer
Thời gian online trung bình hàng ngày của người dùng 3h +, 
tập hợp một lượng lớn người chơi game đam mê
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Vùng phủ sóng
Hơn 100 triệu người dùng trên toàn thế giới, bao gồm hơn 200 quốc gia 
và khu vực, hỗ trợ hơn 15 ngôn ngữ
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02. Phương thức hợp tác
 



①CPI&CPT
n CPI：Quảng cáo ở cuối trang chủ trình giả lập

Loop ICON ở 
dưới cùng

Nội dung giới 
thiệu



①CPI&CPT
n CPI：Vị trí quảng cáo trên cửa hàng ứng dụng trong trình giả lập

▲Hỗ trợ banner tĩnh & Đề xuất Đặc biệt 
trên Trang chủ
  * Vật liệu hỗ trợ banner tĩnh / video

 LDStore
▲Cửa hàng tìm kiếm BAR

▲Thông tin chi tiết về trò chơi & 
các đề xuất trò chơi khác



①CPI&CPT
n CPT：Mở màn hình

Nhấp vào nút cài đặt trên trang khởi động trình giả lập, tải 
xuống và cài đặt trò chơi ngay sau khi khởi động xong

▲Màn hình ngang ▲Màn hình dọc



①CPI&CPT
n CPT：Pop up

Pop-up Ads (Homepage)：

Sau khi đăng nhập vào trình giả lập, quảng 
cáo bật lên
*Hình dạng vật liệu hỗ trợ các hình dạng đặc biệt

Pop-up Ads (Bottom-right Corner)：
Một cửa sổ quảng cáo bật lên ở góc dưới bên phải 
của máy tính sau khi đăng nhập vào trình giả lập



①CPI&CPT
Lịch sử Hợp tác

Tân OMG3Q
CTY：VNG

Khu vực quảng cáo：Việt Nam

Thời gian hợp tác: 2021 May - Bây giờ

Hình thức hợp tác: CPI



②Đăng ký trước trả phí

Nhấp để chuyển đến trang đích cuộc hẹn

Điền thông tin cuộc hẹn hợp lệ

Chế độ hợp tác-CPA: dẫn đến trang đích của cuộc hẹn và người dùng điền vào biểu mẫu để đặt 
lịch hẹn thành công là một chuyển đổi hiệu quả

Đặt trước trò chơi thành công



②Đăng ký trước trả phí
n Vị trí quảng cáo: Trang web chính thức LDPlayer

Loop big banner của thư viện 
trò chơi trong trang web chính 
thức LDPlayer

Loop ảnh trên trang chủ chính thức

Cửa sổ nổi ở góc dưới bên phải của trang web 
chính thức



②Đăng ký trước trả phí
n Vị trí quảng cáo:Nhiều vị trí thông thường trong trình giả lập & cột đặt trước LD 

store

▲Cột Cuộc hẹn LD store

▲ICON ở dưới trang chủ trình giả 
lập

▲Đề xuất trang chủ LD store



②Đăng ký trước trả phí
Vị trí quảng cáo: làm phong phú thêm các tài nguyên truyền thông xã 
hội chính thức và cung cấp đủ khả năng hiển thị hot trước:    Facebook/ 
Naver Cafe/ Twitter/ VK/ Discord/ Reddit/ Line/ Kakao Talk ... 



②Đăng ký trước trả phí
Lịch sử hợp tác 

Kingdom
CTY：EFUN

Khu vực quảng cáo：Đại loan

Thời gian hợp tác：12/2021

Hình thức hợp tác：CPA

11.9                                     11.19                                  11.29

Lượt đăng ký trước



③Hợp tác tùy chỉnh
n Thay thế tài nguyên: phiên bản tùy chỉnh của trình giả lập

▲Đề xuất trang web chính thức của nhà sản xuất hợp tác ▲Đề xuất trang web chính thức của LDPlayer



③Hợp tác tùy chỉnh
Tải xuống trình giả lập và cài đặt trước trò chơi cùng một lúc và chơi ngay 
lập tức trên PC

▲Trình tải xuống phiên bản tùy 
chỉnh

▲Phiên bản tùy chỉnh của trang 
mở đầu

▲Trình giả lập tùy chỉnh

Tải xuống hoàn tất, cài đặ ngay

Khởi động trình giả lập và chơi 

 Tân OMG3Q LDPlayer

▲Tự động tạo ICON máy tính để 
bàn

*Phiên bản độc quyền không có quảng cáo



③Hợp tác tùy chỉnh
n Các dịch vụ tùy chỉnh khác: gói trò chơi tùy chỉnh, bài viết PR ...

……
Nhiều nội dung tùy chỉnh hơn

Bạn có thể liên hệ với bên mình 
để được tư vấn

▲Gói trò chơi tùy chỉnh

▲Bài viết PR 



Tiếp cận chính xác người dùng trò chơi toàn cầu
 

*Một phần của danh sách hợp tác, không theo thứ tự cụ thể

Hoàng nhân phong
Người phú trách LDPlayer vn
SDT：13430268928
Email：support_vn@ldplayer.net



Thank You.
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