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PHẦN 1 :  Mạng Xã hội 



Truyền thông xã hội là gì?

• Truyền thông xã hội ( social media ) bao gồm là một thuật 

ngữ chung cho các trang web và các  ứng dụng tập trung 

vào cộng đồng.

• Mọi người sử dụng mạng xã hội để giữ liên lạc và tương 

tác với bạn bè, gia đình và các cộng đồng khác nhau. 

• Các doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng xã hội để quảng 

bá sản phẩm của họ cũng như theo dõi các mối quan tâm 

của khách hàng.



• Nếu giải nghĩa theo tên thì truyền thông xã hội (Social 

Media) sẽ bao gồm có 2 từ: 

• Từ Media (phương tiên truyền thông) tức là sử dụng các 

công cụ truyền thông để quảng cáo, tiếp thị. 

• Từ Social (Xã hội) giải thích công cụ ở đây là mạng xã hội.

• Ví dụ như trước đây thì có TV, radio hay báo chí,... còn bây

giờ được ưa chuộng nhất là mạng xã hội như Facebook,

Tiktok, linkedlin…

Truyền thông xã hội là gì?



Truyền thông Xã hội trong Marketing 

• Tạo dựng kênh uy tín

• Tiếp cận khách hàng tiềm năng

• Đa dạng hóa cách tiếp thị

• Dẫn người dùng đến Website



Các loại công cụ truyền thông xã hội  
• Mạng xã hội ( Social networks) : Trọng tâm của các 

mạng này thường là người dùng. Facebook và LinkedIn 

là những ví dụ điển hình.

• Mạng chia sẻ truyền thông  (media sharing networks). 

Các mạng này tập trung vào nội dung. Ví dụ: YouTube, 

TikTok và Instagram. 

• Mạng dựa trên cộng đồng. ( community-based 

networks)

• Mạng hội đồng đánh giá.( Review board networks)



Thách thức  của  mạng xã hội 
• Bài đăng xúc phạm: Việc kiểm soát các cuộc trò 

chuyện xúc phạm và việc lọc nội dung xúc phạm có 

thể khó khăn.

• Bảo mật và lưu giữ: Các chính sách lưu giữ và bảo 

mật dữ liệu có thể không hoạt động với mạng 

truyền thông xã hội.

• Mối quan tâm về năng suất. Tương tác xã hội đều 

gây mất tập trung và có thể ảnh hưởng đến năng 

suất của nhân viên.



Bài đăng trên truyền thông xã hội?

Các bài đăng trên mạng xã hội về cơ bản là bất kỳ nội dung 

nào được đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Chúng 

có thể do người dùng tạo, thương hiệu tạo và người có ảnh 

hưởng tạo ra.

Mục đích của các bài đăng trên mạng xã hội là tạo sự tương 

tác với những người theo dõi công ty, chia sẻ kiến thức và 

giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.



Truyền thông Xã hội là gì?

• Nội dung do người dùng tạo ( user-generated content) , là bất kỳ 

dạng nội dung nào, chẳng hạn như hình ảnh, video, văn bản và âm 

thanh, đã được người dùng đăng trên các nền tảng trực tuyến

• ”Nội dung do người dùng tạo có liên quan đến thương hiệu (Brand-

related user generated content) là bất kỳ nội dung do người tiêu 

dùng của một thương hiệu cụ thể taọ ra.

• Nội dung do người ảnh hưởng tạo ra ( influence-generated conten) 

là bất kỳ nôi dung của những người có ảnh hưởng vi mô  tạo ra. 



• Tiêu đề chính

• Tiêu đề phụ 

• Hình ảnh liên quan

• Ký tự đặc biệt & Biểu tượng cảm xúc 

• Ngắt liên kết

• Trích dẫn 

• Dấu thăng 

• Đề cập 

Các mục quan trọng một bài đăng 



• Hứa hẹn một lợi ích cụ thể

Ba ví dụ về phương tiện truyền thông xã hội kích hoạt quyên góp 
phi lợi nhuận

• Sử dụng số

Cách tăng tương tác trên các bài đăng trên mạng xã hội lên 529%

• Đặt một câu hỏi

Phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng đến xếp hạng của 
công cụ tìm kiếm như thế nào?

• Kích thích sự tò mò hoặc cảm xúc

3 điều bạn chưa biết về thuật toán Facebook

Tiêu đề của bài đăng  



• Dòng tiêu đề thứ hai sẽ cung cấp cho người đọc một lý 
do khác để nhấp vào.

• Nó là cơ hội thứ hai để thu hút sự chú ý và khiến họ 
tham gia.

• Bạn còn nhiều chỗ, vậy tại sao không viết hai tiêu đề?

Tiêu đề phụ của bài đăng  



Nghiên cứu của Buzzsumo về tiêu đề cho thấy các 

bài đăng được chia sẻ nhiều nhất trên Facebook dài 

trung bình 11 từ.

Dưới đây là ví dụ về bài đăng trên mạng xã hội có 21 từ, dòng tiêu đề kép:

Tiêu đề phụ của bài đăng  



Các ký tự đặc biệt tạo thêm sự nổi bật về mặt hình ảnh. Chỉ cần lưu 

ý cách các nhân vật này nổi bật trên trang này: 

→ Mũi tên là một cách dễ dàng để thu hút sự chú ý đến một liên kết 

trong bài đăng xã hội của bạn

☞Một đường chỉ tay có thể tốt hơn

★ Sử dụng một ngôi sao có thể làm cho điều gì đó nổi bật

✔ Thêm dấu kiểm tra cho thấy điều gì đó có thể hành động được

Các Ký tự Đặc biệt & Biểu tượng Cảm xúc



Một số mạng xã hội cũng sẽ hỗ trợ biểu tượng cảm xúc. Nhưng 

đừng lạm dụng nó. 

Các Ký tự Đặc biệt & Biểu tượng Cảm xúc

Dưới đây là ví dụ về bài đăng trên mạng xã hội sử dụng ký tự :

☞
☞



Thẻ băm (hashtag)  

• Thẻ băm (hashtag)  là những cụm từ viết liền đằng sau bằng 

dấu thăng, không có khoảng trắng, dấu chấm câu hay ký tự 

đặc biệt

• Để nội dung hiển thị trong hashtag chung, bạn cần thiết lập tài 

khoản ở chế độ công khai

• Đừng dùng hashtag dài, những hashtag hiệu quả nhất thường 

ngắn và dễ nhớ.

• Hãy sử dụng những hashtag cụ thể và có liên quan tới nội 

dung. 



Thẻ băm (hashtag)  

• Giới hạn số lượng hashtag, tối ưu nhất thường là 3 tới 

Khi ai đó nhấp vào thẻ bắt đầu bằng # trong bất kỳ bài 

đăng nào, họ sẽ thấy tất cả các bài đăng có thẻ bắt đầu 

bằng #

• Ví dụ: 



Ngắt dòng 

• Ngắt dòng làm tăng chiều cao theo chiều dọc của bài đăng, làm cho bài 

đăng đó trở nên nổi bật hơn về mặt hình ảnh 

• Khoảng trắng bổ sung giữ cho văn bản trong chính bài đăng không bị 

quá dày chử .

• Ví dụ 



Ngắt dòng 

• Ngắt dòng làm tăng chiều cao theo chiều dọc của bài đăng, làm cho bài 

đăng đó trở nên nổi bật hơn về mặt hình ảnh 

• Khoảng trắng bổ sung giữ cho văn bản trong chính bài đăng không bị 

quá dày chử .

• Ví dụ 



Trích dẩn

• Nếu có một câu hấp dẫn từ bài báo, hãy sử dụng nó làm văn bản trong 

bài đăng trên mạng xã hội. 

• Đó có thể là những câu trích dẫn mang tính giáo dục hoặc truyền cảm 

hứng. Bất cứ điều gì sẽ giúp nó nổi bật.

• Hãy thử sử dụng một hình ảnh hoặc đồ họa để làm cho nó nổi bật



Hình ảnh 
• Xã hội là hình ảnh. Hình ảnh rất quan trọng

• Nếu trang web của bạn được lập trình đúng cách, hình 

ảnh nổi bật từ bài viết sẽ tự động xuất hiện trong bài 

đăng trên mạng xã hội khi được chia sẻ.

• Hình ảnh có khuôn mặt là yếu tố thu hút sự chú ý mạnh 

mẽ

• Khi dòng tiêu đề được bao gồm trong chính hình ảnh, nó 

có nhiều khả năng được đọc hơn.

• Tốt hơn hết, hãy tham gia và tạo các video ngắn trên 

mạng xã hội mô tả bài viết.



Đề cập 
• Đề cập đến người khác trong các bài đăng trên mạng xã 

hội của bạn là một mẹo truyền thông xã hội siêu hiệu 

quả. Đó là một phần kết nối, một phần quảng cáo và một 

phần tri ân.

• Đề cập hoặc “gắn thẻ” một người nào đó rất đơn giản và 

là điều cơ bản đối với mạng xã hội, đến nỗi bạn có thể đã 

làm điều đó hàng trăm lần. 



Đề cập 



Câu hỏi thảo luận 

Đề nghị bạn hảy viết cảm tưởng về lớp học truyền thông marketing và gởi 
lên bất kỳ mạng truyền thông xã hội nào. 



PHẦN 2:  Mạng Chia sẽ Truyền thông 



THANK YOU
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