Cẩm nang
sử dụng
TikTok
Hướng dẫn cách tự làm
mình nổi bật trên TikTok

Ai cũng có
thể sáng tạo
trên TikTok.

Chúng tôi cho phép mọi người
thỏa sức sáng tạo các video
giải trí và khám phá óc sáng
tạo của mọi người trên thế giới.
TikTok là nền tảng video toàn
cầu trên di động đầu tiên được
thiết kế dựa trên sở thích của
bạn.

Thành công
trên TikTok
dựa vào tính
sáng tạo.

Khám phá trên TikTok được
dựa vào cả đặc tính cá nhân
hoá cũng như chất lượng của
video; nền tảng của chúng tôi
không chỉ hỗ trợ nội dung của
người nổi tiếng mà còn cả của
những gương mặt tài năng mới
sáng tạo ra.

Cẩm nang hướng
dẫn này nhằm
mục đích chuẩn
bị cho người
dùng sẵn sàng
cho những bước
đột phá tiếp theo.

Có thể bạn là một người dùng
TikTok đang tìm cách thu hút
sự chú ý của cộng đồng hoặc
bạn đã thành công ở một nền
tảng khác và muốn giới thiệu
nội dung của mình với một đối
tượng hoàn toàn mới.
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01:
Khởi đầu
Thể hiện Cá tính
Hồ sơ của bạn cần truyền đạt được rõ
những đặc tính của một người sáng tạo nội
dung, đồng thời cũng phải thu hút được
những khán giả đầu tiên.
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Tạo Tài
khoản
Sau khi tải xuống TikTok và cài đặt
ứng dụng trên điện thoại, bạn có
thể dễ dàng tạo ngay một tài khoản.
Cách thực hiện?
1. Nhấp vào biểu tượng ở
góc dưới bên phải của trang
chủ.

2. Có hai cách để đăng
ký: tạo tài khoản mới
hoặc sử dụng các hệ
thống đăng nhập của bên
thứ ba.
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3. Nếu bạn lựa chọn tạo
tài khoản mới thì cần
nhập vào ngày sinh của
mình.

4. Bạn có thể chọn đăng ký
bằng số điện thoại hoặc địa
chỉ email.

5. Sau đó hãy đặt mật khẩu cho tài khoản
6. Giờ thì bạn đã tạo tài khoản mới thành công rồi đấy.
7. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống đăng nhập của bên
thứ ba, bao gồm Facebook, Instagram, Twitter và Google.
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Thiết lập
Tài khoản
Cần phải làm gì?
1. Tên hồ sơ
Chọn một tên ngắn, đáng nhớ
và nếu có thể, thể hiện được
màu sắc cá tính của riêng
mình.
Khi thiết lập hồ sơ, hãy đặt
username giống với các nền
tảng xã hội khác của bạn.
Sự nhất quán giữa các nền
tảng rất quan trọng để người
hâm mộ có thể dễ dàng tìm
thấy bạn.
Sự nhất quán giúp tạo dựng
thương hiệu của riêng bạn.
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2. Cập nhật mô tả
Có mô tả rõ ràng để người xem hiểu về loại video bạn
tạo ra. Hãy nhớ đừng quên đi kèm một lời kêu gọi hành
động.
VÍ DỤ
“Hiii cả nhà, mình rất thích thể thao mạo hiểm! Check
ngay những video của mình và để lại bình luận nhé.”
“Để sống, để yêu... nhưng trên hết là để CƯỜI với các
video hài của tui! Bình luận vào video mà các bạn nghĩ
là hài hước nhất của mình nha!”
3. Tải ảnh hồ sơ lên
Để thể hiện cá tính và nội dung tốt hơn, hãy sử dụng
ảnh hiện có từ thư viện ảnh của bạn!
4. Liên kết tài khoản Instagram và / hoặc YouTube
Bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản Instagram & YouTube để liên kết tài khoản. Điều này sẽ đảm bảo người
hâm mộ biết tài khoản TikTok thực sự là của bạn.
Liên kết với Instagram cho phép bạn chia sẻ video dễ
dàng hơn, điều này sẽ hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển
của bạn tốt hơn.

Bây giờ là
lúc để đăng
tải video rồi!
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Tạo
Video
1. Nhấp vào nút “+”:
Nhấn nút “+” ở dưới cùng để
mở giao diện quay video, tại
đây bạn cũng có thể lựa chọn
tải lên video đã có sẵn trong
album.
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2. Quay video:
Nhấn để bắt đầu quay
Nhấn giữ nút màu đỏ để quay
video. Bạn có thể chia video
thành nhiều phần. Khuyến
khích tạo video ngắn 15s!
Đếm ngược
Nếu muốn chuẩn bị tốt hơn,
bạn có thể nhấn nút “Đếm
ngược” ở bên phải và quá trình
quay sẽ bắt đầu sau khi đếm
ngược ba giây.
Tốc độ
Bạn có thể đặt tốc độ video
bằng cách nhấn nút này.
Làm đẹp
Bạn thậm chí còn có thể làm
mịn da!
Bộ lọc
Chọn một bộ lọc màu để tạo ra
một video thật cool nào.
Hiệu ứng
Có hàng trăm sticker đang chờ
nếu bạn nhấn nút hiệu ứng ở
phía dưới bên trái màn hình.
Thử ngay các bộ lọc khuôn mặt
này nào!
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Chọn nhạc
Tùy chọn 1: Nhấn vào “Chọn
nhạc” ở trên đầu để tuỳ ý chọn
hoặc tìm kiếm nhiều nhạc nền
hơn. Bắt đầu quay video bằng
cách chọn nhạc và nhấn vào
“Quay với âm thanh này”!
Tùy chọn 2: Nếu muốn sử dụng
nhạc nền của một video sẵn
có, bạn có thể nhấn vào biểu
tượng vòng tròn âm nhạc ở góc
dưới cùng bên phải, sau đó
chạm vào nút quay để có thể
sử dụng cùng một nhạc nền với
người dùng này.
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3. Chỉnh sửa video
Bạn có thể cắt nhạc, thay
đổi âm lượng, chọn nhạc
mới và thay đổi bộ lọc trên
trang này.

Hiệu ứng đặc biệt
Bạn có thể chọn hiệu ứng bộ
lọc hoặc hiệu ứng thời gian
và thêm vào bất kỳ khung
hình nào trong video.
Chọn ảnh bìa
Chọn ảnh bìa hấp dẫn để
nhận được nhiều lượt thích
hơn!
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Thêm thẻ
Hashtag
Tại sao điều này lại quan trọng?
Gắn thẻ hashtag giúp người xem dễ dàng hiểu nội dung của
video hơn. Đồng thời, giúp mọi người tìm kiếm nội dung họ
quan tâm thông qua hashtag. Thẻ hashtag có thể giúp nhiều
người biết đến video của bạn hơn. Đảm bảo bạn tham gia
các thử thách toàn cầu của TikTok bằng cách thêm thẻ
hashtag của thử thách – điều này sẽ làm tăng khả năng hiển
thị của video tới một phạm vi người xem lớn hơn rất nhiều.
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2 bước để thêm thẻ hashtag
Nhấn vào #hashtag để
chọn

Nhập tên của thẻ hashtag
và chọn thẻ hashtag phù
hợp.

13

Checklist:
Quy định cơ bản
về Đăng tải video
Video dọc

Video có chất lượng cao nhất là video có định dạng dọc và
full màn hình được quay bởi ứng dụng TikTok. Bạn có thể
chuyển đổi video trong album ảnh thành định dạng video dọc
trực tiếp bằng TikTok.

Thẻ hashtag & Mô tả

Bao gồm các thẻ hashtag và mô tả có liên quan để cho phép
TikTok hiển thị nội dung của bạn tới đối tượng phù hợp nhất.

Ảnh bìa

Sau khi bạn đã quay hoặc tải lên video của mình, hãy cho
cộng đồng TikTok một lý do để xem video của bạn bằng cách
chọn ảnh bìa lôi cuốn và hấp dẫn nhất.

Chia sẻ

Sau khi đã đăng tải video, hãy nhớ chia sẻ video đó đến các
tài khoản mạng xã hội khác của mình và khuyến khích người
xem theo dõi bạn trên TikTok.
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Sở hữu một
Chiến lược
Nội dung
Tại sao điều này lại quan trọng?
Chiến lược nội dung sẽ giúp bạn quyết định nội dung
nào nên đăng tải và thời điểm đăng tải video. Đây là
một số bước cần thực hiện để xây dựng chiến lược
nội dung và trình tự nội dung của bạn trên TikTok:
3 bước để tạo chiến lược nội dung trên TikTok:
Bước 1:
Tìm trọng tâm
sáng tạo nội
dung chính
của bạn

Bước 2:
Tải lên nội dung
độc đáo thể hiện
một “khía cạnh
của cuộc sống”

Bước 3:
Sử dụng định
dạng TikTok
gốc để thu hút
người hâm
mộ

TẦN SUẤT ĐỀ
XUẤT:
Ít nhất 3 lần /
tuần

TẦN SUẤT ĐỀ
XUẤT:
Ít nhất 1 lần /
tuần

TẦN SUẤT ĐỀ
XUẤT:
Không có lịch
cố định
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Tìm trọng tâm
sáng tạo nội dung
chính của bạn
Bước

Lĩnh vực quan tâm:

Xác định “lĩnh vực quan tâm”
của bạn: chọn chủ đề hoặc lĩnh
vực nội dung độc đáo, có ý
nghĩa với bạn mà có thể được
nhiều người quan tâm, rồi thêm
vào đó cá tính của riêng mình.
Tránh các lĩnh vực “chung chung”
mơ hồ. Bạn càng tập trung thì càng
có nhiều khả năng tìm kiếm được
một cộng đồng người hâm mộ
nhiệt tình.
Lĩnh vực chung chung: thể thao
Lĩnh vực cụ thể: các kỹ thuật chơi
thể thao thú vị / xe đạp địa hình /
tập gym
Lĩnh vực chung chung: Làm đẹp
Lĩnh vực cụ thể: makeup giống
người nổi tiếng / tips makeup 15
giây / các mẹo làm tóc
TIP

Gia tăng lượt theo dõi trên TikTok
bằng các nền tảng khác, đặc biệt là
khi bạn liên kết Instagram hoặc
YouTube bổ sung vào trang cá nhân
của bạn
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Giải trí:
Cho mọi người một lý do để theo dõi và xem video
của bạn nhiều hơn. Create content that makes
people feel something and want to share with their
friends. Bạn có thể muốn kết hợp những yếu tố
sau vào video của mình:

GÂY ẤN TƯỢNG

BẤT NGỜ

HÀI HƯỚC

Đem tới cho người xem
nội dung họ chưa từng
thấy trước đó và muốn
chia sẻ với bạn bè.

Những điều bất ngờ và
thú vị trong video của
bạn sẽ thu hút người
xem và tăng thời lượng
xe.

Một câu nói cũ nhưng
luôn đúng - người ta
“đến vì nội dung nhưng
ở lại vì cá tính của bạn”.
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Tải lên nội dung
độc đáo thể hiện
một “khía cạnh
của cuộc sống”
Đây không phải là những khoảnh khắc “nhật ký video” hàng ngày,
mà là những khoảnh khắc chọn lọc, hài hước, tự nhiên mà bạn có
thể ghi lại - những khoảnh khắc này sẽ thu hút lượng lớn người
xem trên TikTok. Đối với loại nội dung này, với một mô tả video và
hashtag chính xác, có thể khuyến khích mọi người khám phá hồ
sơ của bạn cũng như giúp bạn tăng lượng fans nhiều hơn.
VÍ DỤ
Những màn biểu diễn
đường phố hoành tráng

Các loại thú cưng dễ
thương độc đáo

Những khung cảnh đẹp
huyền ảo

Use native TikTok
formats to engage
with fans
Người hâm mộ của bạn sẽ muốn hiểu về cá
tính của bạn, những tính năng TikTok cho
phép bạn kết nối và liên kết mật thiết hơn
với người hâm mộ.

19

Những tính năng này rất hữu
ích trong việc tương tác với
người hâm mộ hiện tại và bạn
bè của bạn. Mặc dù những
tính năng này không đóng
góp nhiều trong việc tiếp cận
người hâm mộ mới (mặc dù
đôi khi vẫn có tác dụng hiệu
quả đấy nha!), điều quan
trọng vẫn luôn là phải tập
trung vào cả Phát triển lẫn
Tương tác. Những tính năng
này thường được xếp vào
hạng mục tăng tương tác và
có thể dùng để "giữ lửa" cho
người hâm mộ.

TIP
Tuy nhiên, bạn không nên
đăng loại nội dung này thường
xuyên hơn trọng tâm sáng tạo
ở trên. Vì vậy, ví dụ như bạn
đăng 2 video / tuần dựa trên
trọng tâm sáng tạo của bạn,
chúng tôi khuyến nghị bạn
không đăng nhiều hơn 2 video
/ tuần đối với định dạng tương
tác với người hâm mộ này.
(Tất nhiên, nếu nhảy múa là
trọng tâm sáng tạo và tài năng
của bạn thì tất nhiên, bạn sẽ
tập trung hơn vào nội dung
đó).

Sử dụng một số công cụ /
tính năng mô tả dưới đây bất
kỳ khi nào bạn muốn:
•Duet: Bạn có thể chọn một
người hâm mộ may mắn và
duet với một trong các video
của họ. Họ sẽ cảm thấy đặc
biệt và trở thành một phần
trong cộng đồng người hâm
mộ của bạn. Làm thế nào để
xây dựng cộng đồng người
hâm mộ sẽ được nói rõ hơn ở
phía dưới đây.
Một trong các cách tương tác
với người hâm mộ là đăng
một video lip sync vui vẻ. Ví
dụ, bạn có thể chọn một âm
thanh hài hước, hát nhép
theo, chọn một bộ lọc và
đăng lên hồ sơ của bạn.
20

02:
Phát triển
Xây dựng Cộng đồng
Người hâm mộ
Quảng bá video của bạn trên mạng
xã hội và hợp tác với các bộ óc sáng
tạo khác là hai công cụ đắc lực để
phát triển cộng đồng của bạn.
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Gia tăng sự quan
tâm từ người xem
Tại sao điều
này lại quan
trọng?
Trong khi bạn tiếp tục sáng
tạo các video tuyệt vời trên
TikTok, điều quan trọng
không kém là tập trung vào
cách phát triển đối tượng
khán giả của bạn.
Việc có chiến lược phát triển
đối tượng khán giả vững
chắc cho phép bạn hưởng lợi
từ sức mạnh của mạng xã
hội.
TIP
Cách quan trọng nhất để
phát triển đối tượng khán giả
là duy trì chất lượng cao
cũng như tạo video hài hước
và đáng chia sẻ. Nội dung
chất lượng cao dẫn đến sự
tương tác tốt hơn, từ đó giúp
các video đó được chia sẻ
rộng hơn.

＊ Tham gia những Hashtag Thịnh
hành
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Cần phải làm gì?
Có một vài bước đơn giản để phát
triển đối tượng khán giả của bạn.
1. Hiểu rõ về Đối tượng Khán
giả của bạn
Câu hỏi bạn nên tự đặt ra:
Người theo dõi tôi là ai?
Ai là người hâm mộ trung thành
nhất của tôi?
Ai là người bình luận nhiều nhất
của tôi?
Họ muốn xem nội dung gì từ tôi?
Bạn có thể tìm câu trả lời ở
đâu:
Quan sát người hâm mộ qua
trang cá nhân của mình
Đọc bình luận của người hâm mộ
Trả lời và nhấn thích bình luận
của người hâm mộ dành cho bạn

2.Hợp tác với các Creator khác
Tìm kiếm họ
Có vô vàn Creator trên TikTok.
Nhiều Creator hợp tác với nhau
để tiếp cận cũng như mở rộng
cộng đồng người hâm mộ. Điều
quan trọng là phải quan sát và
tìm hiểu xem Creator nào phù
hợp với bạn. Một số yếu tố cần
chú ý khi tìm người hợp tác tốt:
Danh mục hoặc thể loại tương tự
Định dạng video tương tự
Quy mô đối tượng khán giả
tương tự
Sáng tạo cùng họ
Khi bạn có cơ hội kết nối với các
Creator khác, hãy thảo luận về
nội dung bạn muốn sáng tạo!
Nhiều Creator sử dụng các công
cụ hoặc thủ thuật có sẵn trên nền
tảng của chúng tôi như sau:
Tính năng
Duet giúp bạn xuất hiện hoặc
đóng vai khách mời trong video
của người khác

23

Kết nối với nhau
Có nhiều cách khác nhau để
bạn có thể tiếp cận các Creator
khác trên cộng đồng:
Theo dõi nhau / Bình luận và
tương tác với nội dung của họ /
Tham gia các sự kiện, các buổi
offline của các Creator

TIP
Tính năng Duet kết hợp hai
video khác nhau thành cùng
một video, chẳng hạn như kỹ
thuật dựng phim (luân phiên
chuyển cảnh giữa 2 video
sau mỗi 2 giây) hoặc hai màn
hình (cả 2 video đều phát
đồng thời). Tính năng Duet
không phụ thuộc vào âm
nhạc. Thực tế thì có nhiều
video Duet không sử dụng
nhạc nền.
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3. Tham gia những Thử thách
Hashtag Thịnh hành
Nếu bạn cần nguồn cảm hứng,
các hashtag thịnh hành là một
cách sáng tạo để tìm các chủ đề
mới giúp nội dung được hiển thị
với đối tượng người xem mới.
Tham gia các thử thách này giúp
bạn trở thành một phần— và dẫn
đầu— xu hướng.
4. Khiến Người xem tiếp tục
xem nhiều hơn nữa
Nhiều Creator hàng đầu làm tăng
lượt xem theo nhiều cách, bao
gồm:
• Đăng trên các tài khoản mạng xã
hội khác đề cập rằng bạn đang
tham gia TikTok.
• Liên kết video TikTok với mạng
xã hội khác của bạn.
• Trả lời bình luận của người hâm
mộ

TIP
Không lạm dụng thẻ hashtag
(ví dụ: trong phần miêu tả
không gắn hashtag không liên
quan đến nội dung của
video). Các video được gắn
hashtag phù hợp nhất sẽ
được ưu tiên hiển thị.
TIP
Sử dụng nhiều tính năng
tương tác khác nhau như
phát trực tiếp và Hỏi Đáp để
tiếp cận cộng đồng người
hâm mộ của bạn.

5. Xây dựng Cộng đồng
• Đặt tên cho cộng đồng người
hâm mộ của bạn (chẳng hạn tên
của câu lạc bộ người hâm mộ của
Sơn Tùng là “SKY” và tên của câu
lạc bộ người hâm mộ của BTS là
“ARMY”)
• Khuyến khích theo dõi lẫn nhau
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Đánh giá sự
Thành công
Tại sao điều này lại quan trọng?
Điều quan trọng là quan sát các chỉ số chính của bạn để xem
những chỉ số nào đang hoạt động tốt nhất. Chỉ số tương tác là
quan trọng nhất (biểu tượng trái tim và bình luận) đối với nội
dung. Số lượng người theo dõi tăng lên là mấu chốt để phát
triển cộng đồng người hâm mộ của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục
cập nhật phần này khi có thêm chỉ số được công bố!
TIP
Theo dõi chỉ số hàng ngày để hiểu khía cạnh nào hiệu quả
nhất với bạn. Mỗi Creator đều khác nhau!
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Cần phải làm gì?
1. Chỉ số cần theo dõi
TikTok:
Biểu tượng Trái tim / Bình
luận / Người hâm mộ

TIP
Gia tăng lượt theo dõi trên
TikTok bằng các nền tảng khác,
đặc biệt là khi bạn liên kết
Instagram hoặc YouTube bổ
sung vào trang cá nhân của bạn

2. Hãy kiên nhẫn
Đừng nản lòng nếu biểu tượng Trái tim hoặc Người hâm mộ
của bạn không cao như những người khác.
Một số người có thể đã tham gia TikTok lâu hơn hoặc có thể đã
kết nối với những Creator khác để quảng bá chéo cho nhau.
Có nhiều yếu tố liên quan ở đây.
Một số người có thể cần thời gian để được chia sẻ ngoài bạn
bè và người hâm mộ ban đầu, thời gian có thể lên tới cả năm
hoặc lâu hơn. Mấu chốt là tiếp tục sản xuất nội dung chất
lượng cao mà bạn yêu thích và chính bản thân cũng muốn
xem. Theo thời gian, video của người dùng mới sẽ bắt đầu
xuất hiện nhiều hơn trên thuật toán đề xuất của chúng tôi bởi
nội dung chất lượng cao hơn mà họ tạo ra - điều này phụ
thuộc vào nhiều dữ liệu mà chúng tôi phân tích phía sau màn
hình chứ không chỉ dựa trên lượt thích hay bình luận đơn
thuần. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, duy trì và tiếp tục tham khảo Cẩm
nang hướng dẫn này vì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật với các
phiên bản mới hơn khi có các phiên bản mới
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