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LỜI MỞ ĐẦU 

VÌ SAO CÓ CUỐN EBOOK NÀY? 

Hiện nay, những bạn đang tìm hiểu về marketing online chắc hẳn đã quá quen thuộc với 

cụm từ “Facebook Marketing”. Với sự phát triển của Facebook, các khóa học Facebook 

Marketing được mở ra nhiều như nấm mọc sau mưa. Điều này dẫn đến hệ quả, người đang 

muốn tìm hiểu về Facebook Marketing đang bị “rối loạn” thông tin và không biết đâu là nơi 

uy tín để gửi gắm tiền bạc, thời gian. 

Một vấn đề nữa đó là mọi người đang xem Facebook là công cụ bán hàng chứ không phải 

công cụ marketing. Tình trạng spam sản phẩm lên trang cá nhân diễn ra phổ biến và 

thường không mang lại mấy hiệu quả. Sau một thời gian, nick cá nhân bị giảm tương tác 

và chẳng ai thấy được bài post của họ nữa. 

Thấu hiểu về những khó khăn khi học và làm Facebook Marketing, mình đã biên soạn ra 

ebook này với mong muốn góp một phần nhỏ sức lực để thúc đẩy cộng đồng Digital 

Marketing Việt Nam phát triển hơn. 

MỤC ĐÍCH EBOOK NÀY 

Ngoài những lý do mà mình viết cuốn sách này, mình cũng muốn các bạn đạt được 3 điều 

sau: 

1. Hiểu về Facebook Ads một cách đúng đắn 

2. Biết cách học Facebook Ads hiệu quả 

3. Biết cách triển khai Facebook Ads theo 7 bước 

Nắm rõ được 3 điều này, bạn đã trang bị cho mình những kiến thức giúp bạn làm Facebook 

Ads hiệu quả, từ đó nâng cao tay nghề và kiếm được tiền. Đây chính là mục đích, là động 

lực để mình viết ra cuốn ebook này. 

EBOOK NÀY DÀNH CHO AI? 

Ebook này dành cho những người mới tìm hiểu (newbie) về Facebook Marketing, cho nên 

những kiến thức trong cuốn ebook này sẽ đi từ những nền móng cơ bản nhất, giúp các 

newbie trang bị đầy đủ “vũ khí” để ra chiến trường thực tiễn. 

EBOOK NÀY KHÔNG DÀNH CHO AI? 

Ebook này không dành cho  

• Chuyên gia về Facebook Marketing 

• Người đã giỏi về Facebook Marketing. 



 

 THAM GIA NHÓM - HÀNH TRÌNH ZIVEN:  http://bit.ly/digitalmarvntienziven  4 

“Thời gian là tiền bạc” vì thế mình ghi rõ đối tượng mà ebook này không hướng đến để 

giúp bạn tránh mất thời gian và không nhận được giá trị sau khi đọc. Nếu bạn là một trong 

2 đối tượng trên thì dừng lại nhé, vì ebook này đi từ căn bản. 

VẬY MÌNH LÀ AI ĐỂ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC BẠN? 

 

Website: https://bit.ly/3d8aElj 

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tamtran.ziven/ 

  

"Mình là Tâm Trần, sáng lập TIEN ZIVEN. Với 

hơn 7 năm trong nghề digital marketing, 

trải qua nhiều lần “thăng trầm” của ngành,  

mình tin rằng bản thân có thể truyền tải đến 

bạn những kiến thức chuẩn và thực tế nhất." 
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MÓN QUÀ TẶNG BẠN 

Với mong muốn giúp đỡ những bạn trẻ có thể học tập Digital Marketing tốt hơn, chúng tôi đã xây 

dựng những tài liệu miễn phí, khóa học miễn phí. Bạn có thể xem nó để nâng cao thêm kiến thức 

của mình. Hy vọng, những món quà này sẽ giúp ích được cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danh sách Ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

• Khóa học Miễn Phí: https://online.zivenacademy.com/khoa-hoc-mien-phi/ 

• Khóa học Digital Marketing Nền Tảng (MIỄN PHÍ):  

https://online.zivenacademy.com/lop-hoc/khoa-hoc-digital-marketing-nen-tang/ 

• Kênh Youtube học Digital Marketing (MIỄN PHÍ): 

https://www.youtube.com/channel/TIENZIVEN 

Bên cạnh đó, mình còn tổ chức Workshop định kỳ mỗi tháng. Hãy thử tham gia workshop này, 

biết đâu nó sẽ giúp bạn thay đổi tư duy học và làm digital marketing -> thay đổi cuộc sống 

Link Workshop: http://hanhtrinhziven.com/ 

Khóa Digital Marketing Fullstack: https://bit.ly/37uGfwM 
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HIỂU VỀ FACEBOOK MARKETING 

FACEBOOK MARKETING LÀ GÌ? 

Facebook Marketing là làm marketing trên nền tảng mạng xã hội Facebook. “Làm 

marketing” có nghĩa là các hoạt động tác động vào thị trường, nhằm mục đích HỖ TRỢ 

BÁN HÀNG. Vì sao lại là HỖ TRỢ BÁN HÀNG mà không phải mục đích nào khác, để có câu 

trả lời rõ ràng hơn thì bạn hãy đọc chi tiết tại ebook CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING HIỆU 

QUẢ do mình biên soạn. 

Link ebook: https://tienziven.com/ebook-cach-hoc-digital-marketing-hieu-qua/ 

Tuy nhiên, mình sẽ đi sơ lược về mục đích HỖ TRỢ BÁN HÀNG trong marketing để bạn có 

thể tiếp tục đọc ebook này.  

Ý nghĩa của Marketing là HỖ TRỢ BÁN HÀNG. Trong đó có HỖ TRỢ TRỰC TIẾP và HỖ TRỢ 

GIÁN TIẾP. Hỗ trợ trực tiếp là các hoạt động khiến khách hàng ra quyết định mua hàng 

trong hành trình mua hàng (customer journey) của họ. Ví dụ: Khuyến mãi, giảm giá, quà 

tặng v.v..  Hỗ trợ gián tiếp là các hoạt động tạo ra sự nhận diện, sự tin tưởng, sự hài lòng 

nhằm mục đích hỗ trợ cho khách hàng ra quyết định mua hàng trong tương lai, thường là 

các hoạt động thiên về làm câu chuyện thương hiệu, PR, truyền thông, tài trợ MV ca nhạc 

v.v.. 

Do vậy, Facebook Marketing nói riêng và Marketing nói chung là các hoạt động nhằm mục 

đích hỗ trợ bán hàng. Đối với Facebook Marketing, các hoạt động này diễn ra trên nền tảng 

Facebook. 

Vì chúng ta làm marketing dựa trên nền tảng Facebook, nên chúng ta cần biết các công 

cụ hiện có tại Facebook để làm marketing. Có 3 công cụ chính, đó là: 

• #1 - Nick cá nhân hay còn gọi là Profile cá nhân 

• #2 - Fanpage 

• #3 - Group 

Đây là 3 công cụ đắc lực giúp bạn có thể truyền tải thông điệp marketing của mình. Chỉ 

cần bạn làm tốt một trong ba công cụ trên, cũng đủ sức giúp bạn có thể bán hàng tốt. Ví 

dụ: hiện nay, các chị em thường dùng Facebook cá nhân để bán mỹ phẩm, bán quần áo 

nhờ vào lượt follow của họ. Hoặc về group, chắc hẳn bạn đã nghe đến nhóm Yêu Bếp và 

nhóm Nghiện Nhà với hàng triệu thành viên, nhìn thì trông có vẻ như đó là group giải trí 

nhưng đằng sau đó có sự toan tính của cả một ekip sáng lập group. 

Vũ khí sắc bén của Facebook 

Ngoài 3 công cụ trên, Facebook còn có 1 “vũ khí” giúp các marketer có thể nhanh chóng 

tiếp cận đến nhóm khách hàng tiềm năng mà họ muốn. Đó chính là Facebook Ads. 
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Facebook Ads là quảng cáo do Facebook cung cấp, nhà quảng cáo phải trả tiền cho 

Facebook để quảng cáo được tiếp cận đến những đối tượng đang sử dụng Facebook.  

Bạn phải hiểu rằng, Facebook Ads chỉ là một phần nhỏ trong Facebook Marketing, nó 

KHÔNG phải là Facebook Marketing. Các “thầy bà” ngoài kia đang đưa ra các thông tin sai 

lệch, phần lớn các khóa học của họ mang tên là Facebook Marketing nhưng bên trong chỉ 

nói về Ads.  Vì Facebook Ads là một mảng khá rộng, cần sự nghiên cứu sâu - rộng nên mình 

sẽ không đi chi tiết về nó trong ebook này. Mình đã làm ebook QUY TRÌNH FACEBOOK ADS 

7 BƯỚC. Bạn có thể tìm hiểu nó hoàn toàn miễn phí. 

Link ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

Chung quy lại, xét về góc độ CÁCH TIẾP CẬN khách hàng tiềm năng thì Facebook 

Marketing được chia làm 2 nhóm: 

• Nhóm tiếp cận tự nhiên (Organic Reach) là tiếp cận không phải trả tiền. Bằng cách sử 

dụng khả năng lan tỏa nội dung của Facebook thông qua các nút Like / Share / 

Comment trên 3 công cụ Profile Cá Nhân, Group và Fanpage. 

• Nhóm tiếp cận phải trả tiền (Paid Reach) là tiếp cận trả tiền thông qua công cụ quảng 

cáo của Facebook để tiếp cận đến những đối tượng mục tiêu. 

SỨC MẠNH CỦA KÊNH FACEBOOK MARKETING 

Để có thể làm tốt Facebook Marketing hoặc bất kỳ kênh Digital Marketing nào khác thì 

bạn cần hiểu về sức mạnh, về lợi thế của nó. Sức mạnh chính yếu của Facebook đó chính 

là SỰ KẾT NỐI.  Bản chất Facebook là một mạng xã hội, nó là một xã hội ảo thu nhỏ với hơn 

2,42 tỷ người dùng trên thế giới (số liệu 2020). Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc một 

cái laptop là có thể chia sẻ thông tin, nhắn tin/gọi điện với bạn bè và nó tạo ra một thế giới 

phẳng không có giới hạn, bạn có thể ngồi tại Việt Nam nhưng vẫn biết bên Mỹ đang có gì 

hot trên Facebook. Cho nên sự kết nối của Facebook là sức mạnh lớn nhất của nền tảng 

này. 

Từ sức mạnh kết nối ấy, chúng ta sẽ có được các sức mạnh khác. Mình sẽ liệt kê một vài 

sức mạnh của Facebook mà bạn cần biết để có thể làm tốt Facebook Marketing. 

• Hệ sinh thái tạo nên bigdata. Với hơn 2 tỷ người dùng trên thế giới và 50 triệu người 

dùng tại Việt Nam, cùng với đó là các nền tảng Instagram, Messenger đã giúp 

Facebook có đẩy đủ dữ liệu về hành vi người dùng. Công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) đã 

phân tích và sắp xếp chúng một cách thông minh để người làm Facebook Marketing 

khai thác chúng. 

• Sự kết nối thông minh. Facebook tồn tại nhờ vào nội dung hấp dẫn, khiến người dùng 

“bị nghiện” Facebook. Các nội dung hấp dẫn có thể là một video hay, một bức ảnh 

thú vị, một bài post của một Fanpage mà bạn hay theo dõi, hoặc đơn giản chỉ là những 

dòng trại thái của những người bạn mà bạn quan tâm. Không phải ngẫu nhiên mà 

bạn lướt Facebook thấy được những nội dung đó đâu nhé! Facebook hiểu về bạn và 
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biết cách đưa đến cho bạn những nội dung hấp dẫn nhất bằng trí thông minh nhân 

tạo. 

• Sự kết nối tối ưu về mặt chi phí cho các marketer. So với các kênh marketing khác thì 

Facebook Ads là một kênh được xem là tối ưu chi phí, bởi vì bạn có thể linh hoạt điều 

chỉnh ngân sách quảng cáo và được công nghệ Machine Learning (máy học) của 

Facebook tối ưu liên tục. 

ĐIỂM BẤT LỢI CỦA KÊNH FACEBOOK MARKETING 

Điểm bất lợi lớn nhất của Facebook đó chính là sự kết nối. Đúng vậy! Đây vừa là lợi thế lớn 

nhất nhưng cũng chính là điểm bất lợi lớn nhất. Khi một xã hội được hình thành, nó sẽ bắt 

đầu phân chia giai cấp. Và đội ngũ quản lý Facebook chính là một chính quyền cai trị xã 

hội ảo đó. Chúng ta đang hoạt động trên mạng xã hội Facebook dựa trên “luật pháp” mà 

Facebook đưa ra, họ có thể cho tài khoản của bạn “ra đảo” (bị khóa nick) mà không rõ lý 

do. Bạn có thể bị khóa Fanpage dù không phạm phải bất kỳ sai phạm nào rõ ràng. Nếu 

may mắn bạn được mở khóa, thì bạn sẽ nhận được lời xin lỗi từ Facebook rằng “đó là sự 

nhầm lẫn”, một sự nhầm lẫn tai hại buộc bạn phải mất từ 1 tháng đến 12 tháng liên tục kiện 

cáo. Nếu sự may mắn không xảy ra, bạn bị khóa mất Fanpage, thứ mà bạn đã dồn tâm 

huyết vào đầu tư công sức, tiền của trong một thời gian dài. 

Tóm lại, với quyền lực kết nối trong tay, Facebook có thể cho bạn mất sự kết nối bất cứ lúc 

nào. Cho nên, hãy đề phòng! 

TẬN DỤNG SỨC MẠNH VÀ ĐIỂM BẤT LỢI CỦA KÊNH FACEBOOK 
MARKETING NHƯ THẾ NÀO? 

Dựa vào điểm mạnh và điểm bất lợi của Facebook Marketing mà chúng ta sẽ có cách tận 

dụng nó một cách tối ưu. 

• Lợi dụng sự kết nối thông minh để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. 

• Lợi dụng sự kết nối mạnh mẽ để làm thương hiệu. 

• Lợi dụng sự kết nối có mức chi phí thấp để tối ưu hóa lợi nhuận. 

• Đề phòng quyền lực Facebook bằng việc xây dựng đa kênh, đa nền tảng. 

CÁCH KIẾM TIỀN DỰA VÀO SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA 
FACEBOOK 

Khai thác kênh Digital Marketing để kiếm tiền luôn là một chủ đề mình muốn đề cập đến 

trong tất cả các ebook Digital Marketing mà mình biên soạn. Vì mình hiểu rằng, động lực 

kiếm tiền sẽ giúp bạn làm việc và học tập hăng say nhất. Trong Facebook Marketing cũng 

thế, bạn phải hiểu cách mà mọi người đang sử dụng nó để kiếm tiền như thế nào. Từ đó 

có cho mình một hướng đi cụ thể. 
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Với sức mạnh kết nối mạnh mẽ, bạn có thể khai thác kiếm tiền Facebook bằng LƯỢNG 

VIEW hay còn gọi là LƯỢT XEM. Một câu thành ngữ của dân làm Facebook Marketing đó 

là “Có view là có tiền”. Do đó, để có nhiều tiền bắt buộc bạn phải tìm cách gia tăng lượng 

view càng nhiều càng tốt. 

Cách tạo ra view 

Có 2 cách chính tạo ra view: 

• Một là tạo ra lượt view từ bên trong, dựa vào nội dung (content) trên các nền tảng của 

Facebook. Trong các nền tảng Profile, Group, Fanpage, bạn sẽ có một nhóm người 

theo dõi nhất định, nếu bạn không tạo ra content dưới hình thức văn bản hoặc hình 

ảnh hoặc video thì sẽ không sinh ra view, dẫn đến không tạo ra tiền.  

• Hai là tạo ra lượt view từ bên ngoài. Đây là cách sử dụng công cụ Facebook Ads để 

tiếp cận đối tượng mục tiêu, khiến họ xem quảng cáo (view) và tương tác với quảng 

cáo. 

Cách khai thác view để kiếm tiền 

Từ 2 cách trên, ta sẽ có nhiều cách khai thác view để kiếm tiền khác nhau, nhưng chung 

quy lại cũng sẽ gồm 2 cách chính: 

• Kiếm tiền bằng cách khai thác view cho người khác kiếm tiền – Làm thuê. Có thể 

kể đến như: nhân viên chạy Ads, nhân viên livestream hoặc livestream cho các nhãn 

hàng được thuê, bán guesspost (bài giới thiệu sản phẩm) 

• Kiếm tiền bằng cách khai thác view cho bản thân kiếm tiền – Làm cho chính mình. 

Có thể kể đến như: chạy ads để tự kinh doanh, livestream bán hàng cho chính mình 

hoặc có thể kiếm tiền từ Facebook thông qua Facebook Audience Network và Sutido 

Sáng Tạo của Facebook. 

Cho dù là bạn tạo ra view từ bên trong hay bên ngoài, bạn cũng sẽ khai thác view bằng 

một trong hai cách trên. Hoặc là làm thuê. Hoặc là làm cho chính mình. 

Ví dụ: 

Bạn là người chạy Facebook Ads thuê hoặc nhân viên mảng Facebook Ads thì bạn đang 

tạo ra view để sếp của bạn phục vụ cho mục đích kinh doanh. Nếu bạn là chủ doanh 

nghiệp, bạn học Facebook Ads để triển khai quảng cáo nhằm gia tăng doanh thu. 

Một hình thức kiếm tiền đang nở rộ mà chắc ai sử dụng Facebook đều đã từng trải nghiệm 

qua đó là Review Phim. Đây là hình thức tạo “view từ bên trong” bằng cách sáng tạo ra các 

video tóm tắt nội dung phim và khi người xem đang xem video, sẽ có những quảng cáo 

lồng vào giữa. Facebook sẽ chia lại tiền doanh thu quảng cáo của mình cho các nhà sáng 

tạo nội dung.  
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Xem Thêm về Studio Sáng Tạo của Facebook. 

• Link: https://bit.ly/2Rdetgj 

Nếu bạn là một hot face, bạn livestream giới thiệu sản phẩm cho một nhãn hàng nào đó 

hoặc bạn chụp ảnh sản phẩm đăng lên Facebook cá nhân của mình. Đây là hình thức kiếm 

tiền bằng cách sử dụng view của mình cho người khác. 

 

CON ĐƯỜNG HỌC TẬP DÀNH CHO NGƯỜI MỚI TÌM 
HIỂU FACEBOOK MARKETING 

Bạn hiểu rằng, Facebook Marketing là một phần nằm trong Digital Marketing. Để biết cách 

học Facebook Marketing thì bạn cần hiểu về cách học Digital Marketing sao cho hiệu quả. 

Mình đã viết sẵn một ebook Cách Học Digital Marketing Hiệu Quả để giúp bạn học tốt hơn.. 

Bạn có thể tham khảo chi tiết cuốn ebook này tại đây: 

Link ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

ĐIỂM NHANH CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING HIỆU QUẢ 

Mình sẽ điểm nhanh qua các ý chính về cách học Digital Marketing trong cuốn ebook Cách 

Học Digital Marketing Hiệu Quả để giúp bạn có thể đọc hiểu các phần sau trong cuốn 

ebook này. Nếu bạn đã đọc ebook Cách Học Digital Marketing Hiệu Quả và đã nắm rõ về 3 

công cụ toolset - skill set - mindset cùng 3 giai đoạn học tập thì hãy lướt qua phần này nhé! 

Giới thiệu về 3 công cụ học tập và làm việc trong Digital Marketing 

Để có thể nắm vững các kiến thức Digital Marketing, chúng ta có 3 công cụ sau: 

• Mindset là tư duy, là suy nghĩ để giải quyết một vấn đề nào đó. 

• Skill set là sự phối hợp của nhiều hành động, nhiều bộ phận, nhiều công cụ nhằm đạt 

được một mục đích cụ thể nào đó. 

• Toolset là bộ công cụ, là vật dụng, là cái gì đó cụ thể để bạn sử dụng, nhằm phục vụ 

cho việc đạt được mục đích. 

Ví dụ: Bạn thấy một cái tổ ong trên cây cao, bạn muốn ăn mật ong và bạn tự hỏi “làm cách 

nào để có thể lấy mật ong?” (mindset). Sau khi phân tích và nghiên cứu, bạn quyết định sẽ 

sử dụng thang để leo lên cây và bạn sẽ mặc đồ bảo hộ để không bị ong chích. Bạn tiến 

hành từng bước một (skill set) và cuối cùng bạn đã lấy được mật ong. Cái thang, đồ bảo hộ 

chính là công cụ (toolset) giúp bạn lấy được mật ong. 

Mối quan hệ của 3 công cụ này 
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Mindset - Skill set - Toolset có mối quan hệ logic. Mindset là nơi khởi nguồn cho skill set 

và toolset hình thành. Xác định được mindset thì mới xác định được skill set. Xác định được 

skill set thì mới xác định được toolset. Ví dụ: Bạn tin rằng mình có thể kho một nồi thịt kho 

ngon, bạn suy nghĩ về điều đó, bạn tìm hiểu cách kho thịt (mindset) sau đó bạn phải sử 

dụng các kỹ năng nấu ăn (skill set) như băm tỏi, làm sạch thịt, cắt thịt, nêm nếm gia vị ướp 

và bạn cho hết vào nồi, tiếp theo bạn sử dụng bếp gas để nấu chín, có người thì dùng bếp 

điện hoặc bếp củi. Nồi, bếp gas, bếp điện, bếp củi là toolset. 

Mindset → Skill set → Toolset có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi xem xét việc kho thịt 

thì toolset là nồi, bếp gas, bếp điện, bếp củi. Vậy câu hỏi đặt ra là “nếu bạn sử dụng bếp củi, 

thì phải sử dụng nó như thế nào?”. Trong việc sử dụng bếp củi, nó cũng hàm chứa cả 3 bộ 

mindset - skill set – toolset nhỏ hơn. Ta sẽ tư duy, suy nghĩ để tìm cách sử dụng bếp tốt 

nhất (mindset), ta cũng phải phối hợp nhiều động tác (skill set) trong việc sử dụng củi, lửa, 

lò gạch (toolset) một cách nhịp nhàng. Cho nên, xét trong việc kho thịt thì bếp củi là toolset 

nhưng cũng là cái bếp củi đó, ta xét trong việc sử dụng nó thì củi - lửa - tro - lò gạch (lò 

bếp) là toolset. 

CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING 

Chúng ta sẽ có lộ trình học như sau: 

Toolset → Skill set → Mindset 

Hãy bắt đầu bằng việc học toolset trước. Tại sao phải học toolset trước? Bạn hãy xem ví dụ 

sau. 

Hãy tưởng tượng, bạn được giao nhiệm vụ vào rừng đốn củi và bạn được cung cấp một cái 

cưa máy. Có phải! Đầu tiên nhất, bạn sẽ tìm hiểu về cái cưa để sử dụng được nó, cái cưa đó 

chính là toolset. Chúng ta không thể cứ mãi tập trung, suy nghĩ làm sao đạt mục tiêu thu 

hoạch 100 cây củi khô, trong khi chúng ta không rõ cái cưa hoạt động như thế nào. Một khi 

ta sử dụng cưa thành thạo, thì lúc đó việc đặt mục tiêu và định hình lại mindset mới trở 

nên hợp lý. 

GIỚI THIỆU VỀ 3 GIAI ĐOẠN HỌC TẬP 

Giờ đây, bạn đã biết mình cần tập trung học toolset trước tiên. Nhưng dù là học về toolset, 

skill set hay mindset đi chăng nữa, bạn đều sẽ trải qua 3 giai đoạn. Hãy hiểu rằng, 3 giai 

đoạn này và 3 công cụ toolset - skill set - mindset là 2 phạm trù khác nhau. Nó giống như 

việc một quả táo khi nhỏ được chăm bón, nuôi dưỡng thì nó lớn lên và chín. Quả nhỏ, quả 

lớn và quả chín đều là quả táo. Vậy nên, quả táo chính là toolset hoặc skill set hoặc mindset. 

Còn quá trình nó lớn lên thành quả nhỏ, quả lớn, quả chín nhờ được chăm bón đó là 3 Giai 

Đoạn Học Tập: 
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Giai đoạn 1: Học kiến thức nền tảng. 

Là giai đoạn tìm hiểu những kiến thức căn bản nhất. 

Nó là cái gì? Nó dùng để làm gì? Tại sao phải dùng nó? Tại sao phải sử dụng cái này mà 

không phải cái khác?  

→ Sử dụng bộ câu hỏi What? Why? Để học tập trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 2: Học kiến thức để thực hành. 

Khi đã tích lũy đủ kiến thức ở giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 là giai đoạn bạn cần trang bị những 

kiến thức phục vụ cho việc thực hành. 

Nó được dùng như thế nào? Cách nó vận hành ra làm sao? Khi nào thì sử dụng nó? 

→ Sử dụng câu hỏi HOW? WHEN? Để học tập trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 3: Làm và thử nghiệm → Học hỏi rút kinh nghiệm. 

Khi đã trang bị đủ kiến thức ở giai đoạn 1 và 2 thì giai đoạn 3 là giai đoạn bạn cần làm và 

thử nghiệm để cảm nhận những thứ đã học. Sau đó, bạn cần phải review lại. Từ những 

review đó, bạn sẽ học được những cái bạn thấy, bạn cảm nhận. Lúc này, kiến thức giai đoạn 

1 và 2 mới thật sự là của bạn. 

 

  

 

TOOLSET - SKILL SET - MINDSET TRONG FACEBOOK MARKETING 

Để có thể am hiểu về Facebook Marketing thì mình sẽ chỉ rõ từng thứ chủ chốt, chi tiết về 

toolset - skill set - mindset trong Facebook Marketing để bạn nắm rõ nó mà không phải tự 

tìm kiếm. Từ đó bạn sẽ biết mình cần học những gì? 
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Toolset trong Facebook Marketing 

Bạn đã hiểu việc học toolset chính là nền móng để bạn có đủ nguyên liệu cho việc thực 

hành, từ đó phát triển skill set và mindset. Vậy, chúng ta cần xác định được toolset trong 

Facebook Marketing cụ thể là cái gì để có thể học và kiểm soát nó. Có 3 công cụ chính mà 

bạn cần phải am hiểu để có thể làm Facebook Marketing: 

1. Hệ sinh thái của Facebook như Facebook.com, App Instagram, App Messenger. 

2. Nền tảng giao tiếp trong Facebook như Profile, Group, Fanpage. 

3. Công cụ quảng cáo Facebook Ads. 

Nắm rõ 3 công cụ này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện các kế hoạch Facebook Marketing của 

mình. 

Hiểu về nền tảng mạng xã hội Facebook và hệ sinh thái của nó 

Chúng ta đang quan tâm đến mục đích “làm sao để làm Facebook Marketing hiệu quả?“ 

thì thứ đầu tiên chúng ta cần am hiểu chính là nền tảng mạng xã hội Facebook. Bạn không 

chỉ tìm hiểu về các khái niệm như “nó là gì?” mà còn phải am hiểu tất tần tật những thứ 

liên quan đến nó như đặc điểm, cách vận hành, lịch sử hình thành, lý do hình thành, cấu 

tạo v.v.. Bạn hãy sử dụng 5 câu hỏi lớn dưới đây để tự đi tìm câu trả lời: 

1. Facebook là gì? 

2. Facebook sinh ra nhằm mục đích gì? 

3. Facebook có những nền tảng nào? Và đặc điểm của chúng? 

4. Nội dung đăng lên Facebook và các nền tảng có đặc điểm gì? 

5. Cách Facebook lan tỏa nội dung của bạn như thế nào? 

Từ 5 câu hỏi lớn đó, bạn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho từng câu hỏi bằng cách search 

Google, xem Youtube, đọc thêm sách. Chắc chắn rằng, sẽ có những câu hỏi nhỏ hơn bắt 

đầu phát sinh như: 

• Kích thước ảnh chuẩn trên Fanpage là bao nhiêu? 

• Độ dài video được phép đăng lên Facebook là bao lâu? 

• Một tài khoản Facebook được kết bạn tối đa bao nhiêu người?  

• v.v… 

Hãy bắt đầu từ một câu hỏi lớn, sau đó đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Trên hành trình tìm 

ra câu trả lời, bạn sẽ tiếp tục có thêm những câu hỏi nhỏ phát sinh và hãy tiếp tục tìm kiếm 

câu trả lời cho câu hỏi nhỏ phát sinh đó. Dần dần, bạn sẽ thấy mình am hiểu về Facebook. 

Nhưng đừng tìm hiểu một cách tùy tiện kẽo bạn sẽ ngụp lặn trong một núi kiến thức mà 

không sử dụng được. 

Chúng ta thường hay mắc sai lầm trong học tập vì CÁCH HỌC KHÔNG HỢP LÝ. Mọi người 

thường bắt đầu tìm hiểu từ “lá, cành” mà không đi từ “gốc” của vấn đề. Ví dụ: bạn nghe ai 

đó nói về Audience Insight trong Facebook Ads. Bạn cố gắng tìm hiểu nó là gì? Trong khi 
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Facebook Ads bạn còn chưa nắm rõ, nền tảng Facebook bạn còn chưa hiểu hết. Hãy cứ 

bình tĩnh và đừng sợ các thuật ngữ lạ, thuật ngữ mới trong quá trình đi từ gốc. Bạn chỉ cần 

note lại thuật ngữ đó trong sổ hoặc ở đâu đó dễ tìm kiếm. Mục đích note lại là để bạn biết 

có sự tồn tại của các thuật ngữ đó. Sau quá trình tìm hiểu sâu rộng hơn, chắc chắn bạn sẽ 

kết nối được những thuật ngữ mới vào hệ thống kiến thức của bạn và dần dần bức tranh 

sẽ được hoàn chỉnh.  

Hãy cứ làm theo cách mình hướng dẫn ở trên, hãy tìm hiểu từ “gốc” trước và đi theo con 

đường mà câu hỏi lớn vẽ ra, rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra SỰ AM HIỂU khi nào không 

hay. 

Profile - Group - Fanpage - 3 công cụ mạnh mẽ nhất của Facebook. 

Profile - Group - Fanpage là 3 công cụ tạo nên hệ thống kết nối trên Facebook. Am hiểu về 

3 công cụ này thì bạn mới được xem là am hiểu về Facebook Marketing. Bởi vì mọi hoạt 

động trên Facebook đều xoay quanh 3 công cụ này.  

Bạn cần đi sâu phân tích chúng về các điểm mạnh - điểm yếu để có thể tận dụng một cách 

tối đa. Hãy sử dụng các câu hỏi sau để tìm kiếm câu trả lời: 

• Profile cá nhân có điểm mạnh gì? Group có điểm mạnh gì? Fanpage có điểm mạnh 

gì? 

• Profile cá nhân có điểm hạn chế nào? Group có điểm hạn chế nào? Fanpage có điểm 

hạn chế nào? 

• Cách tăng sự kết nối trong Profile là gì? Trong Group là gì? Trong Fanpage là gì?  

• Tăng sự kết nối đó bằng cách nào? 

• Ai sẽ kết bạn với nick profile của tôi? Ai sẽ tham gia và group của tôi? Hoặc ai sẽ 

like/follow fanpage của tôi? 

• Họ muốn xem điều gì? Họ muốn đọc cái gì? 

• Tôi có thể lồng ghép sản phẩm của mình vào những nội dung đó không? 

Hãy trả lời tất cả những câu hỏi trên thì bạn đã am hiểu về 3 công cụ mạnh mẽ nhất của 

Facebook. 

Facebook Ads - Chiếc cần câu quyền lực 

Trong nền tảng Facebook, có một chiếc “cần câu” giúp bạn có thể câu được “loại cá” mà 

bạn muốn. Bạn muốn câu cá chép, nó sẽ tìm cá chép cho bạn. Bạn muốn câu cá mập, nó 

cũng sẽ tìm đến cá mập cho bạn. Bởi vậy mà mình gọi nó là “chiếc cầu câu quyền lực”. 

Những ai am hiểu về chiếc cần câu này thì người đó có thể bắt được mọi loại cá. Chính vì 

thế mà ngoài thị trường đang rộ lên phong trào dạy cách sử dụng chiếc cần câu này, nó 

chính là Facebook Ads (Công cụ quảng cáo của Facebook). 
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Vì sao nó có thể “tìm ra con cá” mà bạn mong muốn? Bởi Facebook sở hữu trong tay kho 

dữ liệu Big Data về người dùng của họ. Bạn còn nhớ khi bạn đăng kí Facebook, nó yêu cầu 

bạn khai báo giới tính, tuổi tác, quê quán, nơi bạn đang sinh sống và làm việc không? Đó 

được gọi là các thông tin nhân khẩu học. Ngoài ra, khi bạn upload ảnh đại diện, upload ảnh 

lên tường nhà bạn thì nó đều thu thập khuôn mặt của bạn, điển hình nhất là nó tự động 

gợi ý việc tag tên ai đó mà nó nhận diện được. Điều này giúp Facebook theo dõi bạn ở mọi 

nơi trong nền tảng Facebook. Một loại dữ liệu cực kỳ phức tạp và tinh vi khác được 

Facebook thu thập, đó chính là hành vi online; khi bạn like bất kỳ bức ảnh nào, comment 

ở đâu, comment nội dung gì, nó đều thu thập và lưu vào database (kho dữ liệu). Trong 

database này, dữ liệu được AI (trí tuệ nhân tạo) của Facebook phân loại và nhận diện.  

Một khi các nhà quảng cáo, các marketer tiến hành chạy quảng cáo thì các quảng cáo này 

sẽ được công nghệ Machine Learning tối ưu liên tục nhằm đạt kết quả tốt nhất. Cơ sở tối 

ưu quảng cáo được dựa từ sự phân tích và phân loại Bigdata mà AI đã thu thập trước đó, 

giúp quảng cáo của bạn tiếp cận đúng người hơn.  

Giờ thì bạn đã hiểu vì sao Facebook lại miễn phí chưa? Thật ra nó không miễn phí, dữ liệu 

cá nhân của bạn chính là tiền đấy! Và nó lấy những dữ liệu ấy bán cho nhà quảng cáo thông 

qua công cụ Facebook Ads. 

Vì Facebook Ads là một mảng khá lớn trong Facebook Marketing nên mình đã tách ra 

thành một ebook riêng để đào sâu vào chiếc cần câu quyền lực này. 

Hãy tham khảo Ebook QUY TRÌNH FACEBOOK ADS 7 BƯỚC tại: 

Link ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

SKILL SET TRONG FACEBOOK MARKETING 

Sau khi nghiên cứu về toolset trong Facebook Marketing, giờ đây bạn đã biết rõ về từng 

công cụ hoạt động ra làm sao? Có ưu điểm gì? Có nhược điểm gì? Thì việc bây giờ cần làm 

đó là hãy phối hợp chúng lại với nhau sao cho hiệu quả nhất. Cách phối hợp chúng như thế 

nào cho hiệu quả thì mình sẽ giới hiệu cho bạn một quy trình 7 bước để bạn dễ dàng áp 

dụng. Quy trình này chính là skill set! Tham khảo tại phần CÁCH LÀM FACEBOOK 

MARKETING HIỆU QUẢ ngay bên dưới nhé! 

MINDSET TRONG FACEBOOK MARKETING 

Mindset chính là tư duy, là suy nghĩ của một người. Mindset chính là cái gốc để sinh ra skill 

set và toolset. Do đó, có MINDSET ĐÚNG rất quan trọng. Một mindset sai sẽ dẫn đến toàn 

bộ chuỗi sự kiện đằng sau đó trở nên sai lầm. Nó giống như việc: con người trước khi phát 

hiện và công nhận trái đất hình cầu thì những ai cho rằng trái đất hình cầu đều bị xử tử. Tệ 

hơn là hàng loạt các tư tưởng sai lầm được sinh ra từ duy trái đất hình phẳng gây ra nhiều 

sai lệch. Nếu giả sử chúng ta vẫn chìm đắm trong mindset sai lầm ấy, thì chúng ta đã không 

có ngày hôm nay, không có vệ tinh, không có mạng internet để sử dụng. 
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Hiểu được tầm quan trọng về mindset, mình sẽ chia sẻ cho bạn những tư duy đúng đắn 

để có thể trở thành một nhà Facebook Marketing giỏi. Bạn hãy đọc phần tiếp theo nhé! 

Muốn làm Facebook Marketing giỏi phải biết điều này. 

Để có thể biết như thế nào là một Facebook Marketing giỏi, bạn hãy cùng xem ví dụ sau 

để cùng phân tích nhé! 

Ví dụ: Trần A là một người làm Facebook Marketing. Sau khi học hết bí kíp võ công, anh tự 

tin rằng mình đã là một marketer giỏi, anh liên tục đưa ra các ý tưởng truyền thông cho 

doanh nghiệp mà anh đang công tác, các ý tưởng của anh rất hay, sánh ngang với các 

chiến dịch marketing của Durex đang làm mưa làm gió (Durex thường có những content 

sáng tạo khiến người làm marketing phải thán phục nên mình đưa vào ví dụ chứ không 

nhằm mục đích gì khác). Sếp anh rất hài lòng bởi những ý tưởng của anh nhưng phòng 

kinh doanh báo về rằng KHÔNG CÓ KHÁCH HÀNG! Sếp dạo quanh một vòng Fanpage 

công ty, thấy mọi người comment rất nhiều, nhưng đa số là comment khen nội dung hài 

hước, nội dung độc đáo. Chẳng thấy một ai để lại comment muốn mua hàng. 

Vậy! Theo bạn, Trần A có phải là một người làm marketing Facebook giỏi không? 

Theo mình, Trần A là một người làm marketing giỏi nhưng chưa được đặt đúng chỗ. Nếu 

sếp của Trần A đặt mục tiêu là nhận diện thương hiệu thì Trần A đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ nhưng nếu sếp của Trần A đặt mục tiêu là BÁN HÀNG, thì chiến dịch marketing 

Trần A đã thất bại hoàn toàn. 

Cho nên, để có thể biết rõ như thế nào là người làm Facebook Marketing giỏi bạn cần phải 

hiểu rõ mục đích và mục tiêu marketing trong Facebook Marketing. 

XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH LÀM FACEBOOK MARKETING. 

Việc xác định rõ ràng mục đích làm Facebook Marketing sẽ giúp bạn cho ra được mục tiêu 

cụ thể, từ đó bạn mới có thể xây dựng kế hoạch và kiểm soát nó. 

Mục đích làm Facebook Marketing là gì?  

Mục đích làm Facebook Marketing chính là động cơ, là lý do mà chúng ta sử dụng nó. Để 

xác định được mục đích, ta cần biết điểm mạnh, công dụng của nó. Nó giống như việc 

chúng ta sử dụng con dao vì chúng ta biết nó sắt bén. Từ đó, ta mới sử dụng con dao tùy 

theo từng mục đích khác nhau như cắt thịt, cắt giấy, cắt kim loại. Với nền tảng Facebook, 

mình đã chia sẻ về điểm mạnh của nó ở phần đầu. Bạn hãy xem lại nó để tìm ra các mục 

đích sử dụng khác nhau. Mình sẽ chỉ ra cho bạn một vài mục đích làm Facebook Marketing 

phổ biến: 

Mục đích làm Facebook Marketing: 

• Để gia tăng nhận diện thương hiệu 
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• Để kết nối, tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ. 

• Để giúp người làm marketing dẫn dắt khách hàng tiềm năng vào hành trình mua 

hàng. Ví dụ như dẫn khách hàng tiềm năng sang kênh Youtube để xem video, dẫn họ 

sang website để xem thông tin sản phẩm 

Xác định mục tiêu làm Facebook Marketing 

Sau khi đã xác định rõ mục đích làm Facebook Marketing là gì? Thì từ chính mục đích đó 

bạn sẽ sinh ra được các mục tiêu làm Facebook Marketing. 

Mục tiêu Facebook Marketing là gì? 

Mục tiêu Facebook Marketing là đích đến, là thành quả bạn mong muốn đạt được. Ví dụ: 

bạn sử dụng dao để cắt thịt thì mục tiêu của bạn là các miếng thịt phải thái mỏng 1 cm. 

Những miếng thịt dày 1cm chính là mục tiêu.  

Xác định mục tiêu trong Facebook Marketing 

Để xác định được mục tiêu trong Facebook Marketing, ta phải xét từng mục đích làm 

Facebook Marketing. 

Nếu mục đích làm Facebook Marketing là để tăng nhận diện thương hiệu. Mục tiêu sẽ là 

số lượng người tiếp cận được bài post/video; số lượng reach; giá trên mỗi 1000 lần tiếp cận 

(CPM - một chỉ số chi phí trong Facebook Ads) v.v… 

Nếu mục đích làm Facebook Marketing là để kết nối với khách hàng tiềm năng. Mục tiêu 

sẽ là số lượng like/share/comment. Số lượng đánh giá tích cực hoặc tiêu cực. Số lượng 

người nhắn tin v.v… 

Nếu mục đích làm Facebook Marketing là để hỗ trợ bán hàng. Mục tiêu sẽ là số người hỏi 

mua hàng, số người để lại thông tin để được tư vấn, số tiền chi phí trên mỗi tin nhắn hỏi 

mua hàng v.v… 

Bạn thấy đấy! Trường hợp của Trần A, sếp mong muốn chiến dịch Facebook Marketing có 

thể đem lại khách hàng, tức mục đích dùng Facebook Marketing để hỗ trợ bán hàng, thì 

kết quả cần mang về là những tin nhắn hỏi mua hàng, những comment là số điện thoai 

của khách hàng tiềm năng muốn được tư vấn. Cho nên! Để trở thành một người làm 

Facebook Marketing giỏi thì bạn cần phải biết mục đích làm marketing, từ đó xác lập mục 

tiêu phù hợp và đạt được các mục tiêu đó. 

CÁC SAI LẦM PHỔ BIẾN KHI LÀM FACEBOOK MARKETING 

“Bạn cần biết những sai lầm phổ biến khi làm Facebook Marketing để tránh đi vào vết xe 

đổ. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như tiền bạc “ 

Ngoài sai lầm trong việc xác định mục tiêu, dẫn đến kết quả sai lầm thì hiện nay trên thị 

trường, người làm Facebook Marketing thường mắc phải các sai lầm sau: 
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• #1 - Không mở rộng sự kết nối. Nghĩa là bạn không gia tăng số lượng bạn bè trong 

nick cá nhân, không tìm cách gia tăng thành viên trong group và không gia tăng số 

lượng like/follow trong trang Fanpage của bạn. Facebook đã cung cấp cho chúng ta 

những cái ao, đó chính là các nền tảng Profile, Group, Fanpage. Việc của chúng ta là 

thả cá vào những cái ao đó, nuôi cá lớn và khai thác cá. Mọi người quên đi việc thả cá 

mà chỉ chăm chăm vào việc khai thác cá. 

• #2 - Mở rộng sự kết nối theo cách cực đoan. Khác với sai lầm #1, sai lầm #2 này còn 

nghiêm trọng hơn vì nó âm thầm làm cái ao của bạn bị “thủng” và cá sẽ từ lỗ thủng 

đó chui ra hết. Nhiều người nghĩ rằng, mua một vài cái phần mềm kết bạn, phần mềm 

gửi tin nhắn hàng loạt là làm Facebook Marketing. Họ không cảm nhận sự quấy rồi 

đó khiến bạn bè, thành viên group hoặc những người follow fanpage cảm thấy khó 

chịu và dần rời xa họ một cách âm thầm.  

• #3 - Làm nhưng không biết để làm gì. Sai lầm này giống như ví dụ Trần A ở trên 

nhưng khác ở chỗ phạm vi rộng hơn. Nhiều người không nhận ra rằng mọi hoạt động 

diễn ra trên các nền tảng Facebook của họ đều được ai đó nhìn thấy. Việc đăng story, 

đăng status hoặc nhỏ hơn là nhấp vào nút like/share một bài viết nào đó trên 

Facebook đều được người khác trong vòng kết nối của họ nhìn thấy. Và họ làm điều 

đó một cách vô ý/vô thức. Lý do gây ra lỗi này là do họ không tách tài khoản Facebook 

cá nhân và tài khoản Facebook làm marketing ra riêng biệt. Marketing là việc bạn 

phải tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, đôi lúc những chi tiết nhỏ gộp lại sẽ mang lại cho 

bạn những thành quả lớn. 

• Chỉ tập trung vào 1 kênh. Nhiều người hoặc là tập trung vào nick cá nhân, hoặc là tập 

trung vào phát triển group, hoặc là tập trung vào fanpage mà không tận dụng cả 3 

nền tảng này cùng lúc. Mỗi kênh đều có một đặc điểm riêng và lợi thế riêng nên hãy 

tận dụng tối đa chúng. Lỗi này xảy ra bởi nguyên nhân cốt lõi là không có tầm nhìn 

xa, họ hài lòng với những thứ đang có hoặc không đủ kiến thức để làm và kiểm soát 

được đa nền tảng. Rồi một ngày! Họ bỗng nhận ra Facebook là kẻ nắm luật chơi, nó 

có thể giảm tiếp cận các bài viết của bạn mà không cần bất kì lý do cụ thể nào. 
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CÁCH LÀM FACEBOOK MARKETING HIỆU QUẢ 

HIỂU VỀ QUY TRÌNH FACEBOOK MARKETING 7 BƯỚC 

Quy trình Facebook Marketing 7 bước của TIEN ZIVEN là một quy trình mang tính logic. 

Bước trước là tiền đề cho bước sau, giúp bạn có thể tạo ra một kế hoạch làm Facebook 

Marketing hiệu quả. Đây cũng là quy trình Facebook Marketing do chính đội ngũ TIEN 

ZIVEN đúc kết sau nhiều dự án thực tế. 

Trước khi đi vào phân tích chi tiết từng bước, mình sẽ nói cho bạn rõ về cách học 7 bước 

này sao cho hiệu quả. Trong ebook, mình sẽ không hướng dẫn cho bạn chi tiết từng bước 

cụ thể phải làm như thế nào, mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn về nguyên lý của 7 bước 

trong quy trình. Điều này còn quan trọng hơn cả việc hướng dẫn chi tiết từng bước.  

Hiểu được 7 bước chính là chìa khóa giúp bạn sáng tạo ra nhiều cách làm mới mẻ hơn, hiệu 

quả hơn dựa trên một nền móng đúng.  

QUY TRÌNH FACEBOOK MARKETING 7 BƯỚC 

Sau đây là quy trình 7 bước: 

Bước 1: Xác định mục đích làm Facebook Marketing 

Đầu tiên, để triển khai Facebook Marketing một cách hiệu quả thì bạn cần xác định mục 

đích làm marketing của bạn hoặc của doanh nghiệp/ tổ chức mà bạn đang công tác.  

Mọi hoạt động Digital Marketing nói chung đều trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ cho mục 

đích hỗ trợ bán hàng (Xem thêm chi tiết về điều này tại ebook CÁCH HỌC DIGITAL 

MARKETING HIỆU QUẢ). Do đó, suy cho cùng, mục đích lớn nhất trong Facebook 

Marketing cũng chính là hỗ trợ bán hàng trực tiếp và hỗ trợ bán hàng gián tiếp. 

Hỗ trợ bán hàng trực tiếp. Nghĩa là bạn sử dụng Facebook làm marketing để phục vụ cho 

việc trực tiếp bán sản phẩm. Có thể kể đến như việc bạn đăng trực tiếp sản phẩm lên các 

nền tảng Facebook, đăng thông tin khuyến mãi, quà tặng để kích thích mua hàng. 

Hỗ trợ bán hàng gián tiếp. Nghĩa là bạn sử dụng Facebook làm marketing để phục vụ cho 

việc nhận diện, tạo lòng tin, tạo sự tin tưởng nhằm giúp khách hàng dễ dàng ra quyết định 

mua hàng trong tương lai. Có thể kể đến như việc bạn truyền thông các thông điệp của 

thương hiệu bạn, bạn chia sẻ mẹo, tips giúp khách hàng sử dụng sản phẩm v.v… 

Lưu ý: bạn cần phân biệt rõ đâu là hoạt động marketing, đâu là hoạt động sale để xây dựng 

mục tiêu đúng đắn. 

Ví dụ: bạn sử dụng nick cá nhân để đăng bài bán hàng, hành động đăng bài lên nick cá 

nhân bằng nội dung hình ảnh và chữ viết, giúp đối tượng tiềm năng thấy được thông tin 

sản phẩm. Đây được xem là hoạt động marketing. Sau đó, đối tượng tiềm năng phát sinh 
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nhu cầu mua hàng và nhắn tin cho bạn để hỏi thêm về chi tiết sản phẩm. Giờ đây, bạn tư 

vấn hoặc gọi điện nhằm chốt đơn hàng thì hành động tư vấn hoặc gọi điện thoại chốt đơn 

là hoạt động bán hàng.  

Tóm lại, 

• Hoạt động marketing là các hoạt động giúp bạn tiếp cận đến khách hàng nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho họ. 

• Hoạt động bán hàng là các hoạt động giúp bạn chuyển hóa khách hàng tiềm năng 

thành khách hàng. 

Tại sao cần xác định rõ 2 hoạt động này?  

Khi bạn xác định rõ được các hoạt động marketing, bạn mới có thể xác lập được mục tiêu 

cụ thể. Ví dụ: bạn đo lường số lượng tin nhắn hỏi mua hàng, comment hỏi mua hàng để 

đánh giá độ hiệu quả của các hoạt động marketing, chứ không phải đo lường số đơn hàng 

để đánh giá độ hiệu quả của các hoạt động marketing.  

Bước 2: Phân tích khách hàng - đối thủ cạnh tranh và nội lực doanh 

nghiệp 

Đây cũng là một bước quan trọng mà ai cũng phải làm. Tuy nhiên, nó sẽ phụ thuộc vào độ 

lớn ngành, độ lớn cạnh tranh thị trường để thực hiện bước này. Nếu bạn chỉ là cá nhân thì 

thay vì phân tích nội lực doanh nghiệp, bạn hãy phân tích những nguồn lực cá nhân mà 

bạn đang có để kinh doanh, để bán hàng. 

Người xưa có câu “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Sau khi đã xác định được mục 

tiêu làm Facebook Marketing, giờ đây bạn cần có dữ liệu để đưa ra kế hoạch hành động cụ 

thể và hợp lý. Để có dữ liệu, bạn phải có thông tin và xử lý thông tin đó theo mục đích sử 

dụng. Việc xử lý thông tin theo mục đích sử dụng chính là phân tích. 

Có 3 nhóm đối tượng mà chúng ta cần phân tích trong Facebook Marketing. 

• Phân tích khách hàng tiềm năng. Bạn cần tìm hiểu mọi khía cạnh về khách hàng 

tiềm năng. Kết quả cuối cùng của việc phân tích này là bạn phải hiểu được khách 

hàng đang gặp vấn đề gì?(có liên quan đến sản phẩm của bạn) Họ cần gì? Và vì bạn 

đang sử dụng Facebook làm marketing nên bạn cần biết họ sẽ có hành vi như thế 

nào trên Facebook, để từ đó có cơ sở lập kế hoạch truyền thông ở bước 3. 

• Phân tích đối thủ cạnh tranh. Bạn cần tìm hiểu mọi khía cạnh về đối thủ cạnh tranh 

của bạn. Kết quả cuối cùng của việc phân tích này là bạn phải hiểu về đối thủ của bạn 

đang có lợi thế gì? có bất lợi gì? Và bạn có điểm gì để cạnh tranh được với họ? 

• Phân tích nội lực của bạn hoặc của doanh nghiệp bạn. Bạn cần tìm hiểu mọi khía 

cạnh về cá nhân/doanh nghiệp bạn. Kết quả cuối cùng của việc phân tích này là bạn 

phải hiểu về những nguồn lực của bạn đang có để cạnh tranh với đối thủ và phục vụ 

khách hàng tốt hơn đối thủ.  
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Vì sao phải làm bước này: 

Là cơ sở để xây dựng chiến lược Facebook Marketing. Dựa vào những dữ liệu này, chúng 

ta có thể tạo ra một kế hoạch ít viển vông và bám sát thực tế cạnh tranh hơn. Nếu không 

làm bước này, bạn làm kế hoạch giống như người đi trên mây, sai không biết ở đâu và nếu 

may mắn đúng thì cũng không hiểu vì sao đúng. Dẫn đến không thể tối ưu được. 

Xác định được nguồn lực, bạn sẽ hiểu mình đang nằm ở đâu, sức mạnh “chiến đấu” như 

thế nào? Việc này sẽ giúp bạn tạo ra kế hoạch ở bước 3 hợp lý hơn. Nếu không rõ về nguồn 

lực mà bạn đang có, bạn sẽ không thể xây dựng lộ trình từng bước một cách hợp lý để 

phát triển. Dù là nguồn lực ít hay nhiều, chúng ta đều có thể đạt được một kết quả nào đó. 

Từ kết quả đó sẽ phát triển ra thêm. 

Bước 3: Xây dựng chiến lược và chiến thuật truyền thông Facebook 

Sau khi đã có đủ dữ liệu cần thiết, việc cần làm lúc này là bạn hãy xây dựng một kế hoạch 

dài hạn, đây gọi là chiến lược. Trong kế hoạch dài hạn đó, bạn hãy phân chia thành từng 

mốc và tìm cách đạt được mốc đó nhanh nhất, tiết kiệm nhất, đây gọi là chiến thuật. 

Để xây dựng được một kế hoạch hợp lý, bạn cần xác định thành quả mà bạn tự tin có thể 

đạt được và từ thành quả đó bạn vẽ ra lộ trình, hướng đi để đạt được thành quả đó. Ví 

dụ:  bạn xây mong muốn trong 1 tháng, fanpage của bạn sẽ tiếp cận tới 10.000 người. Vậy 

bạn sẽ vẽ ra các mốc 1.000 người  - 5.000 người - 10.000 người. Để đạt được 1.000 người 

tiếp cận thì bạn sẽ xem xét nội lực hiện tại của fanpage bạn, nó có thể tiếp cận được 100 

người trên mỗi post. Vậy thì bạn cần tăng số lượng bài post lên hoặc tăng số lượng người 

follow fanpage lên hoặc cả 2 thứ đó. Cứ thế, bạn vẽ ra hướng đi cho 5.000 người và 10.000 

người. Đây là một ví dụ cụ thể giúp bạn dễ hình dung việc xây dựng chiến lược truyền 

thông Facebook sẽ như thế nào. Về khái niệm chiến lược, đừng quá lo sợ từ này, bạn cứ 

hiểu rằng nó là một kế hoạch dài hạn và kế hoạch đó phải phù hợp với nội lực của bạn. 

Đừng cố vẽ ra một bức tranh lớn khi trong tay bạn chỉ có 1 cây bút chì và tờ giấy A4.  

Vì sao phải làm bước này: 

• Chiến lược giúp bạn không bị lan man trong hành động. 

• Chiến thuật giúp bạn đi nhanh hơn. 

Bước 4: Biến chiến lược thành kế hoạch hành động 

Với tấm bản đồ có sẵn ở bước 3, giờ đây bạn cần cụ thể hóa các cột mốc thành những hành 

động cụ thể. Bạn hãy viết ra tất cả các việc cần làm trước tiên, sau đó sắp xếp nó lại theo 

thứ tự trước sau và đặt nó lên một timeline (dòng thời gian). Kết quả đạt được trong bước 

này chính là một bản kế hoạch hành động. Đối với một nhóm người, một tổ chức, có sự 

phân chia công việc thì bạn cần phải xây dựng thêm 2 mục sau: 
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• Xây dựng guideline. Là bảng hướng dẫn công việc cụ thể, ví dụ: bạn cần thiết kế ảnh 

thì designer phải thiết kế như thế nào? tông màu gì? chủ đề trọng tâm là gì? v.v… Khi 

người đảm nhận vai trò thiết kế xem qua, họ sẽ biết mình cần làm gì. 

• Xây dựng checklist. Là bảng các hạng mục cần có trong công việc để kiểm soát chất 

lượng hành động. Ví dụ: Trong checklist thiết kế bạn ghi rõ: có logo, có viền, tỷ lệ hình 

16:9 thì sau khi người làm thiết kế gửi file cho bạn, bạn sẽ kiểm tra xem đã đúng với 

checklist chưa! Nếu chưa thì yêu cầu họ sửa lại. 

Vì sao phải làm bước này: 

• Giúp bạn biết được những điều cần làm. 

• Giúp bạn và mọi người rõ ràng trong từng hành động, không xảy ra mâu thuẫn đội 

nhóm. 

Bước 5: Chuẩn bị nguồn lực truyền thông. 

Nếu đã là một nhà làm Facebook Marketing, bạn cần phải am hiểu về content marketing. 

Vì content là một công cụ chiếm 100% tương tác trên mạng xã hội Facebook. Bạn lên 

Facebook để đọc chữ, xem ảnh, xem video. Chữ - Ảnh - Video chính là content. Cho nên, 

các khách hàng tiềm năng của bạn cũng chỉ thấy được 3 thứ đó. Việc của người làm 

Facebook Marketing đó là tạo ra content có thông điệp và thông điệp đó phải xuyên suốt 

để giúp những người đang follow nhớ đến thông điệp đó, nhớ đến bạn, nhớ đến doanh 

nghiệp của bạn. 

Khi đã xây dựng xong bước 4, chắc chắn một điều rằng, bạn sẽ phải làm nội dung trong 

Facebook Marketing. Hãy chuẩn bị những nội dung đó thật tốt, vì chỉ cần bạn làm nội dung 

kém, thì hệ quả xảy ra, một là người dùng sẽ rời xa bạn, hai là facebook tự hạn chế khả 

năng tiếp cận nội dung của bạn.  

Các công việc cần chuẩn bị: 

• Xây dựng content hub. Hay còn gọi là xây dựng kho nội dung. Với những doanh 

nghiệp đang kinh doanh bất kì một sản phẩm nào đó thì họ đang giải quyết một vấn 

đề của một nhóm đối tượng thông qua sản phẩm mà họ đang bán. Giả sử bạn kinh 

doanh quần áo cho các bạn nữ “bánh bèo”, bạn đang là người giúp họ có một phong 

cách “bánh bèo” hợp với sở thích của họ. Hãy xây dựng kho nội dung xoay quanh vấn 

đề đó – Giúp họ trở nên “bánh bèo” hơn nữa. 

• Xây dựng content mồi câu. Hay còn gọi là content thu hút khách hàng mục tiêu. Hãy 

khai thác các chủ đề “đau nhất” của khách hàng, và vì nó là mồi câu cá nên hãy nhỏ 

thôi và “thơm ngon” lên. Đừng tạo ra content mồi câu là một bài văn dài đằng đẳng. 

• Xây dựng content bán hàng. Hay còn gọi là content chốt sale. Những content liên 

quan đến sản phẩm để khách hàng ra quyết định mua hàng. 
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Vì sao phải làm bước này: 

• Đây là bước mình gọi là “chuẩn bị vũ khí chiến đấu”. Khi vũ khí bạn “sắc bén”, việc bán 

hàng hay làm truyền thông của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Bước 6: Hành động 

Đây là bước mà bạn bắt tay vào triển khai những thứ trên giấy. Một lưu ý là bạn hãy chú ý 

đến những vấn đề phát sinh trong quá trình hành động, để báo cáo cho cấp trên, giúp điều 

chỉnh lại các hành động sao cho phù hợp với chiến lược đề ra. 

Vì sao phải làm bước này: 

• Chỉ có hành động mới tạo ra kết quả. Nếu chỉ viết kế hoạch mà không hành động thì 

chẳng có gì xảy ra cả! 

Bước 7: Kiểm soát và tối ưu  

Sau khi bước 6 diễn ra được một thời gian, bạn sẽ bắt đầu có những số liệu hoặc tình huống 

đáng chú ý diễn ra. Bạn cần phải phân tích số liệu hoặc tình huống đó để đánh giá xem kế 

hoạch có đang đi đúng hướng hay không! Sẽ có 2 trường hợp xảy ra.  

Một là kế hoạch đang đúng hướng, biểu hiện là các chỉ số gần phù hợp với mục tiêu đề ra. 

Bạn hãy bắt đầu tối ưu các hoạt động lại để đưa các chỉ số về đúng với mục tiêu đề ra. 

Hai là kế hoạch bị sai hướng, biểu hiện là các chỉ số lệch rất xa các dự đoán của bạn. Hãy 

ngưng các hoạt động lại và tìm nguyên nhân gây ra vấn đề đó. Để tìm ra nguyên nhân, bạn 

cần đánh giá lại bước 6 xem đã ổn chưa, có sai lầm gì không? Nếu ổn rồi thì đánh giá lại 

bước 5, tuần tự cho đến bước 1. Hãy đánh giá ngược dòng từ dưới lên, đừng vội thay đổi 

mục tiêu ở bước 1 ngay lập tức nếu bạn nhận được kết quả ở bước 7 không đúng theo ý 

muốn. 

Vì sao phải làm bước này. 

• Giúp bạn nhận biết lỗi lầm để rút kinh nghiệm 

• Tìm ra được các phương án mới tốt hơn. 

• Hiểu được tình huống thực tế khác với kế hoạch như thế nào từ đó có cho mình kỹ 

năng lập kế hoạch tốt hơn sau này. 

Bạn thấy đấy, quy trình Facebook Marketing 7 bước này là một quy trình logic và gắn kết 

với nhau. Bạn cần phải triển khai bước 1 thì bước 2 sẽ dần lộ diện, bạn triển khai bước 2 thì 

bước 3 sẽ dần lộ diện. Trong bước 2, nó giúp củng cố lại tính hợp lý của bước 1 và trong 

trong bước 3, nó cũng cố lại tính hợp lý của bước 2. Tóm lại, chúng hỗ trợ nhau và bao trùm 

nhau. 
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TIEN ZIVEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN 

Vậy là bạn đã đọc xong cuốn ebook này. Hy vọng, bạn tìm được điều gì đó hữu ích. 

Những điều mình chia sẻ trong ebook này là kinh nghiệm “xương máu” mà mình đã dày 

công đúc kết ra, chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể tìm được những điều này ở ngoài kia. 

Ủng hộ mình bằng cách follow và inbox nhận xét cảm nhận của bạn khi đọc xong cuốn 

ebook này nhé. Đây là cách bạn tiếp thêm động lực và giúp mình tạo ra các ebook khác để 

dành tặng cho cộng đồng Digital Marketing Việt Nam 

 

Triết lý hoạt động của TIEN ZIVEN 

“Một cây làm chẳng nên non nhưng nhiều cây sẽ tạo nên một khu rừng. TIEN ZIVEN không 

thể một mình tạo ra một khu rừng mà chính ở mỗi cá nhân các bạn. TIEN ZIVEN sẽ là nơi 

ươm mầm cho khu rừng Marketing Việt Nam trở nên xanh tốt”  

–  Tâm Trần – Founder TIEN ZIVEN 

Nhiệm vụ của chúng tôi 

• Tạo nên kênh Youtube học tập về Digital Marketing: 

https://www.youtube.com/channel/UCe3Zwlury0bsLJ_cbUrck4w 

• Tạo nên nền tảng học online về Digital Marketing: 

https://online.zivenacademy.com/khoa-hoc-mien-phi/ 

Thông tin: 

• Website TIEN ZIVEN: https://bit.ly/3d8aElj 

• Fanpage TIEN ZIVEN: https://www.facebook.com/tienziven.company 

 

Cám ơn và hẹn gặp lại! 

  


