


Lời giới thiệu  
 

Chào bạn,  
 

Chúng ta vừa bước qua giai đoạn “Content is King” 
và sang trang mới “Content is Queen”! Content ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh và 
marketing: bán hàng bằng content, viral bằng 
content, thu hút khách bằng content hữu ích (gọi là 
content marketing), SEO bằng content chất lượng, 
tăng tương tác fanpage bằng content trúng insight. 
Tạo được content hay là bí quyết để bán hàng 
online, là cách để viral, là cách để giảm chi phí, là 
cách để chiến thắng với nguồn lực giới hạn.  
 

Ebook Content Chân Kinh này  chính là bí kíp giúp 
bạn tạo ra content hay. Content Chân Kinh là tập 
hợp các bài viết hay nhất của mình về content đã 
chia sẻ trên các cộng đồng như isocial, Quản Trị và 
Khởi Nghiệp, Thánh Content. Trong đó có nhiều  bài 
viết nhận được hơn một ngàn like, và đã lan truyền 
trên nhiều website, ví dụ chỉ cần  google: Thánh 
Content, Tư Duy trong content… là đã nhìn thấy 
nhiều phiên bản của bài viết 
 

Đây là những kinh nghiệm mà mình góp nhặt được 
trong nhiều năm qua từ thực tiễn và từ sách vở. 



Mình chia sẻ kiến thức với hi vọng bạn  đọc nhận 
được giá trị, để làm đúng hướng, còn bản thân mình 
nhờ viết ra sẽ trở nên tiến bộ hơn. Sau khi viết 
những bài này cũng có nhiều bạn inbox: “anh ơi nhờ 
những bài viết của anh, em đã đọc và thực hành, 
kết quả rất khả quan ạ”. “Anh ơi cám ơn anh đã chia 
sẻ những toàn những điều bổ ích”.  Đó là điều làm 
mình vui nhất khi viết ra những bài viết này. 
 

Tập hợp các bài viết vào ebook này sẽ giúp bạn dễ 
dàng tìm kiếm hơn, tranh thủ đọc lúc rảnh rỗi.. Hoặc 
cứ xem như một quà tặng mình dành tặng bạn, để 
minh biết còn có ai đó thỉnh thoảng đọc bài viết của 
mình. So với các bài viết trên các group thì phiên 
bản ebook này có thêm minh họa hình bằng các 
hình ảnh bắt mắt. Xin gửi lời cảm ơn đến bạn 
Nguyễn Minh Tú phụ trách thiết kế và gửi lời cảm 
ơn đến bạn Nguyễn Đình Cát Tiên phụ trách biên 
tập. 
 

Ngoài ra mình còn dành tặng một phần quà cực kỳ 
đặc biệt  nằm ở vị trí “bí ẩn” trong ebook. Hãy đọc 
thật kỹ ebook để tìm ra phần quà này nhé! 
 

Cuối cùng xin chân thành gửi lời cảm ơn bạn đã 
quan tâm đọc, đã like, đã comment bài viết của 
mình để nhiều người biết đến, cảm ơn bạn đã chia 
sẻ lại bài viết trên website, trên Facebook và không 



quên ghi nguồn. Đó là động lực lớn để mình có thể 
tiếp tục chia sẻ nhiều hơn nữa! 
 
Sắp tới mình sẽ cho ra mắt thêm hai ebook nữa về 
Facebook Ads và các Mẹo tư duy, viết content. Các 
bạn hãy đón đọc nhé! 
 

Xin cảm ơn.  
 

Hoàng Bảo Kiếm  
 

Minnie
Typewriter
Nguyên Mod Cộng đồng isocialFounder Group Thánh Content Founder Magic ContentCEO Công ty Cổ phần VNSTAR

Minnie
Typewriter
Tham gia Group Thánh Content để cập nhật những Ebook tiếp theo sớm nhất nhé!

https://www.facebook.com/groups/thanhcontent
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[PHẦN I]  
ĐỂ TRỞ THÀNH THÁNH 
CONTENT BÁN HÀNG 
 
Thánh Content là gì?   
Hiểu nôm na Thánh Content là người viết 
content hay. Hay đến nỗi người đọc phải 
chăm chú đọc từ đầu đến cuối bài cho dù 
nó dài thế nào, hay đến nỗi người đọc phải 
dừng xem tivi để đọc nó, dừng tán gẫu để 
đọc nó, dừng làm việc để đọc nó, nói chung 
là dừng mọi thứ xung quanh để nghiền 
ngẫm nó.  
  
Thánh Content bán hàng là người viết 
content hay và khiến khách hàng đọc xong 
phải hành động như người viết mong 
muốn: mua hàng, để lại contact, comment, 
inbox, like, share (để viral chẳng hạn).  
 
Như vậy cần có 2 điều kiện: một là viết 
content hay, hai là content phải khiến người 
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đọc hành động. Nhiều tiểu thuyết gia viết 
hay nhưng không viết được content bán 
hàng, vì không biết cách bán hàng ra sao, 
tâm lý mua hàng của khách thế nào. 
 
TẠI SAO CẦN TRỞ THÀNH THÁNH 
CONTENT BÁN HÀNG?  
Bạn phải trở thành Thánh Content bán 
hàng hoặc phải thuê được Thánh Content 
bán hàng vì: 
- Để tăng doanh số bán hàng, để đẩy hết 
hàng tồn kho. Vì với cùng một số lượng 
người đọc, thì một content hay sẽ cho tỉ lệ 
chuyển đổi cao hơn một content bình 
thường, cao hơn nhiều so với một content 
dở. 
- Content đang lên ngôi, cho dù là ở Google 
hay trên Facebook. Facebook ưu tiên 
content thú vị, cho nó tiếp cận nhiều người 
hơn, nên sẽ làm giảm chi phí quảng cáo, 
điều này tôi đã giải thích ở bài “Thấu hiểu 
giải thuật phân phối của Facebook”. 
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- Còn ở Google, content hay sẽ giúp bài 
viết đứng ở thứ hạng cao trong danh sách 
tìm kiếm. Và do đó bạn vẫn tiếp cận nhiều 
khách hàng hơn, với chi phí thấp hơn.   
Tóm lại: content hay sẽ giúp bạn bán được 
hàng và giảm chi phí tiếp cận khách hàng 
mới. 
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BÀI 1. CẤU TRÚC CỦA MỘT 
CONTENT HAY  
 
Để viết được content hay đầu tiên chúng ta 
hãy khám phá cấu trúc của một content hay  
Theo quan điểm cá nhân của tôi một 
content hay gồm có 3 phần: 
 
- Ngôn từ hay 
- Phép tu từ hay (gồm cả phép tu từ vựng, 
ngữ nghĩa, câu). Có 2 phép làm tăng cảm 
xúc của người đọc đó là: phép sóng đôi và 
phép tương phản. 
- Ý tưởng hay  
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1. NGÔN TỪ HAY   
 
Ngôn từ là từ ngữ diễn đạt thành lời, thành 
văn bản. Ngôn từ chính là vỏ bọc của nội 
dung. Ngôn từ hay sẽ giúp nội dung hay 
hơn. Một vỏ bọc đẹp sẽ mang lại cho ngươi 
đọc ấn tượng hơn về giá trị. Tôi không giỏi 
trong việc sử dụng ngôn từ, nên bây giờ 
vẫn còn phải học hỏi.  
Bạn có thể học thêm các HOT keyword để 
có thể sử dụng ngôn từ hay.  
 
Ví dụ: 
- Bóc phốt 
- Đánh ghen 
- Nghe lén 
- Bói toán a ơi 
- Mất trộm, mất cắp 
- Dì ghẻ, con chồng 
- Người chồng bất lực 
- Ông hàng xóm 
- Thả ga 
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(List từ được chia sẻ bởi FB: Phạm Hùng 
Thắng, được chia sẻ đầy đủ ở cuối sách)  
 
Cũng nhờ hôm trước đọc HOT Keyword, 
mà tôi viết bài “Thấu Hiểu giải thuật phân 
phối của Facebook”, được hơn 1000 like và 
300 comment. Trong đó từ ngữ hay tôi học 
được là từ “Thấu Hiểu”, đóng góp một phần 
không nhỏ sự hấp dẫn cho bài viết. Tài liệu 
này khá ngắn, ngồi đọc 30 phút và cố gắng 
ghi nhớ, sau này có thể bạn bất chợt viết 
được ngôn từ thật hay. Hãy đọc nó!  
 
Dùng từ tượng hình. Để viết content hay, 
bạn nên ưu tiên dùng từ tượng hình. Từ 
tượng hình là từ gợi lên hình ảnh trong tâm 
trí người đọc, từ tượng hình làm người đọc 
hình dung ra cảnh tượng chân thực trước 
mắt, do đó nó sẽ tác động mạnh mẽ trực 
tiếp lên cảm xúc của người đọc. 
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Dùng từ ngữ bình 
thƣờng 

Dùng từ tƣợng 
hình 

Cô ấy buồn Cô ấy rơi nước mắt 
Anh ấy có nhiều tiền Anh ấy đếm tiền mỏi 

cả tay 

Hồi hộp Tim đập thình thịch 
 
  Hãy thay thế và dùng từ tượng hình 
nhiều hơn trong bài viết. Mục đích là làm 
cho vần. Bạn cũng có thể dùng phép tu từ 
ngữ âm: dùng điệp âm, điệp vần, điệp 
thanh. Khi có vần thì thường gây được ấn 
tượng hơn, người ta dễ nhớ hơn. Tuy 
nhiên, thường thì người ta dùng vần ở tiêu 
đề, lời kêu gọi hoặc slogan. Nếu dùng 
nguyên bài thì nó thành thơ mất. 
  
Ví dụ tiêu đề vần: 
- Trang sức cực xinh, tôn vinh nét quý 
phái.  
- Xinh xinh cute cute trông thật đáng yêu.  
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2. PHÉP TU TỪ HAY (MỆNH ĐỀ, CÂU)    
 
Người ta hay dùng để làm nổi bật ý đó là 
„„sóng đôi‟‟ và “tương phản‟‟.  
 
2.1 Sóng đôi:  
Nghĩa là một cặp câu, cặp mệnh đề đều 
nhằm ám chỉ hay mang đến cùng một ý 
nghĩa. Phép sóng đôi nhờ lặp lại cùng ý 
nghĩa nên nó sẽ làm tăng gấp đôi cảm xúc 
của người đọc.  
 
Ví dụ: Trích đoạn bài “Hịch tướng sĩ” có 
đoạn sau:  
Câu 1: “Chẳng những thái ấp của ta không 
còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng mất‟‟  
Câu 2: “Chẳng những gia quyến của ta bị 
tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn”  
 
Trong đó câu 1: “thái ấp của ta không còn, 
mà bổng lộc của các ngươi cũng mất” là 2 
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mệnh đề sóng đôi cùng nói về ý „sự mất 
mát quyền lợi của lính cũng như tướng‟.  
Câu 2 là sóng đôi của ”gia quyến của ta bị 
tan” và “vợ con các ngươi cũng khốn” đều 
nói về mất mát tan rã của gia đình, người 
thân.   
 
Cả câu 1 và câu 2 cùng sóng đôi và đều 
cùng nói về một ý nghĩa là sự mất mát bản 
thân và người thân.  
 
Mặc dù nói là sóng đôi, bạn vẫn có thể 
dùng sóng 3 sóng 4 … Như trên đầu bài 
mình giải thích Thánh Content bằng nhiều 
mệnh đề liên tiếp:   
- Đọc quảng cáo từ đầu đến cuối bài cho dù 
nó dài thế nào 
- Dừng xem tivi để đọc  
- Dừng tán gẫu để đọc 
- Dừng làm việc để đọc  
Tất cả đều nhằm một ý nghĩa, ám chỉ mức 
độ hấp dẫn của một CONTENT HAY.  
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2.2 Phép tƣơng phản:  
Khác với phép sóng đôi, phép tương phản 
là nghệ thuật dùng 2 hình ảnh, 2 chi tiết đối 
lập để khắc họa đậm nét hơn một vấn đề 
nào đó, do đó làm tăng cảm xúc của người 
đọc.  
 
Ví dụ: Đoạn văn tôi viết 3 năm trước:   
 
“Ưu điểm của những người trẻ 
- Giàu năng lượng, đầy nhiệt huyết 
- Tính sáng tạo cao, tư tưởng phóng 
khoáng 
- Dũng cảm, gan dạ, xông pha  
 
Nhược điểm:  
- Thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm dẫn 
đến thiếu một đường lối chiến lược đúng 
đắn 
- Thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc tiêu 
cực nên dễ bốc đồng 
- Thiếu tài chính và thiếu lực lượng ủng hộ  
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Trong khi đó những người già dặn hơn có 
nhiều ưu điểm: 
- Giàu kinh nghiệm 
- Kiềm chế cảm xúc tiêu cực tốt hơn 
- Sức ảnh hưởng lớn, đến từ mối quan hệ 
sau một thời gian dài làm việc 
- Sức mạnh tài chính do quá trình dành 
dụm lâu năm  
 
Nhưng họ có những nhược điểm: 
- Khó có thể sáng tạo, khó có thể học cái 
mới 
- Năng lượng và tinh thần làm việc đã giảm 
sút, không giàu nhiệt huyết như các bạn trẻ 
- Hay sợ hãi: họ sợ thất bại, sợ mất những 
thứ đang có, sợ mất thể diện, sợ người trẻ 
vượt qua họ  
 
Nếu bạn là người trẻ muốn vượt qua những 
người già dặn hơn, nếu bạn muốn đánh bại 
những thứ già cỗi lỗi thời. Hãy làm việc cho 
tôi!‟‟  
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Trong đoạn văn trên tôi đã dùng phép 
tương phản: ưu điểm với nhược điểm của 
người trẻ, ưu điểm với nhược điểm của 
người giàu kinh nghiệm; ưu điểm của 
người trẻ với nhược điểm của người giàu 
kinh nghiệm. Từ đó làm nổi bật và kích 
thích tinh thần của người trẻ. 
 
 
3. Ý TƢỞNG HAY 
  
Ý tưởng bài viết, bao gồm: Viết cái gì? Viết 
thế nào? Nên đưa thông tin gì? Trình bày ý 
nào trước, ý nào sau?   
Nếu ngôn từ là lớp da của nội dung, phép 
tu từ là quần áo, thì ý tưởng là xương sống 
của nội dung. Bạn không thể trở thành hình 
dạng của con người khi bộ xương của bạn 
là bộ xương của con cá. Ý tưởng sẽ quyết 
định cách dùng ngôn từ, cũng như phép tu 
từ. Ý tưởng thay đổi thì ngôn từ thay đổi. 
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Ý tưởng chiếm hơn 70% sự thành công của 
bài viết bán hàng. Và nó là phần quan trọng 
nhất trong 3 yếu tố. 
 
Tóm lại: Ghi nhớ những ngôn từ sắc bén, 
cách xử lý ngôn từ để tăng thêm cảm xúc 
cho người đọc như dùng từ hình tượng, 
làm cho vần. Chúng ta cũng nói về phép tu 
từ - như sóng đôi, tương phản - giúp cho 
bài viết chạm đến trái tim người đọc. 
Nhưng một bài viết có thể không cần dùng 
đến các thủ thuật trên mà vẫn hay, nếu như 
bản thân của nó đã có một Ý Tưởng Hay. Ý 
Tưởng Hay chiếm đến 70% sự thành công 
của bài viết. Trước khi khám phá các thành 
phần của một Ý Tưởng Hay, chúng ta hãy 
tìm cách đánh giá MỨC ĐỘ HAY của một 
bài viết. 
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BÀI 2. MỨC ĐỘ HAY (MDH) CỦA 
BÀI VIẾT  
 
 
1. THẾ NÀO LÀ MỨC ĐỘ HAY 
 
Có nhiều bạn rất sai lầm rằng khi bản thân 
đọc bài viết mà thấy thích thì cho rằng đây 
là bài viết hay và mang lên Website, đăng 
lên Fanpage, chạy quảng cáo. Khi thấy 
không hiệu quả thì nghi ngờ rằng: chắc 
mình target sai, chắc thao tác set ads của 
mình có gì sai. 
Nên lưu ý bài bạn viết không phải dành cho 
bạn đọc, mà dành cho người khác, là đối 
tượng bạn nhắm đến, do đó để đánh giá 
khách quan mức độ hay của bài viết bạn 
phải để người đọc đánh giá. 
Khi post một bài lên Facebook thì bạn có 
thể đánh giá mức độ hay bằng cách tính tỉ 
lệ sau: 
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Trong đó số comment là số người đã 

comment vào bài viết, không tính comment 

reply của bạn, và mỗi người chỉ được tính 

một comment. Bạn nên xem số comment 

Facebook báo trên bản desktop, không nên 
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xem trên điện thoại vì trên điện thoại 

Facebook tính cả luôn số comment reply.  

 
Nếu MDH =10% thì bạn đã có một bài viết 
hay, hay ở mức độ trung bình. Nếu tôi viết 
bài content cho khách để chạy Facebook 
ads mà có tỉ lệ này thì OK rồi, cứ ung dung 
để đó, đơn hàng sẽ từ từ đến. Có một số 
ngành hàng đối tượng chuyên biệt hơn, khó 
tìm hơn, hoặc sản phẩm giá quá cao thì 
nếu có MDH từ 7-9% thì cũng OK rồi.  
 
 Nếu MDH >= 15%, bạn có bài viết 

hay ở mức trung bình khá -> Hay Hay  
MDH >= 20%, mức độ khá → KHÁ HAY 
MDH >= 25%, mức độ giỏi → RẤT HAY 
MDH >= 30%, mức độ suất xắc → HAY 
TUYỆT VỜI  

 
Nếu MDH>=50% thì hoặc là seeding, hoặc 
là QUÁ suất xắc. Cái này thì bạn chỉ cần 
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đọc nội dung bài viết và nội dung comment 
thì bạn sẽ xác định được ngay.  
Có một số lƣu ý: công thức trên sẽ không 
còn đúng nếu bài viết ở dạng hỏi đáp/khảo 
sát vì người đọc sẽ comment để trả lời câu 
hỏi, nó cũng không đúng với bài viết gây 
phẫn nộ vì người đọc sẽ comment để chửi 
rủa ^^. Lúc đó MDH cao nhưng bài viết 
không hay. Một số báo online hay dùng 
chiêu này, viết bài gây phẫn nộ để dân 
chúng share lên Facebook rồi comment 
chửi rủa, cuối cùng làm tăng lượng view 
cho bài viết và cho tờ báo. Bạn cần xem sơ 
qua comment để loại bỏ các trường hợp 
ngoại lệ này khi đánh giá bài viết.  
 
Có lẽ nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi: “Tại sao 
không đánh giá bài viết bằng tổng số 
comment + share + like ?” 
  
Khi một bài viết tiếp cận nhiều người nó sẽ 
kéo theo nhiều like điều này có thể làm 
được khi đẩy tiền nhiều để chạy quảng cáo, 
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hoặc bài viết được viết bởi người có uy tín, 
có mối quan hệ, hoặc bởi một thương hiệu 
được ưa thích nó sẽ có nhiều like hơn. Tuy 
nhiên chỉ nội dung hay mới khiến người đọc 
hành động tốn nhiều công sức hơn như 
comment và share. Tỉ lệ (comment + share 
/ like) sẽ triệt tiêu được số lượng tiếp cận 
nhiều ít, độ uy tín người viết, triệt tiêu luôn 
phần nhiều đối tượng không phù hợp với 
chủ đề bài viết (vì họ không like, không 
comment luôn nên không ảnh hưởng nhiều 
đến chỉ số). Vì vậy nó phản ánh sát sao cái 
chất của bài viết. 
 
Giờ bạn có trong tay một công cụ, giờ hãy 
quay lại đánh giá một số bài viết của người 
khác, cũng như của chính bạn. Bạn hoàn 
toàn có thể đánh giá bài viết trên Fanpage 
hoặc ngay tại Facebook profile. Con số 
không biết nói dối. Nó luôn chỉ ra sự thật. 
Nếu người nào có nhiều bài viết mà 
MDH>=10% thì đó là người viết hay. 
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Hãy dùng công thức trên để đánh giá lại 
khả năng viết của mình. Hành trình để trở 
thành người giỏi trong bất cứ lĩnh vực nào 
luôn bắt đầu bằng việc nhận ra sự thật rằng 
mình chưa giỏi! 
 

2. Ý TƢỞNG HAY  

 
Một ý tưởng hay được tạo nên bằng chất 
gì? Theo quan điểm cá nhân của tôi. Ý 
tưởng hay được tạo nên từ những yếu tố 
sau:  

- Khác biệt 
- Giá trị 
- Cảm xúc 
- Thống nhất 
- Cuốn hút 
- Trải nghiệm 
- Lý trí 
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3. KHÁC BIỆT   
 
Quảng cáo là phải sáng tạo. Sáng tạo thì 
phải khác biệt. Khác biệt giúp người đọc dễ 
dàng nhận ra bài viết của bạn trong một thế 
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giới đầy ắp thông tin như hiện nay. Khác 
biệt giúp người ta dễ dàng nhận ra, dễ 
dàng bị ấn tượng và dễ dàng nhớ đến nó.   
 
Não người không thể lưu những thứ giống 
nhau. Nếu một thứ đã chiếm một được một 
nơi trong tâm trí, không có chỗ cho những 
thứ giống như vậy nhét vào. Vì chỉ có một 
chỗ cho một thứ duy nhất.  
 
Giờ chúng ta hãy lấy ví dụ từ những bài 
post lên Isocial để bạn dễ hiểu nhé. Tôi sẽ 
chọn ra 3 bài của 3 tác giả khác nhau có 
MDH cao nhất và có số like nhiều nhất. Số 
like nhiều thể hiện nó được đông đảo người 
đọc quan tâm, vì vậy dễ hiểu hơn với đa số.  
 
Bài thứ 1 tôi thấy là phần 1 Thánh Content 
với số like 1.300, comment: 373. MDH = 
28.6% => mức độ RẤT HAY (may quá! nếu 
viết phần 1 Thánh Content mà MDH<= 
10%, chắc độn thổ nghỉ viết tiếp phần 2 
luôn quá!) Link  

https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/768843666604741/
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Bài thứ 2 tôi thấy là bài: “Chia sẻ những 
vấn đề cơ bản khi chạy quảng cáo 
Facebook cho NEWBIE” của bạn Lê 
Nguyễn Toàn. Like: 1200, comment: 448. 
MDH = 37% => HAY TUYỆT VỜI Link  
Bài thứ 3: “Từ số vốn 80k, sau 1 năm khởi 
nghiệp làm cách nào tôi kiếm lãi được >150 
triệu/tháng ?” của bạn Nguyễn Hiền. Có 
4200 like, 900 comment. MDH = 21% => 
KHÁ HAY Link  
 
Bạn có thấy sự khác biệt gì ở 3 bài viết trên 
không? Có. Rất rõ ràng!  
 
Bài thứ 1: Thánh Content nói về cách trở 
thành content ads, hướng dẫn bạn những 
thủ thuật xử lý ngôn từ, tu từ mà bạn chưa 
từng thấy trước đây.   
Bài thứ 2 của bạn Nguyễn Toàn chia sẻ về 
vấn đề cơ bản khi chạy quảng cáo, mới đầu 
tôi nghĩ nó không có gì mới, nhưng khi đọc 
thì mới thấy cách target của bạn ấy khá 
khác biệt và khá hay, ví dụ thì dễ đơn giản 

https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/773434699478971/
https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/610794259076350/
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dễ hiểu, người đọc cảm thấy có thể làm đc. 
Bài ở MỨC HAY TUYỆT VỜI.  
Bài số 3 của bạn Nguyên Hiền: giữa những 
bài viết theo phong cách hướng dẫn thì bài 
này lại kể một câu chuyện (khác biệt trong 
cách diễn đạt), một câu chuyện có chứa bài 
học khác biệt: tạo ra trend chứ KHÔNG 
bám trend, khởi nghiệp bằng SEO (trong 
khi đa số đều đang khởi nghiệp bằng 
Facebook ads)  
Một bài khác biệt thì chưa chắc đã hay, 
nhưng một bài viết hay thì chắc chắn phải 
khác biệt.  
 
Tóm lại: Tôi đã nói về công thức đánh giá 
mức độ hay của bài viết - MDH. Bạn có thể 
dùng nó để đánh giá được ngay bài viết 
của bản thân và của người khác, nếu MDH 
<10% có nghĩa là bài viết chưa được hay, 
và chúng ta cần cải thiện nội dung bài viết. 
Tôi cũng chỉ ra ở một content hay luôn có 
sự khác biệt, vì vậy bước đầu tiên bạn cần 
tạo được sự khác biệt cho nó. Khác biệt với 
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content của đối thủ và cũng phải khác biệt 
với content của chính bạn ở thời điểm 
trước. 
Nếu bạn là người chuyên tạo nội dung, bạn 
có thể sẽ gặp phải vấn đề: bí đề tài, tạo ra 
một nội dung thì dễ, tạo ra một chục nội 
dung thì bắt đầu khó và bị bí chủ đề. Tạo 
được sự khác biệt cho nội dung là cứu 
cánh cho dân content. 
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BÀI 3. TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT 
CHO CONTENT 
 
Có nhiều phương pháp nhưng tôi sẽ giới 
thiệu bạn một vài phương pháp thông 
dụng, dễ áp dụng: 
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1. Thay đổi điểm nhấn trong bài viết 
 
Giả sử bạn viết về sản phẩm có 5 ưu điểm. 
Bài đầu tiên bạn có thể viết về 5 đặc điểm 
trong một bài dài 500 từ, bài thứ hai trở đi 
bạn có thể chỉ nhấn một đặc điểm trong đó 
mà thôi cũng với bài viết 500 từ (5 đặc 
điểm viết được 5 bài khác nhau). Người 
đọc sẽ ấn tượng rất mạnh nếu bạn tập 
trung nói về 1 đặc điểm đó. Dĩ nhiên 500 từ 
của bạn phải cô đọng xúc tích, nghĩa là bạn 
phải có nhiều ý để chứng mình cho một đặc 
điểm đó, chứ không phải thêm từ vô nghĩa 
vào cho đủ số lượng. 
 
  
Ví dụ cụ thể: Có hai cô gái thi đua xem ai 
là người được nhiều chàng trai muốn làm 
quen nhất. Một cô tên Hoàn Hảo có 5 ưu 
điểm: xinh đẹp, thông minh, nhà giàu, gia 
đình quyền thế, hiền lành và nết na. Và một 
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cô tên Chỉ Đẹp: chỉ có ưu điểm duy nhất là 
xinh đẹp. 
Bài viết giới thiệu về cô Hoàn Hảo được 
viết như sau: 
 
“Tôi tên Hoàn Hảo. Ai cũng nói tôi xinh đẹp, 
tôi đạt giải hoa khôi trường trung học phổ 
thông, rồi đạt danh hiệu hoa hậu ảnh toàn 
quốc năm 2015. Tôi được người ta đánh 
giá là thông minh và học giỏi, trong các 
năm học đại học tôi luôn nằm trong danh 
sách sinh viên nhận được học bổng của 
trường. Nhà tôi giàu lắm, ba tôi có là người 
giàu thứ 2 của nước Việt Nam, tôi và chị 
Hai tôi mỗi người sở hữu 2 village trong 
khu Phú Mỹ Hưng, 2 resort tại Nha Trang. 
Ba tôi là anh em con dì với bộ trưởng ngoại 
giao, bạn thân của bác Phạm Nhật Vượng 
Vincom. Ba tôi giáo dục con rất kĩ. Tôi 
được nhiều người biết đên với tính cách 
hiền lành, nhu mì,thân thiện. Hàng xóm đều 
khen tôi: “Con nhỏ này người đã đẹp mà lại 
nết na, cả thành phố này tìm đâu ra một 
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người như vậy. Ai quen được cô thì thật là 
có phúc”  
Bạn có ấn tượng với cô Hoàn Hảo không? 
Bạn có muốn làm quen với cô ấy không? 
Đứng trước đối thủ mạnh như vậy cô Chỉ 
Đẹp có thể thu hút được chàng trai nào hay 
không? Nếu bạn lại bịa thêm cho cô Chỉ 
Đẹp vài ưu điểm mà Cô Hoàn Hảo đã có thì 
sẽ không gây được ấn tượng vì nó không 
khác biệt. Hãy tập trung vào một ưu điểm 
vốn có của cô Chỉ Đẹp. Giờ hãy thử viết bài 
giới thiệu cho cô Chỉ Đẹp xem có thể cứu 
cô ấy không nhé. 
 
“Tôi tên Chỉ Đẹp. Tôi đã nổi tiếng vì sự xinh 
đẹp. Lúc sinh ra các bác sĩ, y tá đều khen 
nức nở: “Sao con bé xinh thế”. Năm tiểu 
học, các bạn nam lớp bên cạnh giờ ra chơi 
đều qua làm quen với tôi. Năm 15 tuổi mỗi 
khi ra đường tôi đều phải bịt mặt, vì nếu tôi 
không che mặt thì rất nhiều đàn ông đi 
ngược chiều đối diện sẽ nhìn chằm chằm 
vào tôi đến ngẩn ngơ và bị tai nạn, những 
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người đi xe thì tông xe phía trước, những 
người đi bộ trên lề thì hay va phải cột điện 
hoặc lọt cống. Năm 18 tuổi tôi đạt giải Hoa 
Khôi của Trường, năm 20 tuổi tôi đạt giải 
Hoa Hậu ảnh của Thành phố HCM. Mỗi lần 
tôi đăng ảnh trên Facebook thì có hơn triệu 
lượt share, triệu comment, trong đó 80% 
comment thường là “xinh thế”, “xinh quá”, 
10% thường là “i love you”, 6% nói: “ôi đẹp 
chết đi được”. 4% còn lại nói : “tôi sẽ chết 
vì em” ”  
 
Giờ bạn có ấn tượng với cô Chỉ Đẹp hay 
không? Giữa cô Hoàn Hảo và cô Chỉ Đẹp, 
bạn sẽ làm quen cô nào? Hãy comment 
thật lòng để tôi xem có thể cứu được cô 
Chỉ Đẹp dành lấy nhiêu % thị phần nhé. 
Mặc dù đây là câu chuyện vui, nhưng nó 
minh họa rằng, tập trung vào 1 điểm sẽ 
giúp người đọc ấn tượng hơn. 
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2. Thay đổi góc nhìn về sản phẩm 
 
Mỗi lần thay đổi góc nhìn về sản phẩm bạn 
sẽ có một ý tưởng khác nhau. Có rất nhiều 
góc nhìn: 
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-  Góc độ ngƣời sản xuất: để chứng mình 
về chất lượng bạn có thể kể ra về quy trình 
sản xuất, nguyên vật liệu, để tạo ra sản 
phẩm như thế nào để đảm bảo chất lượng, 
nguồn hàng lấy từ đâu (Trung Quốc, Nhật, 
Việt Nam…), giấy phép, giấy chứng nhận 
chất lượng 
 
- Góc độ của ngƣời bán hàng: bạn có thể 
nói về sản phẩm bằng cách mô tả: khách 
hàng mua nhiều sản phẩm này như thế 
nào, làm cho nó hết hàng ra sao, bị thiếu 
hàng để bán như thế nào. 
  
- Góc độ sản phẩm: bạn sẽ phân tích đặc 
tính sản phẩm, chất lượng, giá cả, ích lợi 
như thế nào 
 
- Góc độ khách hàng: bạn có thể viết về 
những Feedback của khách hàng, ích lợi 
khách hàng nhận được khi sử dụng sản 
phẩm ra sao 
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- Góc độ thời gian: thời gian sản xuất mất 
bao lâu (ví dụ rượu càng để lâu càng ngon 
và thu hút khách), sử dụng sản phẩm trong 
bao lâu, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian 
cho khách hang nếu dùng sản phẩm 
 
- Góc độ lý tính: lợi ích có thể thấy bằng 
việc phân tích logic tính năng của sản 
phẩm 
 
- Góc độ cảm tính: lợi ích mang đến về 
mặt cảm xúc cho khách hàng: tự tin, an 
toàn, tự hào, đẳng cấp, hạnh phúc… 
 
- Góc độ tài chính: tiết kiệm được cho 
khách hàng bao nhiêu tiền, giúp khách 
hàng kiếm thêm được bao nhiêu tiền, thanh 
toán dễ dàng như thế nào (như trả góp)... 
 
- Góc độ giáo dục: giúp người đọc có 
thêm một số hiểu biết hữu ích, ví dụ bạn 
viết về hướng dẫn cách làm da mặt không 
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bị mụn, hướng dẫn cách phối đồ, hướng 
dẫn chọn quần áo sao cho phù hợp với 
chiều cao khách hàng… sẽ có rất nhiều cái 
cần hướng dẫn tùy vào ngành nghề bạn 
viết. 
 
- Góc độ nhân quả - nguyên nhân & kết 
quả: bạn có thể viết 7 lí do khách hàng 
chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn 
(nguyên nhân), hay bạn có thể viết về: 5 
điều khách hàng hài lòng sau khi sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ của bạn (kết quả) 
 
- Góc độ sức khỏe: sản phẩm, dịch vụ của 
bạn giúp ích cho sức khỏe khách hàng như 
thế nào. Cái này có thể dùng cho sản 
phẩm, dịch vụ liên quan như mỹ phẩm, đồ 
ăn, đồ uống, công nghệ, máy lạnh, quần áo 
lót, đồ chơi…  
 
Có nhiều góc độ khác nhau, nhưng tôi chỉ 
điểm qua vài góc độ. 
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3. Thay đổi cách diễn đạt 
 
- Liệt kê: đây là phương pháp nhiều người 
đang dùng hiện nay, ngắn gọn, xúc tích. 
Mỗi ý là một đầu dòng 
 
- Kể chuyện: Nếu bạn hay dùng phương 
pháp liệt kê thì thỉnh thoảng hãy chuyển 
sang phương pháp kể chuyện, mọi người 
đều yêu thích nghe chuyện, với điều kiện 
câu chuyện phải hấp dẫn. Bạn nghĩ kể 
chuyện không thích hợp với bán hàng? sai 
lầm nhé. 
 
Ví dụ: 
 
Sáng sớm hôm kia có một khách hỏi shop: 
”shop ơi, nếu mình giới thiệu khách lớn cho 
shop, shop giảm giá cho mình cái váy đó 
nhé. Là khách quen của shop, biết shop 
bán hàng chất lượng, cũng không muốn kì 
kèo này nọ nhưng vì mình thích cái váy đó 
quá mà khả năng tài chính thì không đủ. 
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Chị ấy đang tìm nguồn hàng, sẽ mua ít nhất 
từ 100 cái trở lên”. 
Thực sự em rất bất ngờ với trường hợp 
như vậy. Bán hàng thì thật vui khi được 
khách hàng khen và giới thiệu thêm khách 
mới. 
Thế là em nhập thêm đầy đủ số lượng và 
size của mẫu váy ấy ạ. Hình bên dưới 
đẹp chuẩn không cần chỉnh luôn ạ. 
Để đặt hàng các chị gọi hotline hoặc inbox, 
comment cho em nhé. 
 
- Nhân hóa: hóa thân vào sản phẩm, cho 
nó có đặc tính con người. Thay vì bạn viết 
với tư cách copywriter hoặc chủ shop, thì 
bạn có thể tưởng tượng mình là sản phẩm, 
và nói về sản phẩm như tâm sự nói về bản 
thân mình. Điều này làm cho bài viết trở 
nên thú vị hơn cho người đọc. 
 
- Làm thơ: dù hiện nay không nhiều người 
thích thơ nữa, tuy nhiên nếu bạn làm thơ 
vài câu đầu, 2 đến 3 câu, hoặc làm cho vần 
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như vè, như rap, thì bạn cũng thu hút sự 
chú ý của người đọc, để người ta đọc 
xuống phía dưới. 
 
4. Thay đổi cách tiếp cận SP/DV: 

 

Loạt bài viết “ĐỂ TRỞ THÀNH THÁNH 
CONTENT BÁN HÀNG” có cách tiếp cận 
khác với những bài viết về content khác. 
Các bài viết khác thường hướng dẫn bạn: 
phải hiểu khách hàng như thế nào, xác định 
mục đích bài viết, thể loại bài viết. Trong khi 
bài viết này của tôi đi theo một hướng khác: 
đặt ra tiêu chuẩn cao (Thánh content) của 
bài viết hay, Phân tích xem trong bài viết 
hay thường có yếu tố gì, rồi mới hướng dẫn 
người đọc tạo ra yếu tố đó. Đó là cách tiếp 
cận khác biệt.  
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Một số cách tiếp cận bạn có thể dùng: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nếu vấn đề trước, rồi chỉ ra sản phẩm 

như là giải pháp của vấn đề 

- Đặt tiêu chuẩn cao rồi chỉ ra sản phẩm là 
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giải pháp để có được tiêu chuẩn cao đó 

- Bắt đầu bài viết bằng cách viết ra lợi ích 

của sản phẩm từ tổng thể rồi mới đến từng 

lợi ích chi tiết của sản phẩm hoặc ngược lại 

viết từ chi tiết nhỏ của sản phẩm rồi mới nói 

tới những lợi ích tổng thể 

- So sánh sản phẩm với loại thông thường 
để làm nổi bật giá trị sản phẩm. Ví dụ so 
sánh bột giặt Tide, OMO với sản phẩm 
“thông thường” khác  
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5. Dùng thủ thuật sao chép sáng tạo 
 
Nếu bạn đã dùng hết các phương pháp 
trên thì hãy dùng tới phương pháp này. 
Phương pháp này đã từng tạo ra những 
sáng tạo vĩ đại của thế giới. Nay chúng ta 
dùng sáng tạo trong content.  
 
Sáng tạo sao chép là phương pháp sao 
chép ý tưởng từ một nơi khác để tạo ra một 
sáng tạo đột phá cho một sản phẩm/ một 
nội dung. Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ thắc 
mắc, tại sao đi copy mà lại gọi sáng tạo, có 
nhầm không vậy?  
 
Bạn chưa biết Iphone là sự sáng tạo nhờ 
sao chép tính thẩm mỹ vào ngành công 
nghệ. Trước đó, chưa từng ai làm điện 
thoại có thiết kế đẹp, chưa từng dùng font 
chữ nghệ thuật trong công nghệ. Steve Job 
chỉ mang tính thẩm mỹ vào ngành công 
nghệ. Ví dụ khác, võ thuật trung quốc hay 
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có nhiều món võ như Hổ Quyền, Xà Quyền. 
Đó là môn võ mà võ sư sao chép tư thế của 
con hổ, con rắn. Hay như công nghệ máy 
tính hiện nay là sự sao chép của cách con 
người xử lý thông tin: input → xử lý → 
output. Bộ não con người có trí nhớ ngắn 
hạn, trí nhớ dài hạn thì tương ứng hệ thống 
máy tính thì sẽ có Ram (ngắn hạn), Ổ cứng 
(trí nhớ dài hạn). Những thứ đó không phải 
ngẫu nhiên được sáng tạo ra mà dựa trên 
hiểu biết về con người tại thời điểm đó, sao 
chép nó vào ngành công nghệ mà thôi. 
 
Vậy sử dụng thủ thuật này để sáng tạo 
nội dung nhƣ thế nào?  
 
Để mang về sự sáng tạo, bạn chỉ có thể 
sao chép từ những ngành khác, sản phẩm 
khác, hoặc thể loại nội dung khác. Nếu sao 
chép từ nội dung cùng ngành, cùng loại sản 
phẩm thì không tạo ra kết quả sáng tạo 
nào, mà còn bị ném đá và report vì bản 
quyền. 
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Bạn có thể sao chép từ ý tưởng, tiêu đề, 
câu nói, cách diễn đạt … từ nguồn thông tin 
hay (bài viết hay, bài hát hay, phim hay, 
câu nói hay của nhân vật nổi tiếng) về bài 
viết của bạn. Tôi lên trang 
chủ dantri.com thì thấy được những tiêu đề 
về phần da khá hay như sau: 
 
- Những thông tin về Lão Hóa Da nhất định 
bạn phải biết 
- 7 cách hiệu quả giúp điều trị Rạn Da sau 
sinh 
- Đột phá mới giúp cải thiện Rạn Da, Da 
Chảy Xệ 
- 6 thông tin bạn không thể bỏ qua về Rạn 
Da 
 
Giờ chúng ta có thể sao chép ý tưởng đó 
cho bài của mình: 
 
- Những thông tin về du lịch Vịnh Hạ Long 
nhất định bạn phải biết (→ quảng cáo du 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdantri.com%2F&h=ATOrNsolyUlG0IXkSkyGQ_aW0X7g73RW3Gm-QFoUPPtYVVZrXrD3QF8NTZ_ow04USlgQABi05XodEbjpDPb8speCGiFNjVX84cu16EPAJ_LLGhHQds823S9f3PN7vLoRgKvHC5g8dK5FCK1-wYURJFMhxLb-uDLvBJ5Hvfkrp6GUgnlsLURmnEKqeKydGLqKWn3iw5PG05rt57Sd8BT21h3w2bpxrSK_Qx_EogEp7hjEP_aJuPKSa3h6yJrG1Nw2MeWEkwcyeP5iZPCxh2ySLQ
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lịch) 
- 7 cách hiệu quả giúp trị thâm triệt để 
- Đột phá mới giúp cải thiện trình độ anh 
ngữ đến kinh ngạc. Chỉ có tại 
TÊN_TRUNG_TÂM_ANH_NGỮ (dạy tiếng 
Anh) 
- 6 thông tin bạn không thể bỏ qua về cách 
tạo ra trăm đơn mỗi ngày (dịch vụ facebook 
ads) 
` 
Để tạo được kết quả hay thường nguồn 
thông tin của bạn cũng phải hay, và đối 
tượng bạn chọn để sao chép phải hợp lý 
nội dung bạn định viết. Như vậy nó cần một 
quá trình tìm kiếm nguồn thông tin, và suy 
nghĩ đã chọn lựa đối tượng để sao chép: ý 
tưởng, tiêu đề, cách diễn đạt, một câu 
nói… 
 
Bạn không nên sao chép của các đối thủ 
trong ngành, vì dễ gây nhàm chán với 
người đọc và có nguy cơ bị report về bản 
quyền. 
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Bạn đã có nhiều phương pháp tạo sự khác 
biệt cho nội dung của mình, nó sẽ giúp 
khách hàng dễ nhận biết và ấn tượng hơn. 
Khác biệt là điều kiện đầu tiên để một nội 
dung trở nên hay. Nhưng vẫn chưa đủ, nội 
dung khác biệt sẽ hay nếu nó cung cấp cho 
khách hàng GIÁ TRỊ. 
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BÀI 4. GIÁ TRỊ - YẾU TỐ CỐT LÕI 
CỦA MỘT CONTENT HAY 
 
Dù hầu hết chúng ta đều có thể cảm nhận 
một content hay hay không, nhưng đa phần 
nhiều bạn không thể nói được một content 
hay nằm ở chỗ nào, khi tôi hỏi nó hay ở chỗ 
nào thì không trả lời được, thường là trả lời 
ú ớ: “ờ tại tui thấy hay”. Bạn thấy hay 
không? Thấy hay là được rồi, hỏi nhiều làm 
gì?. Đọc xong bài viết này bạn sẽ trả lời 
được một content hay ở chỗ nào. Hiểu biết 
một content hay ở chỗ nào chính là bước 
đầu để bạn có thể tạo ra một content hay.  
 
Theo tôi một content trở thành hay khi nó 
mang lại giá trị cho người đọc. Giá trị càng 
cao, content càng hay. Nhưng giá trị 
(Value) là gì? Theo định nghĩa của từ điển 
Oxford: “The regard that something is held 
to deserve; the importance, worth, or 
usefulness of something.”  
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Hãy chú ý các từ khóa như: xứng đáng 
(deserve, worth), quan trọng (importance), 
hữu ích (usefulness). Theo quan điểm của 
tôi, giá trị chính là những thứ hữu ích hoặc 
quan trọng đối với con người.  
Giá trị của một content chính là những thứ 
hữu ích hoặc quan trọng đối với người đọc. 
Giá trị của một content cũng chính là lí do 
để người ta đọc nó. Người ta không bao 
giờ đọc những thứ họ cho là không hữu ích 
và không quan trọng đối với họ.  
 

Giá trị của một content  

Bao gồm:  
+ Giá trị sản phẩm:  
+ Giá trị giải trí 
+ Giá trị hiểu biết 
+ Giá trị cảm xúc 
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1. Giá trị sản phẩm:  
 
Một sản phẩm thường thì phải mang lại giá 
trị cho khách hàng như giúp khách hàng 
giải quyết vấn đề nào đó, hoặc mang lại 
cho họ điều họ mong muốn. Thí dụ: quần 
áo có thể mang lại cho khách hàng đẹp 
hơn, trẻ trung hơn, phong cách hơn. Điện 
thoại có thể mang lại cho khách hàng sự 
sang trọng đẳng cấp (như iphone 7 plus 
chẳng hạn) hoặc là công cụ bán hàng 
(dùng điện thoại để bán hàng trên 
Facebook) hoặc là công cụ selfie hoặc chơi 
game, xem phim... Nếu một content có thể 
nếu bật được giá trị của sản phẩm so với 
content khác, thì đó là 1 content hay.   
Ngoài giá trị của sản phẩm mà content đề 
cập thì bản thân content cũng có giá trị của 
nó.  
 
 
 



 

 
 

49 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

 
2. Giá trị giải trí:   
 
Bao gồm sự lôi cuốn, hài hước, hồi hộp, 
thú vị …nói chung là một cảm giác lạ khác 
bình thường. Tại sao mang lại sự giải trí là 
mang lại giá trị? Có lẽ bạn sẽ nói rằng con 
người lao động 8h một ngày sẽ mệt mỏi thì 
cần sự giải trí, điều này nghe cũng đúng. 
Giải trí giúp bạn quên đi sư lo toàn, sự vất 
vả của cuộc sống. Giải trí giúp cuộc sống 
bớt nhàm chán. Giải trí là tô điểm của cuộc 
sống hằng ngày. Giải trí giúp con người 
quên đi nỗi sợ hãi của cả loài người là họ 
sẽ chết vào một ngày nào đó. Như vậy giải 
trí là rất rất có giá trị đối với con người. Con 
người ngay từ nhỏ đã thích sự giải trí, các 
bé luôn thích chơi đồ chơi chứ không học, 
luôn thích nghe kể chuyện. Khi nghe câu 
chuyện người nghe tưởng tưởng và hóa 
thân vào nhân vật, mọi thứ của người đó ở 
hiện tại đều tạm thời được quên đi. Một 
content mang lại sự giải trí có thể bằng 
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những câu chuyện lôi cuốn như truyện của 
bác Tony Buổi Sáng, truyện kiếm hiệp của 
Kim Dung (hồi thời sinh viên tôi mê truyện 
Kim Dung, đọc 16h mỗi ngày trên máy tính 
trong 1 tháng, kết quả là độ cận tăng lên từ 
2.5 lên 5 độ, và mắt không còn bị mỏi khi 
nhìn tất cả các loại màn hình nữa!). Bạn 
cũng dễ dàng thấy được các quảng cáo 
của Coca-cola và Pepsi ngày càng mang 
nhiều sự giải trí: như ca hát, nhảy nhót, vui 
đùa… 
 
3. Giá trị hiểu biết:  
 
Người ta đọc bài viết đôi khi vì để có thêm 
sự hiểu biết. Tất cả dạng content dạng 
mang lại kiến thức, sự hiểu biết cho người 
xem thì đều thuộc dạng này. Bản thân 
Thánh Content bài viết này và các bài viết 
khác trong cộng đồng Isocial chính là thuộc 
kiểu mang lại sự hiểu biết. Bạn đọc bài viết 
này của tôi chính là để có thêm hiểu biết 
cách để làm content hay. Nếu bạn đọc một 
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đoạn và cảm nhận được rằng nó không 
cung cấp thêm thứ hiểu biết gì mới cho 
bạn, bạn sẽ ngưng đọc nó. Bạn thà rằng đi 
ngủ, hoặc xem phim hoặc xem hài còn có 
giá trị hơn. Ở bài “THẤU HIỂU GIẢI THUẬT 
PHÂN PHỐI CỦA FACEBOOK” của tôi 
được nhiều bạn thích và khen hay vì giá trị 
mà nó mang lại cao nhất nằm ở câu trả lời 
số 5: “Facebook bảo vệ doanh nghiệp nhỏ 
bằng cách không cho bất kỳ ai tiếp cận hết 
đối tượng tiềm năng”, mục đích của nó 
nhằm bảo vệ sự thống trị quyền lực của 
Facebook đối với khách hàng quảng cáo. 
Mặc dù tôi cũng nói đây là sự suy đoán và 
quan điểm cá nhân nhưng đối với bạn, nó 
lại mang về sự hiểu biết đặc biệt vì vậy 
nhiều bạn đã đánh giá cao nó.  
 
4. Giá trị cảm xúc:  
 
Trong tất cả các giá trị ở trên thì cảm xúc là 
thứ được con người coi trọng nhất. Nếu 
thiếu cảm xúc con người ta sống cũng như 
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chết. Do đó con người luôn đánh giá cao 
những thứ mang lại cảm xúc cho họ: vui 
sướng, tự hào, tin tưởng, cảm động, đồng 
cảm, thích thú, sợ hãi, tức giận, buồn, chán 
ghét, hi vọng. Mặc dù bạn thích vui hơn 
buồn, nhưng nếu xem một content mang lại 
cảm giác buồn thì bạn vẫn đánh giá cao 
hơn so với một content không mang lại cảm 
giác gì. Nếu một content mang lại cho 
người đọc mức đô càng cao của một loại 
cảm xúc hoặc mang lại số lượng càng 
nhiều loại cảm xúc thì content đó càng hay. 
Nếu một content mang lại tất cả các cảm 
xúc tôi kể ở trên như vui sướng, tự hào, tin 
tương,cảm động, thích thú, sợ hãi, tức 
giận, buồn, chán ghét, hi vọng thì content 
đó sẽ thuộc loại Siêu Hay chứ không phải 
loại thường. 
 
BẠN CẦN LƢU Ý:  
Giá trị ở đây phải hiểu là giá trị được cảm 
nhận ở nơi người đọc chứ không phải ở 
nơi tác giả. Vì nhiều khi ta có tâm huyết tạo 
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ra giá trị, nhưng do cách diễn đạt, cách thể 
hiện, người đọc không cảm nhận được vì 
vậy bạn sẽ có một content dở. Chuyện này 
xảy ra như cơm bữa. Rất nhiều bộ phim - 
ngay cả phim của Hollywood - thuộc dạng 
dở vì không tạo được cảm xúc tại nơi 
người xem, dù đạo diễn, diễn viên, người 
viết kịch bản đã … cố gắng hết sức.  
Để đánh giá định tính “sự hay” của một 
content bạn chỉ cần kiểm tra xem nó có giá 
trị gì trong 4 loại giá trị tôi nêu ở trên hay 
không. Nếu có cả 4 loai trên thì quá tốt, 
nhưng nếu chỉ có một loại thì cũng tạm ổn 
rồi. 
Bạn cần lưu ý thêm vấn đề phân bố giá trị. 
Không thể chỉ có tiêu đề, mở bài mang lại 
giá trị, còn lại thì không. Cũng không thể chỉ 
có phần cuối mới có giá trị. Giá trị cần được 
phân bố xuyên suốt độ dài content. Tuy 
nhiên để người xem cảm thấy hay thì 
thường người ta phân bổ nhiều hơn cho 
phần cuối: tăng dần từ đầu đến cuối chứ 
không nên giảm dần. 
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Bạn đã biết được yếu tố cốt lõi của một 
content hay đó là giá trị, nhưng làm sao để 
đưa giá trị vào content để nó thành content 
hay? 
  



 

 
 

55 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

BÀI 5. ĐƢA GIÁ TRỊ VÀO 
CONTENT LÀ CÁCH ĐỂ LÀM 
CONTENT HAY HƠN 
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1. Giá trị sản phẩm  
 
Để làm content hay hơn chúng ta sẽ đưa 
các loại giá trị ở trên vào content. Thông 
thường nhất chúng ta hay làm đó là làm nổi 
bật giá trị sản phẩm. Để làm nổi bật được 
giá trị sản phẩm những gì bạn nói phải 
hướng đến nhu cầu của khách hàng, 
những mong muốn ẩn sâu bên trong khách 
hàng (insight), đồng thời phải đảm bảo 
những gì bạn nói đủ khác biệt. Nếu không 
khác biệt thì nó sẽ nhàm chán, lúc đó thì 
không có giá trị nào của sản phẩm được 
khách hàng cảm nhận. 
 
Ví dụ bạn bán đồ thời trang nữ: có thể 
bạn rất tâm huyết, đầu tư nhiều công sức 
thiết kế, đầu tư thuê người mẫu chụp ảnh, 
đầu tư thuê studio dàn phong cảnh, chụp 
xong thì designer lại bỏ thêm mấy ngày 
dùng photoshop cho ảnh thêm hoàn hảo. 
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Có xong ảnh rồi bạn lại viết nội dung nhảm 
nhảm một cách rất tâm huyêt như: 
 
“Đây là mái nhà của trang phục mang chủ 
đề thiên nhiên gắn liền với phong cách 
đương đại. Với tình yêu dành cho văn học, 
thiên nhiên và điện ảnh các bộ trang phục 
do chúng tôi làm ra đều đến từ thiên nhiên 
…..” 
Khách hàng chẳng quan tâm bạn nghĩ 
gì, bạn làm gì. Bạn có tâm huyết gì hay 
yêu điều gì thì mặc xác bạn. Họ chỉ quan 
tâm: ”Tôi mặc đồ này có đẹp không”, “tôi có 
thể hiện được phong cách của mình khi 
mặc bộ đồ này không?”, “cái này mặc vào 
có mát có dễ chịu không”, “mình mặc vào 
người xung quanh có khen mình không hay 
lại chê cười mình”. Khi muốn mua rồi họ lại 
quan tâm tiếp: “mua cái này có rẻ hay 
không”, mua xong lũ bạn mình có chê cười 
mình là mua đồ mắc không”, “chất vải có 
bền không”, “ chỗ này bán hàng uy tín 
không đây”... 
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Như vậy khi viết nội dung bạn phải nhấn 
vào những thứ khách hàng quan tâm đến, 
tạm thời bỏ cái tôi của bạn đi, bỏ cái tâm 
huyết của bạn ra nếu nó không cùng 
hướng với những gì khách hàng quan tâm. 
Bạn sẽ viết lại nội dung như sau: 
“Xinh đẹp, quyến rũ, khiến bao chàng phải 
mất ngủ...”, hoặc 
“Xinh tôn dáng, mặc đáng đồng tiền...”, 
hoặc 
“Đã nhìn là thấy mê, đã mặc thì đẹp khỏi 
chê…” 
Làm nổi bật giá trị sản phẩm cũng có thể 
giúp bạn bán được hàng rồi. Tuy nhiên để 
hay hơn hoặc cuốn hút hơn bạn có thể đưa 
thêm giá trị giải trí vào content.  
 
 
2. Giá trị giải trí  
 
Để đưa được giá trị giải trí chúng ta có thể 
dùng cách kể chuyện hoặc đưa tính hài 
hước vào content. Con người thích nghe kể 
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chuyện và cảm thấy vui thấy thích khi được 
chọc cười. 
 
Ví dụ đoạn sau: 
 
- Anh yêu! Anh nhớ uống tinh bột nghệ nhé! 
- Em có để tinh bột nghệ pha sẵn mật ong 
để ở trong tủ, khi thức dậy anh nhớ uống 3 
muỗng em để trong ly nhé. Em có để đồ 
pha sẵn mật ong nghệ vào trong cái lọ nhỏ 
có nắp màu trắng, anh nhớ mang theo khi 
đi làm để trưa còn dùng. Nếu anh nhớ lời 
em dặn dùng đều đặn 3 lần mỗi ngày thì 
hết tuần này bao tử anh sẽ khỏe lại ngay! 
- Tối nay không được đi nhậu nữa nhé, phải 
về nhà sớm với em, còn nhậu là bệnh bao 
tử không trị được đâu. Ngoan thì em 
thương, không thì tối nay em cho ngủ ngoài 
đường đó! 
- Hôm qua, em có dặn chị Thảo giao thêm 
500g tinh bột nghệ nữa. Hai vợ chồng mình 
xài hao ghê. Mà phải nói là nghệ với sữa 
chua giảm cân tốt quá. Em mới uống có 2 
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tuần là giảm được nửa ký. Mà tại anh hết 
đó, hồi xưa chưa lấy anh thì em mi nhon, 
eo thon. Sau khi lấy anh 1 năm mà eo thon 
thành ra eo bánh mì thế này. 
- Anh yêu! Hôm nay anh về sớm nấu cơm 
nha. Chồng tốt là người chồng biết nghe lời 
vợ . Chiều nay em phải chạy qua con bé 
em cho nó 2 hộp kem mụn và kem dưỡng. 
Từ khi uống tinh bột nghệ để giảm cân thì 
da lại mịn hẳn ra, cũng không còn bị mụn 
nên em không cần dụng nữa, cho nó để nó 
xài. 
- Em đi làm đây, nhớ mấy thứ em dặn nha 
anh xã. Yêu anh nhiều, chụt chụt chụt…  
 
Đọc đoạn trên bạn cảm nhận được điều 
gì?  

➡Tinh bột nghệ + mật ong trị được bệnh 

bao tử 

➡Tinh bột nghệ + sữa chua giúp giảm cân   

Đó là giá trị sản phẩm. 
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Còn gì nữa? Bạn còn cảm thấy vui vui hoặc 
thích thú khi nghe câu chuyện của vợ 
chồng trên. Bạn đọc hết bài mà không có 
cảm giác chán nản, không có cảm giác như 
đọc bài quảng cáo. Một số bạn cảm thấy nó 
thú vị, thích thú. Dù bạn không mua sản 
phẩm bạn cũng cảm thấy đáng để bỏ thời 
gian đọc nó, share nó.  
 
Đó là giá trị giải trí.  
 
3. Giá trí hiểu biết  
 
Bạn cũng có thể đưa giá trị hiểu biết vào 
content. Bạn có thể mang kinh nghiệm của 
bản thân vào đó. Khi đọc được những kinh 
nghiệm thực tế, những hiểu biết khách 
hàng cảm thấy tin tưởng vào khả năng của 
bạn, vào khả năng cung cấp sản phẩm dịch 
vụ tốt của bạn. Từ đó dễ đưa ra quyết định 
mua hàng hơn.  
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Hãy xem ví dụ sau:   
TÔM KHÔ nhà Bà Quyên đặc biệt thế nào? 
Tôm khô Nhà bà Quyên - tôm khô truyền 
thống gia đình . Có kinh nghiệm làm tôm 
khô hơn 30 năm. Tôm đất thiên nhiên, tự 
sinh, tự sống, vừa bắt lên còn tươi thì luộc 
liền, luộc trong lửa thật to để vỏ tôm phồng 
ra, không sát vỏ. Còn giữ được vị ngọt của 
con tôm tươi. Nắng sáng vừa lên là mang 
ra phơi, banh mỏng từng con, trở đều, đến 
khô cong, rồi mới đem "đập". Như vậy con 
tôm khô đều, thơm nắng. Đập tôm phải dứt 
khoát nện mạnh từng cái để vỏ tôm bong 
ra, rồi ngồi bóc "còi" từng con (còi là phần 
chân và râu tôm khi đập còn vướng lại trên 
con tôm). Nói thì nhanh nhưng banh phơi 
từng con, bóc còi từng con, lâu lắm, có như 
vậy thì con tôm mới ngon, thơm, và ngọt 
thịt.  
 
Bạn cảm nhận được điều gì sau khi đọc 
đoạn văn trên?  
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Đó là kinh nghiệm thực tế của dân chuyên 
đánh bắt và làm tôm khô. Đoạn văn nói về 
cách làm sao để làm tôm khô mà giữ được 
vị ngọt của tôm, vừa thơm, vừa ngon vừa 
ngọt. Sau khi đọc đoạn văn trên bạn sẽ tin 
rằng đây chính là người làm tôm khô 
chuyên nghiệp, mua tôm của người này thì 
ăn sẽ ngon và ngọt thịt. Thế là bạn sẽ mua 
hàng thôi. Đoạn văn trên là trích đoạn trong 
bài quảng cáo mình chạy facebook ads bán 
tôm khô cho khách, và đã thu được kết quả 
rất tốt.  
 
4. Giá trị cảm xúc   
 
Để mang lại giá trị cảm xúc bạn sẽ đánh 
vào những loại cảm xúc sau: vui sướng, tự 
hào, tin tưởng, cảm động, đồng cảm, thích 
thú, sợ hãi, tức giận, buồn, chán ghét, hi 
vọng. 
 
Hãy xem ví dụ 4 câu thần thánh này của tôi 
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- Thứ đã lan truyền trên nhiều page bán 
bikini và mỹ phẩm: 
 Đã tắm thì phải trăm người ngắm  
 Đã bơi thì phải xinh ngất trời 
 Đã mặc bikini thì phải thật sexy 
Bạn sẽ làm được như trên nếu diện những 
mẫu bikini HOT dưới đây!  
Tại sao các bạn nữ thấy 4 câu trên hay?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vì nó mang lại nhiều cảm xúc cho bạn và 
cả giá trị giải trí. 
- Bạn có cảm thấy vui sướng không? Có vì 
bạn tưởng tưởng ra cảnh khi mặc bikini bơi 
được nhiều người nhìn ngắm. Bạn tưởng 
tưởng ra được là nhờ tôi đã dùng từ tượng 

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: 
Nhập giftcode “I love Content” vào đây. Bạn sẽ 
nhận được 1 trong 3 phần quà sau: 

1. Tổng hợp Ebook đặc biệt  
2. Mã giảm giá khóa học  
3. Mã giảm giá dịch vụ Content 

http://m.me/baokiemsocialmarketing
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hình, cái đã nói ở phần đầu tiên của Thánh 
Content: “tắm”, “bơi”, “trăm người ngắm”, 
“xinh ngất trời”  
- Bạn có cảm giác tự hào không? Có vì 
người đàn ông sẽ tự hào vì sức mạnh hoặc 
mức độ thành công của mình, còn người 
phụ nữ thì tự hào vì sự xinh đẹp của họ  
- Bạn có cảm giác thích thú không ? Có vì 
tôi có chút phóng đại, nên đọc lên bạn có 
cảm giác hài hước. Sự phóng đại đó là 
“Trăm người ngắm”, “ngất trời”. Thật ra có 
một vài người để ý và khen đẹp là bạn vui 
rồi nhưng ở đây thì tới trăm người lận, hơi 
lố một chút, xinh thì mức độ cao đến “ngất 
trời” chứ không phải độ vừa. Những gì hơi 
lố thì bạn sẽ có cảm giác nó hài hước → 
thấy thú vị  
- Bạn có cảm giác hi vọng không? Có! Bạn 
sẽ hi vọng làm được như trên nếu diện 
những mẫu bikini ở phía dưới bài. Muốn 
mình thật xinh đẹp quyến rũ luôn là hi vọng 
của người phụ nữ  
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- Bạn có cảm giác đồng cảm không? Có vì 
bạn có cùng một cảm giác giống như vậy 
khi đọc lên 3 câu đầu 
 
Giá trị giải trí ở chỗ nào? 3 câu đầu đọc 
như đọc thơ vì nó có vần, rất dễ đọc, rất dễ 
nhớ, đọc xong thấy thích thú. Đó là giá trị 
giải trị. 
Như vậy vừa giải trí, vừa cảm xúc mà lại có 
nhiều loại cảm xúc do đó bạn thấy hay! 
Bạn chỉ cần đƣa nhiều hơn 2 loại cảm 
xúc hoặc nhiều hơn 2 loại giá trị là 
content đã hay rồi! 
 
Như vậy chúng ta đã biết làm cách nào để 
đưa giá trị vào content để cho nó hay hơn. 
Phần sau chúng ta cùng nghiên cứu xem 
làm thế nào để content cuốn hút! 
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BÀI 6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ 
CONTENT CUỐN HÚT? 
 
Vậy dùng cách gì để người ta đọc hết nôi 
dung của bạn từ đầu đến cuối? 
Câu đầu tiên của nội dung - là tiêu đề - phải 
thu hút để người đọc phải đọc câu thứ 2. 
Câu thứ 2 phải hấp dẫn để người ta đọc 
câu thứ 3.  
Câu thứ 3 phải hấp dẫn để người ta đọc 
câu thứ 4  
….cho đến khi đọc hết đoạn đầu tiên của 
bạn 
 
Khi người ta đọc hết đoạn đầu của nội 
dung họ sẽ có một cái trớn để đọc tiếp. Từ 
đoạn thứ 2 bạn không còn cần hấp dẫn 
từng câu chữ nữa, mà chỉ cần đoạn văn đó 
mang lại giá trị: càng nhiều loại giá trị càng 
tốt nhưng cần ít nhất là 1 trong 4 loại giá trị 
mà tôi đã đề cập ở bài trước. Đó là: giá trị 
sản phẩm, giá trị giải trí, giá trị hiểu biết, giả 
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trị cảm xúc. Dĩ nhiên cách tốt nhất là câu 
đầu của một đoạn phải có khả năng dẫn 
người ta đọc câu kế tiếp! Nếu áp dụng 
được kỹ thuật này thì bài viết của bạn dù 
dài thế nào người ta cũng đọc hết. Đó là 
điều kiện đầu tiên của một nội dung gây 
ảnh hưởng 
 
Nhưng chúng ta sẽ dùng kỹ thuật gì để làm 
được điều trên ? 
Hãy đánh vào:  

- Trí tò mò của độc giả 
- Lợi ích 
- Khác biệt 
- Cảm xúc và trải nghiệm 
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1. Trí tò mò của độc giả  
 
Con người khi sinh ra đã có một trí tò mò, 
nó giúp họ tìm hiểu thế giới nhận diện được 
thứ gì là thức ăn, thứ gì là kẻ thù để tránh. 
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Nêu quan sát bạn sẽ thấy một đứa trẻ thứ 
gì nó cũng bỏ vô miệng, mực đích là xem 
có ăn được không. Thấy thứ gì mới là nó 
cũng chộp lấy, bỏ vào miêng nếm thử, rồi 
đập đập. 
Trí tò mò giúp nó khám phá thế giới. Trí tò 
mò là một trong những bản năng giúp con 
người tồn tại. Và nhờ nó mà con người 
khám phá thế giới, nghiên cứu khoa học, 
sáng tạo ra những thứ tuyệt vời. Ai cũng có 
trí tò mò, hãy cuốn hút người đọc bằng trí 
tò mò của họ. 
 
2. Lợi ích 
 
Con người luôn muốn nhận được lợi ích. 
Để tồn tại con người luôn đánh hơi được 
lợi ích và hướng tới nó. Dùng miếng mồi là 
lợi ích bạn sẽ câu được độc giả đọc bài của 
bạn. Tuy nhiên người chính trực và người 
không chính trực khác nhau ở chỗ, người 
chính trực dùng mồi câu thật, những gì có 
nói trong bài viết hay tiêu đề chính là những 
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thứ độc giả nhận được thật. Còn đối với 
người không chính trực, những gì nói ở tiêu 
đề chỉ đơn giản là mồi câu mà không phải 
giá trị thật. Nó thường là mong muốn tột 
cùng của độc giả, là mong muốn cao nhất 
và lí tưởng chứ không khả thi. 
Ví dụ: “bí quyết để trở thành triệu phú USD 
trong 1 năm, bí quyết để có 1000 đơn/ 
ngày, tối ưu ads để được 100 đơn/ ngày” 
Nếu bạn không tin thì hãy tìm đọc tất cả 
những thứ có tiêu đề như trên, sau đó áp 
dụng rồi cho tôi biết kết quả. Dĩ nhiên bạn 
biết rồi, nói điều độc giả mong muốn và 
không khả thi thì dễ dàng và hấp dẫn hơn 
nhiều so với nói điều mong muốn và phải 
khả thi. Người viết chính trực và không 
chính trực khác nhau ở điểm này. 
 
3. Khác biệt 
 
Để thu hút thì nội dung phải khác biệt. Độc 
giả có lẽ đã từng đọc nhiều thứ tương tự, 
cùng ngành, cùng sản phẩm do đó để cuốn 



 

 
 

72 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

hút được độc giả, cái bạn nói phải khác với 
cái họ đã từng đọc, đã từng nghe. Khác 
biệt có thể ở trong ý, trong cách diễn đạt, 
trong phong cách của bạn. Ví dụ nhiều 
người có thể đã dùng từ đẹp khi nói về thời 
trang mỹ phẩm. Vẫn nói về vấn đề đẹp 
nhưng để khác biệt thì bạn diễn đạt khác đi, 
ví dụ: đẹp xuất sắc, đẹp vượt trội, đẹp điên 
đảo, đẹp nhẹ nhàng, đẹp dịu dàng, đẹp 
đằm thắm, đẹp đắm say người nhìn, đẹp 
không thể tả, đẹp hơn cả đẹp, đẹp hơn tiên, 
đẹp ngất ngây, đẹp từ đầu đến chân, đẹp 
gây nghiện, đẹp gây yêu, đẹp gây si, đẹp 
kiêu sa, đẹp lộng lẫy…  
 
4. Cảm xúc và trải nghiệm:  
 
Cảm xúc là mục tiêu của đời người, dù bạn 
làm gì thì cuối cùng bạn vẫn muốn có cảm 
xúc từ hành động đó. Ví dụ bạn làm mọi 
thứ để giàu có, tài sản thoạt nhìn thì có thể 
là mục tiêu của bạn, nhưng sâu thẳm bên 
trong, cái cảm giác được người ta tung hô 
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bạn tài năng, tung hô người giàu có, cái 
cảm giác an toàn không còn lo lắng về tiền 
bạc nữa, cái cảm giác mọi người vây 
quanh ngưỡng mộ, cái cảm giác có thể 
giúp đỡ người thân và nhận được niềm vui 
của họ, mới chính là mục tiêu cuối cùng 
của bạn. Nếu không còn cảm xúc nữa, ví 
dụ như khi bạn giàu rồi mà không ai tung 
hô bạn, không ai ngưỡng mộ bạn, không có 
cảm giác an toàn về tiền bạc (ví dụ ai đó có 
thể lấy tài sản của bạn bất cứ lúc nào), 
không ai vui khi bạn giúp đỡ hoặc bạn cũng 
không vui khi giúp đỡ người khác, thì bạn 
sẽ không còn muốn làm giàu nữa. 
Cảm xúc là động cơ của hành động, còn 
trải nghiệm giúp con người đạt được trạng 
thái cảm xúc. Do đó cảm xúc và trải nghiệm 
là 2 yếu tố hiệu quả nhất để dẫn dắt sự chú 
ý của người đọc. Khi bạn tạo được cảm xúc 
tích cực nơi người đọc họ sẽ tiếp tục đọc 
để nhận được thêm một cảm xúc khác 
hoặc duy trì cảm xúc hiện có. 
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BÀI 7. CÁCH GIỮ NHỊP CONTENT 
CUỐN HÚT TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI  
 
Ở phần trước chúng ta đã biết 3 cách để 
làm content cuốn hút là: đánh vào trí tò mò 
của độc giả, hứa hẹn mang lại lợi ích, và 
làm tăng cảm xúc và yếu tố trải nghiệm. 
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Phần này chúng ta sẽ đi cụ thể hơn cách 
áp dụng trong từng ví dụ: 
 
 
 
Người ta hoàn toàn không tò mò những gì 
họ đã biết. Rất ít người tò mò những gì 
hoàn toàn không biết. Phần lớn chúng ta tò 
mò những gì chúng ta chỉ biết 1 phần. 
Nghĩa là 1 phần biết, 1 phần chưa biết mới 
chính là nguyên nhân gây tò mò (Tác giả 
của cuốn sách “Khiêu Vũ với ngòi bút” đã 
so sánh nó giống như chiếc váy của phụ 
nữ). 

 

Ví dụ:  

“Vì sao con gái nên mặc váy?” Thông tin đã 
biết là “con gái nên mặc váy”, thông tin 
chưa biết là “nguyên nhân vì sao”. Bạn sẽ 
tò mò vì cái thông tin chưa biết này. 

 

 

     1. Đánh vào trí tò mò của độc giả: 
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Các báo hay viết:  

“Chàng trai chuẩn bị màn tỏ tình công phu 
và cái kết đầy tủi hờn” → thông tin đã biết 
là có câu chuyện một chàng trai tỏ tình với 
cô gái, có một kết cục không tốt đẹp, thông 
tin chưa biết là cụ thể tủi hờn như thế nào. 
Bạn thật sự muốn tò mò kết cuộc.  

 
“Pháp sư indonesia nhảy xuống hồ cá sấu 
và cái kết” → bạn tò mò muốn biết pháp sư 
này có bị ăn thịt hay không! 

 
“Ngoại tình với gái xinh đẹp có chồng và cái 
kết siêu hài” → bạn tò mò muốn biết ngoại 
tình thì có kết quả như thế nào. 

 
Ở đây từ “siêu hài”, “tủi hờn” hé lộ một ít 
thông tin nhưng vẫn giữ bí mật, do đó nó 
làm tăng tính tò mò. 
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Viết bài quảng cáo bạn có thể viết tiêu đề 
như sau: 

 “Cứ 10 người dùng sản phẩm này thì 9 
người trở thành khách hàng trung thành” 
 “Tôi vừa bị shop TEN_SHOP_CỦA_BẠN 
lừa mất 500K” 

 “Nhìn là mê - ăn là ghiền” 

 
→ Khách sẽ tò mò đọc bài của bạn.  

Đây là tính cuốn hút tạo bởi trí tò mò. Tính 
cuốn hút nên được tạo ra ở tiêu đề, đoạn 
văn đầu tiên, và phần liên kết giữa các 
đoạn. Nếu bạn đọc truyện tiểu thuyết nhiều 
chương (hồi) thì bạn sẽ thấy gần cuối 
chương sẽ có sự kiện đến mức kịch tính 
mà phải qua chương kế tiếp bạn mới biết 
kết cuộc ra sao. Đây là tạo tính cuốn hút để 
người xem phải xem tiếp chương kế. Giải 
quyết vấn đề đó thì đến giữa chương, rồi 
gần cuối chương lại xuất hiện vấn đề kế 
tiếp mà qua chương nữa mới giải quyết 
được, cứ như vậy... Làm cho người đọc 
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xem hết chương này đến chương khác, 
đến hết truyện luôn. 

 

Ở khuôn khổ của bài viết này tôi chỉ dùng ví 
dụ ở tiêu đề cho ngắn gọn dễ hiểu. 

 
 
 
Rất nhiều các bài quảng cáo hiện nay đang 
hứa hẹn lợi ích ở phần đầu như tiêu đề/ mở 
bài. 

Ví dụ: 

 “Phụ nữ nên làm gì để vừa xinh đẹp vừa 
kiếm được nhiều tiền?” → Lợi ích ở đây là 
xinh đẹp, và kiếm được nhiều tiền. 

 “Hết mụn sau 3 ngày, hết thâm sau 2 
tuần, bảo hành vĩnh viễn” → Lợi ích là hết 
mụn hết thâm chỉ trong thời gian ngắn. 

 “KEM HÀN QUỐC MỚI XUẤT HIỆN TẠI 
SÀI GÒN: VỪA NGON, VỪA BẢO VỆ SỨC 
KHỎE” → Lợi ích là kem ngon và bảo vệ 
sức khỏe 

     2. Hứa hẹn mang lại rất nhiều lợi ích: 
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Hứa hẹn lợi ích thường rất hấp dẫn, nó chỉ 
không cuốn hút trong trường hợp đã bị 
nhàm chán, nghĩa là người đọc đã nghe ở 
đâu đó và khi bạn nói giống như vậy thì họ 
nghĩ bạn cũng như chỗ khác mà thôi. Do đó 
trong content bạn dù hứa hẹn nhưng mỗi 
content cần phải khác biệt: từ ngữ, trong 
cách diễn đạt, hoặc từ ý tưởng. 

 

Cảm xúc và trải nghiệm:  
 
Làm sao để tăng cảm xúc ? 
Khi làm quảng cáo cho shop điện thoại bên 
Nhật, tôi đã sử dụng 1 loại cảm xúc, đó là: 
lòng yêu nước, nhớ về quê hương và sự 
yêu thích thương hiệu. Hình ảnh tôi thể 
hiện là „yêu Việt Nam, và yêu Iphone‟ (trái 
tim bên cạnh), còn nội dung thì ngắn gọn 
khơi gợi lên cảm xúc có sẵn trong lòng 
người đọc:  
 
 

     3. Cảm xúc và trải nghiệm: 
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“Dành cho những người:  
Yêu Việt Nam 
Thích xài iphone  
Mua hàng uy tín, đảm bảo” 
 

Kết quả nhận được sự tương tác rất tốt. 
Người ta hành động khi có cảm xúc 
(nguyên nhân tại sao tôi sẽ giải thích ở các 
bài sau), do đó nếu bạn khơi gợi được hay 
tạo được cảm xúc trong lòng người đọc, họ 
sẽ hành động mà ít đi toan tính (ví dụ dù 
giá bạn bán có cao hơn chỗ khác họ vẫn 
cứ mua khi có cảm xúc). Hành động thấy rõ 
nhất đó là tương tác mạnh: like, comment, 
share sẽ nhiều lên 

Khi làm quảng cáo thuốc bổ sung cho bà 
mẹ, tôi dùng cảm xúc tình mẫu tử: 

“Nhìn ngắm con yêu chào đời là giây phút 
thiêng liêng nhất của mẹ. 

Cho con đầy đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh 
& thông minh là việc làm đúng đắn nhất mà 
các mẹ nên làm” 
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Câu đầu nhắc lại trải nghiệm của người 
mẹ, khơi gợi lên cảm xúc yêu thương. Để 
sau đó thúc đẩy hành động, hành động ở 
đây là tìm cách cho con có đầy đủ dinh 
dưỡng và khỏe mạnh. Đo đó các bà mẹ sẽ 
đọc tiếp nội dung ở đây, làm tăng tính cuốn 
hút. 

Cảm xúc nếu đủ lớn không chỉ làm tăng 
tính cuốn hút mà còn thúc đẩy hành động 
như mua hàng, để lại số điện thoại, chia sẻ 
hay làm điều gì khác.  
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BÀI 8. VAI TRÒ CỦA CẢM XÚC TRONG 
CONTENT  
 

Đọc xong bài viết này bạn sẽ có thể trả lời 
các câu hỏi sau: 

- Tại sao khi giận dữ hoặc khi sợ hãi tim 
bạn lại đập nhanh thình thịch mà bạn không 
không chế được ? 

- Tại sao content làm cho người xem cảm 
xúc (hoặc sale gây cảm xúc cho khách 
hàng) thì bán được nhiều hàng hơn / hoặc 
nhận được nhiều hành động như like, 
share, comment ? 

- Mối quan hệ giữa cảm xúc và nhu cầu, 
mong muốn của con người như thế nào? 

 

Lƣu ý:  

- Dù tôi đã tìm kiếm nhiều tài liệu khoa học 
để viết bài này nhưng kết luận của nó thì 
chưa có kiểm chứng bằng khoa học, bạn 
cần cân nhắc điều này trước khi đọc  
- Bài viết có thể khó hiểu. Dù tôi đã cố gắng 
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viết như kể chuyện nhưng vẫn có thể còn 
khó hiểu, trong trường hợp này bạn chỉ cần 
xem kết luận và đón đọc phần áp dụng 
trong bài kế tiếp 

- Nếu không rõ điều gì vui lòng giúp tôi để 
lại comment để tôi biết thắc mắc của bạn 
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Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Khi 
tạo ra con người trên trái đất, Thượng Đế 
đã cấy một thứ đặc biệt vào cơ thể con 
người. Trải qua hàng nghìn năm, thứ này 
vẫn còn tồn tại trong cơ thể con người, và 
di truyền đến hệ thế sau. Ngày nay dù rằng 
bạn có thể có thể không trông thấy biểu 
hiện của nó, nhưng thứ này thực sự ảnh 
hưởng to lớn đến tất cả hành vi của con 
người. 

 

Lúc xưa, con người không sống trong thế 
giới yên bình như bây giờ. Họ phải kiếm ăn 
hằng ngày bằng công việc săn bắt hái 
lượm, họ phải đối mặt với kẻ thù là những 
thú dữ như cọp, beo, sư tử, rắn, cá sấu… 
Trong thế giới tự nhiên không có công 
bằng, không có đạo đức, không có thiện ác. 
Chỉ có „die or survive‟: tồn tại hoặc chết. Đối 
mặt với kẻ thù chỉ chậm một giây có thể ... 
tan xác và trở thành thức ăn của chúng. 
Đối mặt với kẻ thù mà con người yếu hơn 
chúng thì cũng sẽ trở thành miếng mồi 
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ngon. Chính những lúc đó, con người đã 
sử dụng thứ mà Thượng Đế đã cài sẵn 
trong cơ thể để vượt qua sự khắc nghiệt 
của tự nhiên. Đó là bản năng sinh tồn. Bản 
năng sinh tồn không phải là một tính cách, 
không phải một bộ phận mà cả một hệ 
thống. Nhưng biểu hiện ra bên ngoài của 
nó chính là cảm xúc. Vì sao? Hãy tiếp tục 
đọc. 

 

Khi con người giận dữ trước kẻ thù: mắt 
long lên, sự giận dữ hiện lên khuôn mặt, 
tim đập nhanh, máu chạy rần rần. Khuôn 
mặt thể hiện sự giận dữ để kẻ thù khiếp sợ, 
tim đập nhanh để bơm máu và lấy năng 
lượng cho toàn cơ thể, vì lúc này là chuẩn 
bị của trận chiến. Yếu hơn sẽ chết, mà 
chậm hơn cũng sẽ chết. Vì thế những phản 
ứng này xảy trong tích tắc và một cách tự 
động không cần sự đồng ý của lý trí. Do đó 
khi rơi vào trạng thái này, con người có xu 
hướng quát tháo, đập bàn đập ghế, hoặc 
muốn đánh người mà rất khó kiềm chế. 
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Tương tự, khi gặp kẻ thù mạnh hơn gấp 
nhiều lần, và thấy bản thân bị nguy hiểm, 
con người sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi. Khi 
sợ hãi tim đập nhanh lên vì con người lấy 
năng lượng để chuẩn bị chạy thoát thân. 
Cũng có phiên bản khác của sợ hãi là sợ 
quá không cử động được. Đây là phiên bản 
giả chết khi thấy khó mà chạy thoát thân 
được, không cử động làm cho con người 
trông giống cây cỏ, hoặc vật vô tri, thứ 
không phải thức ăn của thú dữ. 

 

Như vậy giận dữ giúp con người chống lại 
kẻ thù, sợ hãi giúp con người thoát khỏi sự 
đe dọa của kẻ thù lớn mạnh. Hai cảm xúc 
này giúp con người có thể tồn tại được 
trong thế giới tự nhiên. Các nhà khoa học 
đã khẳng định: “Cảm xúc, theo định nghĩa 
chung nhất, là một xung thần kinh chuyển 
cơ thể thành hành động, thúc đẩy hành vi 
phản ứng tự động, đó là cơ chế sống còn 
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để thỏa mãn nhu cầu sống còn” (nguyên 
văn định nghĩa xem tại đây)  

 

Cảm xúc không chỉ là cảm xúc, nó chính là 
trạng thái mà con người chuẩn bị hành 
động. Vì vậy để khách có hành động mua 
hàng, để lại số điện thoại, hay chia sẻ bài 
viết...thì bạn phải đưa họ vào trạng thái 
cảm xúc! Cảm xúc càng mạnh thì hành 
động càng mạnh, bạn sẽ thấy nhiều lượt 
chia sẻ, nhiều comment, nhiều đơn hàng 
khi bạn có thể đưa họ vào trạng thái cảm 
xúc. Do đó content có thể khơi gợi cảm xúc 
của người xem chính là content thành 
công. 

 

Còn mối quan hệ của cảm xúc và nhu 
cầu/mong muốn của con ngƣời nhƣ thế 
nào? 

 

Bản năng sinh tồn là một hệ thống, nó như 
là trung tâm, nơi sản sinh ra mọi thứ khác 

https://www.sciencedaily.com/terms/emotion.htm
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từ nhu cầu cơ bản cho đến nhu cầu cấp 
cao. Để tồn tại được, con người phải được 
đáp ứng về mặt thể chất như ăn uống, ngủ 
nghỉ, bài tiết, tình dục. Bản năng sinh tồn 
đã sinh ra trạng thái „đói‟ khi rơi vào trạng 
thái đóiì buộc bạn phải đi kiếm ăn, nó cũng 
sinh ra trạng thái „mệt‟ buộc bạn phải ngủ 
nghỉ, nó cũng sinh ra trạng thái „mắc‟ để 
bạn bài tiết…nếu bạn không làm theo bạn 
sẽ bị cảm giác khó chịu không thể chịu 
được (ví dụ mắc tiểu mà không đi tiểu 
được, đói mà chưa có gì ăn, buồn ngủ mà 
chưa ngủ được), nếu bạn làm theo bạn sẽ 
có cảm giác thoải mái dễ chịu (cái cảm giác 
khi đói được ăn, khi ngủ được ngủ, khi 
„mắc‟ được đi) …Như vậy bản năng sinh 
tồn sinh ra những loại cảm xúc đi theo 2 
hướng: tích cực và tiêu cực để điều khiển 
hành vi con người. Cảm xúc tích cực (sung 
sướng, thoải mái, dễ chịu, thỏa mãn...) để 
khuyến khích hành vi cứ tiếp tục làm như 
vậy, cảm xúc tiêu cực (đau đớn, đau khổ, 
khó chịu...) để răn đe con người tránh xa 
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hành vi đó. Vì được sinh ra từ bản năng 
sinh tồn, nên những hành vi của con người 
sẽ nhắm đi theo hướng kéo dài sự sống, 
kéo dài sự tồn tại. 

Ví dụ trong xã hội con người cần cạnh 
tranh với người khác, con người cần có 
tiền, cần nổi tiếng… Do đó các cảm xúc 
như ghen tị, đua đòi, ham muốn (tiền bạc, 
sự nổi tiếng) xuất hiện để thúc đẩy bạn 
cạnh tranh với người khác, làm việc để có 
nhiều tiền, làm việc để có sự nổi 
tiếng…những cái đó gọi là nhu cầu, mong 
muốn 

Như vậy nhu cầu, mong muốn chính là định 
hướng hành vi mà con người sẽ làm. Cảm 
xúc chính là cơ chế thưởng phạt để con 
người phải làm theo định hướng hành vi 
đó. 

Quay trở lại vấn đề chính, content mang lại 
cảm xúc có thể làm cho khách hàng hành 
động mạnh mẽ như: chia sẻ, bình luận, 
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mua hàng. Nhưng áp dụng như thế nào? 
Hãy đón xem bài viết kế tiếp của tôi nhé.  
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[PHẦN 2]  
TƢ DUY VỀ CONTENT 
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Content thành công cũng nhiều, thất bại 
cũng không ít. Suy ngẫm làm sao để 
content chất thì tôi nhớ ra một điều: đó là 
cần tư duy trước khi làm content. 
“Tay nhanh hơn não‟‟ là nguyên nhân của 
nhiều content thất bại. Thiết lập tư duy 
trước khi làm content giúp loại bỏ hơn 70% 
vấn đề, tư duy đúng giúp bạn đi trên con 
đường chiến thắng. Tư duy giúp Content 
của bạn viết ra là đã có tính chiến lược. Do 
đó chúng ta cần thiết lập tư duy trước, 
trong và sau khi làm content. 
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BÀI 1: TƢ DUY TRƢỚC CONTENT  
 
 
1. Chúng ta đang có gì? 
 
 Sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn có cái 
gì khác biệt so với đối thủ, có lợi thế gì so 
với đối thủ không? Nếu câu trả lời là có, thì 
content sẽ trở nên dễ dàng, chỉ cần mô tả 
sản phẩm của bạn thôi, là đã khiến khách 
“chú ý‟‟ và “thòm thèm‟‟. Nếu câu trả lời là 
không thì vấn đề trở nên phức tạp và khó 
hơn nhiều. Nếu sản phẩm không khác biệt 
thì hãy làm cho content của bạn khác biệt. 
Hãy học hỏi Coca-cola, sản phẩm này 
không có gì mới qua bao nhiêu năm tháng, 
nhưng cách quảng cáo của nó thì luôn luôn 
mới và thú vị! 
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2. Thị trƣờng nhƣ thế nào?  
Đối thủ đang làm gì? 
  
Thị trường đang cạnh tranh khốc liệt hay 
còn bỏ ngỏ với sản phẩm của bạn. Nếu còn 
bỏ ngỏ, bạn làm content cũng dễ dàng. Nếu 
đang cạnh tranh khốc liệt, bạn cần xem các 
đối thủ đang làm gì, đang giảm giá thật 
mạnh, nếu bạn quy mô nhỏ mà giảm giá 
hơn họ thì ngày trốn nợ không còn xa.  
 
3. Khách hàng muốn gì và  
muốn gì ở sản phẩm?  
 
Cái dễ thấy nhất là khách hàng muốn giá 
rẻ. Nhưng họ cũng muốn có ai đó hiểu họ, 
hiểu vấn đề của họ đang gặp phải. Nếu bạn 
hiểu họ và nói ra trong content thì họ đã rất 
cảm kích. Cảm xúc dành cho thương hiệu 
của bạn sẽ tăng lên bội phần. Nếu bạn còn 
giúp họ giải quyết vấn đề của họ nữa thì họ 
sẽ yêu thương hiệu của bạn thôi.  
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Ví dụ: trong ngành spa, các đối thủ có thể 
giảm giá để cạnh tranh, họ có thể làm chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ giảm xuống để 
mức giá có thể. Họ cũng có thể khuyến mãi 
nhưng đến khi khách đến thì họ lại cố chèo 
kéo để khách phải mua thêm sản phẩm, 
dịch vụ khác. Điều này làm một số khách 
hàng khó chịu và nghi ngờ tính chân thực 
khi thấy chỗ spa nào đó giảm giá. 
Nếu bạn hiểu nỗi lo sợ này của khách hàng 
và nói lên trong content sẽ giúp khách hàng 
tin tưởng bạn hơn nhiều.  
 
4. Bạn - ngƣời làm content - có gì?   
 
Kỹ năng của bạn, thế mạnh của bạn quan 
trọng khi làm content. Content là một sản 
phẩm, làm content là để chiến đấu với 
những content khác. Bạn sẽ thắng nếu khai 
thác được điểm mạnh của mình, bạn sẽ 
thua khi dùng điểm yếu của mình đấu với 
điểm mạnh của đối thủ. 
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Nếu bạn là copywriter giỏi kể chuyện thì 
hãy kể chuyển, giỏi phân tích thì hãy phân 
tích, giỏi mô tả thì hãy mô tả, giỏi thấu hiểu 
insight thì hãy khai thác insight, nếu không 
diễn tả, không giỏi văn thì chỉ cần liệt kê 
thôi, cứ viết giống như bạn nói thôi cũng 
đủ, đừng bắt chước người khác dùng từ 
màu mè.  
 
TÓM LẠI:  
Chỉ cần có 4 tư duy trên trước khi làm 
content, bạn sẽ loại khỏi bao nhiêu con 
đường thất bại ở trước mặt và tiến gần hơn 
đến con đường chiến thắng. Chiến lược 
không có gì cao siêu, nó chỉ là cách, là 
phương thức, là sự lựa chọn dựa trên 
tương quan giữa những gì bạn có (năng 
lực của bạn), những gì bạn muốn (mục 
tiêu), những gì đối thủ của bạn đang làm; 
những gì khách hàng mong muốn (nhu cầu 
thị trường), xu hướng hiện tại. 
 
  



 

 
 

98 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

BÀI 2.  TƢ DUY TRONG CONTENT  
 
<PHẦN 1> 

 
 



 

 
 

99 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

 
 
1. Ngôn ngữ 
 
Bạn cần biết sử dụng ngôn từ, đầu tiên là 
để diễn đạt cho đúng đã, sau là diễn đạt 
cho mạnh mẽ, và đỉnh cao là sáng tạo sự 
khác biệt để ấn tượng hơn so với đối thủ. 
Để biết sử dụng thì bạn cần phải học, cách 
học dễ nhất là bằng cách đọc nhiều và xem 
nhiều. Tôi từ nhỏ đến lớn rất mê đọc sách, 
rất mê xem phim. Hồi nhỏ thì xem truyện và 
tiểu thuyết, xem phim kiếm hiệp. Lớn thì 
xem sách về kỹ năng, về tâm lý, về khoa 
học, về đầu tư, về kinh doanh, về làm giàu. 
Cũng nhờ vậy mà kỹ năng về ngôn ngữ có 
tiến bộ hơn, chứ tư duy về ngôn ngữ của 
tôi không bằng mọi người, hồi nhỏ điểm 
văn của tôi không bao giờ trên 6. 
Nếu bạn cảm thấy khó diễn đạt bằng văn 
viết, bạn có thể học ngay những keyword, 
diễn đạt như cách bạn nói, sau đó chỉnh lại 
một lần nữa cho thành văn viết. Nghĩa là 
thêm một lần chỉnh sửa. 
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Nhưng ngôn từ chỉ là kỹ năng nhập môn 
của người làm content, bạn đừng để nó 
cản trở bước đường của bạn, vì kỹ năng 
đỉnh cao của người lam content không phải 
là ngôn từ mà là thấu hiểu khách hàng.  
 
2. Hình ảnh 
 
Làm content video thì hình ảnh và âm 
thanh là bắt buộc, nhưng đối với content 
copy thì vẫn cần.   
Đối với copywriter thì làm content vẫn cần 
tư duy hình ảnh và âm thanh. Khi bạn viết 
một từ hoặc một câu mà làm cho khách 
hàng thấy được hình ảnh hiện ngay trước 
mắt thì bạn đã thu hút họ rồi. Bạn cần phải 
chuyển ngôn từ, câu cú sao cho khi người 
ta đọc vào sẽ nhìn thấy hình ảnh ở trước 
mắt, như vậy bạn mới dễ dàng chạm đến 
cảm xúc của họ. 
 
Ví dụ: “Đôi tình nhân đang thể hiện tình yêu 
thương”. 
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Bạn sẽ diễn đạt lại bằng hình ảnh như sau: 
“Đôi tình nhân đi bên nhau, tay trong tay, 
tình trong mắt”.  
 
3. Âm thanh 
 
Có lẽ trước giờ bạn cứ nghĩ là nếu viết thì 
không cần biết về âm thanh gì cả. Hoàn 
toàn sai lầm. Khi khách đọc nội dung họ sẽ 
đọc thầm, miệng sẽ mấp máy. Âm thanh sẽ 
vang trong đầu họ. Nghĩa là khi đọc, họ tiếp 
nhận bằng âm thanh. Do đó khi dùng từ 
bạn phải dùng từ sao cho âm phát ra dễ 
dàng, hạn chế những từ khó phát âm, hạn 
chế luôn những từ trùng âm nhưng khác 
nghĩa với một từ khác. 
Ví dụ không dùng từ “siêu xinh”, mà sửa lại 
thành siêu đẹp hoặc cực xinh, siêu xinh 
trùng âm với từ „siêu sinh‟ trong đạo phật, 
do đó khi đọc thầm người ta sẽ hình dung 
ra cái nghĩa mà bên đạo phật hay dùng.  
Khi gặp những từ khó đọc, bạn phải diễn 
đạt lại từ đó có thể bằng một câu, một 
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mệnh đề, để nó dễ đọc hơn thì người đọc 
mới dễ tiếp nhận.  
Cũng vì tiếp nhận qua âm thanh, mà mà 
một mệnh đề có vần thì thường hay hơn là 
không vần, dù không cần đọc lớn lên. 
 
4. Tâm lý học 
 
Hiểu biết về tâm lý học sẽ giúp bạn làm ra 
content phù hợp với sự quan tâm của 
khách hàng, phù hợp với hành vi của họ, 
cũng như lấy được sự đồng cảm của họ. 
 
Ví dụ một số khía cạnh của tâm lý học:  
 
- Phụ nữ thì sống tình cảm, thường quyết 
định bằng cảm xúc. Đàn ông thì thường 
quyết định bằng lí trí. 
- Phụ nữ thì yêu trẻ con (bản năng làm mẹ) 
nên bạn hoàn toàn có thể thu hút phụ nữ 
xem content bằng hình ảnh hoặc mô tả về 
đứa trẻ. 
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- Phụ nữ thì thích mua sắm và thích món 
hời: thà mua 1 món hời (đang giảm giá) mà 
không cần dùng chứ không mua món mắc 
mà đang cần. 
- Phi lí trí: khi bạn mua hàng bạn sẽ chấp 
nhận họ tăng giá từ 100K lên đến 105K, 
chứ không chấp nhận một món tăng từ 10K 
lên 15K .  
- Tâm lý đám đông: một người sẽ tin khi 
thấy nhiều người khác đã tin. Bạn sẽ vào 
quán ăn có đông khách (và bạn cũng nên 
như vậy) hơn là vào quán ăn vắng khách. 
Bạn sẽ mua hàng ở bài post có nhiều 
comment, hoặc sẽ mua ở nơi mà bạn bè, 
trong gia đình từng mua hàng ở đó 
 
5. Yếu tố xã hội 
 
Phụ nữ là lực lượng chính của nền kinh tế, 
phụ nữ mua sắm cho bản thân họ, chồng 
của họ, con của họ, ngay cả cha mẹ của 
họ. Một người con trai còn nhỏ thì mẹ của 
họ mua đồ, sau khi có vợ thì vợ của họ sẽ 
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mua đồ cho họ và cho cả nhà. Họ chỉ mua 
đồ cho họ trong thời gian họ sống độc thân. 
Vì vậy khi làm content bán hàng, đa số là 
nhắm tâm lý của người xem là phụ nữ 
Xã hội thời xưa thì thích lời thơ nhẹ nhàng, 
thời nay thì nhịp độ sống công nghiệp nên 
cần đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn xúc tích 
Bài đã dài mà vẫn chưa xong, hẹn bạn ở tư 
duy trong content phần 2 sẽ nói về tư duy 
marketing, customer insight, và phép lặp 
trong content. 
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<PHẦN 2> Tƣ duy Marketing 7Ps 
 
Marketing 4Ps bao gồm: Product, Price, 
Promotion, Places 
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Áp dụng 4Ps vào content chính là bạn viết 
content hướng khách hàng đến 4 yếu tố 
trên. Hướng được 4 yếu tố trên họ sẽ khao 
khát mua sản phẩm của bạn 
 
1. Product 
  
Bạn hãy trình bày giá trị của sản phẩm của 
bạn mang lại cho khách hàng, thấy được 
giá trị họ sẽ mua hàng thôi. Giá trị là những 
thứ hữu ích hoặc quan trọng đối với họ. 
 
Ví dụ có một bạn đặt hàng tôi viết bài 
quảng cáo cho sản phẩm đồ chơi gỗ của 
trẻ em. Để khách hàng mua nó thì khách 
hàng phải thấy được giá trị của nó mang lại 
cho họ là gì. Có những sản phẩm đơn giản 
không cần nói ra người ta mặc định biết 
đến. Điều đó dẫn đến một hiểu biết sai lầm 
là chỉ cần đưa sản phẩm cho khách xem là 
được, dẫn đến content viết ra không bán 
được hàng.  
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Tôi đã phân tích được giá trị của đồ chơi gỗ 
cho trẻ em như sau: 
Bộ đồ chơi sẽ giúp rèn luyện đôi tay khéo 
léo và linh hoạt vì phải điều khiển con rối 
làm nhiều động tác khác nhau. Càng chơi 
món đồ chơi này thì tay chân càng khéo 
léo  
Giúp bé phát huy khả năng tư duy và sáng 
tạo khi tìm cách tạo ra những động tác cho 
con rối để thắng đối phương: như đánh, đỡ, 
hoặc múa  
Bộ đồ chơi có thể dùng để chơi dùng anh 
chị em trong nhà, điều này sẽ giúp tăng khả 
năng giao tiếp, biểu đạt cảm xúc. Tình cảm 
anh chị em sẽ thân thiết hơn sau khi chơi 
món đồ chơi này (so với ipad mỗi người 
cầm một cái chơi thì cái này có lợi hơn 
nhiều)  
 
Khi khách hàng hiểu đƣợc giá trị sản 
phẩm mang lại họ sẽ bắt đầu cân nhắc 
đến việc sỡ hữu nó. 
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2. Price 
 
Bạn phải làm cách nào đó chứng minh cho 
khách thấy là mức giá của bạn là mức giá 
hời thì họ sẽ bắt đầu nghĩ sẽ mua nó. 
 
Nếu giá rẻ nhất thì đơn giản là chỉ ra khách 
chỉ bỏ một số tiền ít nhất trong một lần 
mua. Nếu giá cao thì bạn cần phân tích 
xem nhìn từ khía cạnh nào thì nó rẻ hơn. Ví 
dụ giá bạn bán với giá 1 triệu đồng, xài 
được 5 năm vì sản phẩm tốt, trung bình 
mỗi năm tốn 200K. So sánh với mặt hàng 
khác chỉ 500K nhưng chỉ xài được 2 năm, 
trung bình mỗi năm tốn 250K, rõ ràng là 
mắc hơn so với sản phẩm của bạn. 
 
Bạn cũng có thể so sánh mức giá khách bỏ 
ra với mức chi phí họ tiết kiệm được nhờ 
sản phẩm của bạn mang lại hoặc số tiền 



 

 
 

109 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

 

 

mà khách sẽ kiếm được từ ích lợi sản 
phẩm bạn mang lại. 
 
 
3. Promotion 
 
Promotion là quảng bá, khuyến mãi. Bạn có 
thể ghi thêm khuyến mãi, như mua 2 tặng 
1, mua cái này tặng thêm cái gì, nó sẽ là 
một động lực thêm để khách mua hàng. 
Bạn cũng có thể dùng lời nói của một người 
khác nói tốt về bạn. Bạn nói tốt về bạn thì ít 
ai tin, nhưng nếu khách nói tốt, hoặc một 
người nổi tiếng có ảnh hưởng nói tốt thì lập 
tức người ta sẽ tin ngay.  
 
4. Places  
 
Place là phân phối, điểm bán hàng, hệ 
thống đại lý. Phần này bạn giải thích sao 
cho khách hiểu là mua chỗ bạn sẽ tiện lợi 
hơn nhờ hệ thống phân phối, điểm bán. 
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Nếu bạn bán ở địa phương, thì bạn có thể 
có lợi thế hơn so với các đối thủ khác ở 
thời gian giao hàng cực nhanh, khách có 
thể tiếp cận trực tiếp xem hàng, đổi trả, dễ 
dàng và tiện lợi. Hệ thống phân phối nhiều 
cũng thể hiện sức mạnh về tài chính, đầu 
tư khiến khách tin tưởng hơn. 
Với mùa mưa này ở miền nam thì khách sẽ 
lười ra đường nên mua online sẽ có lợi thế 
hơn so với mua tại cửa hàng, siêu thị. 
 
5. People 
 
People ở đây được hiểu như nhân sự, 
người làm ra sản phẩm, dịch vụ có ảnh 
hưởng đến chất lượng của nó.  
 
Kỹ năng càng tốt thì dẫn đến chất lượng 
càng tốt. Ví dụ có nhiều khách hỏi tôi:  
“Bạn có bao nhiêu năm chạy ads? Bạn 
từng làm lĩnh vực này chưa?” 
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Thương hiệu cá nhân của người đó cũng 
ảnh hưởng đến sự thu hút khách. Ví dụ 
quán ăn của nghệ sĩ hài Hoài Linh sẽ thu 
hút khách hơn của một người khác nếu các 
yếu tố khác giống nhau. Yếu tố này có tác 
dụng mạnh đối với các ngành dịch vụ và 
thường ít có tác dụng đối với các ngành 
sản phẩm. 
 
Trong content bạn cần chứng mình được 
kỹ năng, trình độ của nhân sự như đưa ra 
bằng cấp, giải thưởng, số năm kinh 
nghiệm, hoặc chỉ ra nhân sự là người đã 
làm thành công một dự án, một sản phẩm, 
dịch vụ khác mà nhiều người đều biết hoặc 
chỉ ra nhân sự là người đã có uy tín, 
thương hiệu. Đơn giản chỉ có vậy. Ngoài 
nhân sự thì quy trình cũng là yếu tố cần 
được nhắc đến. 
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6. Process 
 
Process là quy trình, có ảnh hưởng đến 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Một doanh 
nghiệp có quy trình làm việc bài bản 
chuyên nghiệp thì thường tạo ra sản phẩm, 
dịch vụ tốt hơn là không có. Vì vậy trong 
content bạn cần nêu ra sự chuyên nghiệp 
trong quy trình làm việc, có thể nhiều công 
đoạn, hoặc mô tả chi tiết một công đoạn 
nhưng minh chứng được sự chuyên nghiệp 
của bạn. 
 
Ví dụ để viết một content tốt thì thường tôi 
làm theo 7 bước như sau: 
Tìm hiểu sản phẩm → phân tích SWOT → 
phân tích đối tượng và thấu hiểu customer 
insight →  lên ý tưởng → viết bài → kiểm 
tra tính thu hút (xem khách có muốn đọc 
hết bài không) → kiểm tra tính marketing 
(đọc xong có muốn mua hàng không) → 
release.  
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7. Philosophy 
 
Philosophy là triết lý, quan niệm sống của 
doanh nghiệp trong kinh doanh. Ví dụ nếu 
bạn kinh doanh mà muốn mang giá trị đến 
cho cộng đồng và cam kết lợi nhuận còn lại 
đều đi làm từ thiện, thì mọi người sẽ ủng hộ 
bạn. Đứng trước 2 thương hiệu, thương 
hiệu nào có philosophy nhiều người kính 
phục hơn thì thương hiệu đó sẽ được ủng 
hộ hơn. Nếu không có philosophy nào thì 
bạn chỉ cần bỏ qua phần này. 
 
Phép lặp 
 
Phép lặp là sự lặp lại. Thế giới này là 
những lặp lại, lặp lại ngày và đêm, lặp lại 
xuân, hạ, thu và đông, lặp lại sinh - lão - 
bệnh - tử. Sự lặp lại ngày và đêm giúp con 
người lớn lên, cây sinh trưởng. Sự lặp lại 
sinh - lão - bệnh - tử tạo nên nhiều thế hệ 
trẻ sáng tạo hơn, năng động hơn. Lặp lại 
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vòng quay bánh xe sẽ giúp xe di chuyển. 
Lặp lại âm trong câu tạo nên vần nên thơ, 
dễ đọc dễ hiểu. Lặp lại cấu trúc câu tạo nên 
phép sóng đôi dễ chạm đến trái tim người 
xem. 
 
Để tạo nên content hay hơn bạn cần lặp lại 
việc làm content. Điều cần thiết là phải cho 
ra được 1 content trong thời gian cho 
trước, nếu content không hay, không đạt thì 
hãy viết lại một lần nữa, làm như vậy cho 
đến khi nào bạn viết được một content hay. 
Đừng vì bí ý tưởng mà không cho ra một 
content nào. Nếu lặp lại nhiều lần viết mà 
vẫn không đạt? Hãy quay lại từ đầu tìm 
hiểu lại sản phẩm, phân tích marketing 7Ps 
lại từ đầu và lại viết tiếp. 
 
Như vậy để làm content hay chỉ cần áp 
dụng phép lặp: lặp âm, lặp từ, lặp cấu trúc 
câu, lặp lại tư duy trước trong và sau khi 
làm content, lặp lại quy trình, lặp lại một 
content mới cho một mục tiêu cũ. 
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BÀI 3. TƢ DUY SAU CONTENT   
 
Sau khi làm ra được content, post lên 
fanpage hoặc website rồi thì chúng ta nên 
làm gì? 
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Content là cái chúng ta làm ra, lúc nào 
chúng ta cũng yêu thương và tự hào về nó, 
nên thường hay nghĩ rằng: content của 
mình hay lắm, thật tuyệt. Sau mấy ngày 
không thấy ai tương tác thì nghĩ rằng: chắc 
Facebook có vấn đề, Fanpage có vấn đề, 
chắc người dùng có vấn đề, chắc đang bị 
xui tháng cô hồn…  
 
Thỉnh thoảng chúng ta cũng hay đánh giá 
chủ quan content của người khác: đôi lúc 
đúng nhưng đôi lúc sai. Content bán hàng, 
viral hoặc hữu ích thì thường nhắm đến 
mục tiêu số đông, nên cách kiểm chứng 
chính xác chính là dùng số đông (trừ thư 
tình thì „khách hàng mục tiêu‟ sẽ là một 
người). Content cũng nhắm đến khách 
hàng mục tiêu chứ không phải đại trà, do 
đó bạn cũng lưu ý đối tượng quan tâm đến 
chủ đề mà content đang nói đến, nghĩa là 
cần chọn đối tượng để kiểm chứng.  
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Sau khi làm ra content bạn có thể đưa cho 
một số người có quan tâm xem và đánh 
giá, hoặc có thể nhờ một số người có 
chuyên môn để đánh giá. Nhưng chắc chắn 
cách này có tính chủ quan của một số ít 
người, ngay cả người có chuyên môn. Do 
đó bạn cần đưa content ra nhóm đông 
người hơn, tôi thì thường hay post lên 
Facebook cá nhân, sau đó post lên 
Fanpage nhưng hạn chế đối tượng (Bạn có 
thể hạn chế về độ tuổi, vị trí địa lý, sở 
thích...chỉ những người đó mới nhìn thấy). 
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Để kiểm chứng content thì tôi thường dùng 
công thức: 

 
Nếu MDH từ 10% trở lên thì bạn có thể tự 
tin rằng content hay rồi đó. Vì content phải 
hay thì mới khiến cho người ta hành động 
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như comment vì nó tốn nhiều công sức hơn 
là bấm nút like. Tuy nhiên phải tiếp cận đủ 
nhiều người quan tâm đến chủ đề thì công 
thức này mới đúng. Nếu chưa đủ nhiều 
người thì không áp dụng được.  
Sau khi có kết quả, ví dụ content hay thì 
làm gì? Không hay thì bạn sẽ làm gì?   
Để bạn ngày càng tiến bộ, ngày càng giỏi 
hơn, có ai đó đã nói “mỗi ngày phải học 
thêm được một điều”.  
Dù nó khá hay, nhưng theo tôi nó vẫn chưa 
đúng, phải là mỗi ngày phải học được một 
điều đúng. Điều đúng rất quan trọng, học 
được một điều đúng có giá trị hơn học 10 
điều sai hoặc những điều lúc đúng lúc sai. 
Những điều lúc đúng lúc sai ở trên đời này 
thì vô vàn, ví dụ: “content thì nên ngắn”, 
“content thì nên dài”, “muốn viết content 
hay thì phải có khả năng bẩm sinh”, “muốn 
viết content hay thì chỉ cần bỏ thời gian ra 
rèn luyện”....  
Tại sao chúng ta học Tiếng Anh 11 năm từ 
hồi trung học đến khi sau khi ra khỏi Đại 
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Học vẫn không bằng một người ở Nhật học 
tiếng Anh 3 năm? Dù chúng ta học ở 
trường, học thêm thầy cô, và có học ở 
trung tâm nữa? Sau khi tôi tốt nghiệp Đại 
học, tôi phải bỏ thêm 2 năm để chỉnh lại 
phát âm sai, rồi mới giao tiếp thành thạo 
với người nước ngoài được (nhưng vẫn 
chưa chuẩn, chỉ là họ có thể hiểu được dù 
biết chưa đúng).  
 
Tại sao một người ở Mỹ, Nhật sau khi tốt 
nghiệp Đại học thì thường giỏi hơn người 
Việt mình tốt nghiệp Đại học? Dù họ đâu có 
học siêng năng hơn mình? Người Việt mình 
không thua kém về tư duy, hay về độ siêng 
năng “cày bừa” so với bất cứ người dân 
quốc gia nào, bằng chứng là cứ ra nước 
ngoài là người Việt mình tỏa sáng: người 
Việt mình có người làm trong Nasa bằng 
cấp tiến sĩ, có người là tỉ phú (làm kinh tế 
giỏi)...hay như bác Phạm Nhật Vượng là 
người giàu nhất Việt Nam, cũng là người 
từng ra nước ngoài học và kinh doanh.  
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Bên cạnh việc môi trường ảnh hưởng thì ý 
tôi muốn nói, điều quan trọng là học được 
điều đúng. Họ có thầy chỉ ra những điều 
đúng, họ có phương pháp học đúng, 
phương pháp làm đúng, môi trường xã hội 
của họ tôn vinh giá trị của điều đúng, từ 
những điều đúng đó lại là nền tảng để họ 
học được điều đúng khác. Cứ như vậy nên 
ngày càng giỏi.  
 
Quay trở lại với content, sau khi chúng ta 
kiểm chứng và cho kết quả: content chất 
hoặc content thất bại thì bạn nên đặt vấn 
đề là nó vào điều gì? Nó chất nhờ đâu? Nó 
hay nhờ yếu tố nào? Tại sao content thất 
bại? Khi thất bại thì rất dễ chỉ ra, vì chỉ cần 
một yếu tố là đủ để thất bại, nhưng khi 
content thành công, nó phải là tổng hợp 
của nhiều yếu tố. Do đó bạn nên đặt giả 
định nó thành công vì điều gì, rồi ghi vào sổ 
tay, sau này bạn sẽ kiểm chứng yếu tố đó 
với content khác, với trường hợp khác. Nó 
sẽ giúp bạn rút ra, đâu mới là điều đúng. 
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Tóm lại: dù bạn làm ra content chất hay 
content thất bại, thì vẫn luôn đặt câu hỏi và 
tự trả lời với giả định của bạn. Sau đó bạn 
sẽ kiểm chứng những điều đó với content 
kế tiếp của bạn, hoặc với của người khác. 
Làm như vậy bạn sẽ tiến bộ vì học được 
những điều đúng. 
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[PHẦN 3]  
CÔNG THỨC TIÊU ĐỀ DỄ 
DÀNG MÀ LẠI HIỆU QUẢ 
Từ newbie đến copywriter chuyên nghiệp 
đều có thể áp dụng dễ dàng. Đây là một 
công thức để viết tiêu đề cực kỳ hiệu quả 
đã được kiểm chứng. Cả những doanh 
nghiệp quốc tế cũng hay sử dụng kiểu tiêu 
đề này. Mình thỉnh thoảng sử dụng, mỗi lần 
sử dụng đều hiệu quả. Lại rất dễ viết, gọi là 
công thức vì nó có thể cho nhiều tiêu đề 
khác nhau.  
 
Công thức như sau:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

124 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bạn sẽ chỉ cần tìm tính từ hoặc trạng từ để 
điền vào mệnh đề trên.  
 
Ví dụ:  
- Đẹp hơn, rẻ hơn! => Nếu bạn bán quần 
áo thì tiêu đề này sẽ mang lại nhiều đơn 
đó. 
- Thơm hơn, lưu hương lâu hơn (nước 
hoa) 
- Nhanh hơn, bền vững hơn (đố biết cái 
gì?) 

          Group Thánh Content 
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- Mỏng hơn, thấm hút nhanh hơn (đố biết 
cái gì?) 
Thật đơn giản, bạn chỉ cần tìm tính từ hoặc 
trạng từ diễn tả ưu thế cho sản phẩm của 
bạn rồi điền vào công thức trên là có ngay 
tiêu đề hấp dẫn khách hàng  
 
Tại sao công thức này hiệu quả?  
 
Công thức trên cho khách hàng biết sản 
phẩm của bạn hơn đối thủ ở chỗ nào (giá 
rẻ, chất lượng, giao hàng, dễ sử dụng, dễ 
sửa chữa, mỏng, nhẹ)! Ai cũng mong muốn 
có được sản phẩm chất lượng hơn hoặc 
giá rẻ hơn so với bình thường, tiêu đề trên 
đã đánh vào mong muốn của khách hàng. 
Công thức trên gồm 2 mệnh đề liên tục tác 
động, nghĩa là sản phẩm, dịch vụ của bạn 
hơn đối thủ tới 2 tính chất! Còn nữa, dùng 
chữ hơn nhưng lại không nói hơn ai, hơn 
bao nhiêu nên người đọc hình dung là sản 
phẩm, dịch vụ của bạn hơn tất cả các sản 
phẩm, dịch vụ khác! Quá hấp dẫn!  



 

 
 

126 Content Chân Kinh – Hoàng Bảo Kiếm 

Lƣu ý: để sử dụng công thức tiêu đề bạn 
cần phân tích sản phẩm của bạn xem nó 
hơn đối thủ khác ở chỗ nào rồi cứ vậy mà 
áp dụng. Lưu ý cần làm cho đúng nhé, bạn 
bán giá cao thì không được ghi giá rẻ, đồ 
nhìn không đẹp thì không dùng từ đẹp nhé. 
Người ta nhìn hình là biết liền.   
Thực hành ngay! Hãy tìm 2 tính chất cho 
sản phẩm của bạn rồi đặt cho sản phẩm 
của mình nhé.  
Chúc bạn đơn vô ầm ầm khi dùng tiêu đề 
này! 
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[PHỤ LỤC] 
HOT KEYWORDS 
 

Nguồn nội dung : FB Phạm Hùng Thắng 
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