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Mục lục 

I)  Các bước xây dựng THCN 

II) 100 Tips XDTHCN thông qua Internet 

(Phần 1 là 40 tips) 



Các bước XDTHCN 
• Xác định hình ảnh hiện tại : Hình thức, hình 

ảnh, khả năng hoạt động, khả năng giao tiếp, 

Các hội nhóm đang hoạt động – Xác định điểm 

mạnh, điểm yếu. Xác định mong muốn của cộng 

đồng với khả năng của bạn. 

 



Các bước XDTHCN 

• Kỹ năng, chuyên môn : Xác định điểm mạnh 

về chuyên môn, kỹ năng cá nhân, Sức nghiên 

cứu, khả năng sáng tạo, và quan trọng nhất là 

sở thích của mình có ý muốn phát huy điểm 

mạnh hay kiến thức chuyên môn nào? 

 



Các bước XDTHCN 

• Mục tiêu XDTHCN : Xác định mục tiêu là gì? 

Hình ảnh của thông điệp sẽ định vị là gì? Gắn 

THCN của mình với cái gì để đem lại Business 

Conversion? Đối tượng cộng đồng nào? 

Timeline để đạt được? Độ phủ tới cộng đồng 

mục tiêu? Chi phí về thời gian cá nhân? 

 



Các bước XDTHCN 

• Chiến thuật  XDTHCN : Hình ảnh cá nhân sẽ 

như thế nào (Personal identity)? Khác biệt hóa 

ra sao? Lựa chọn Media và bố trí tần xuất? Đo 

lường hiệu quả bằng cách nào?   

 



Các bước XDTHCN 

• Kế hoạch tài nguyên : Xây dựng nguồn tài 

nguyên cho thế mạnh để thực hiện XDTH, Kế 

hoạch nâng cấp kỹ năng nào, chuyên môn nào? 

Nguồn tài nguyên ở đâu? Lĩnh vực gì? Khả 

năng gì? Đạt được level nào?  

 



Các bước XDTHCN 

• Đo lường, kiểm soát rủi ro, đánh giá : Đo 

lường và đánh giá các tiêu chí KPI như số 

lượng cộng đồng được lan tỏa, số lượng tương 

tác thực với họ, độ sâu của độ phủ tới các cộng 

đồng mục tiêu, Business conversion thực tế, 

Hiệu ứng words of mouth , Mass media…                                 

Kiểm soát rủi ro và đánh giá hiệu quả , nghiên 

cứu phát triển và tối ưu hóa các điểm mạnh/ 

hiệu quả của chiến dịch và nâng cấp chiến dịch 

lên tầm mới >> quay lại các bước từ đầu 

 



100 Tips XDTHCN (Phần 1) 



1. Lựa chọn một nick name cá nhân (Bên 

cạnh tên thật) ấn tượng, độc đáo và 

một ảnh đẹp nhất của bạn làm Avatar 

 HOÀNG YẾN XINH ĐẸP 

NỮ HOÀNG SEO 

MINH TINH CHODIENTU.VN 

Hình ảnh đại diện, nickName 

phải không ngoài kế hoạch là 

định vị vào đối tượng cộng 

đồng mục tiêu 

Sử dụng lợi thế , thế mạnh cá 

nhân về hình thức – nếu có 



2. Cân nhắc dùng 1 Logo và Slogan cá 

nhân ? 

 



3. Đăng ký tên miền cá nhân riêng hoặc 1 

Blog cá nhân riêng 

 



4. Nhanh chân giữ chỗ tại các Social 

Profile 

 



5. Có ngay email chuyên nghiệp, Chữ ký 

và hình ảnh nhận diện của email  

 



6. Social profile page : Ấn tượng, độc 

đáo, thể hiện được cá tính và khác biệt 

 



7. Search Hội nhóm chuyên ngành (Cộng 

đồng mục tiêu) và request tham gia 

 



8. Tham gia tích cực thường xuyên, chia 

sẻ chuyên môn càng nhiều càng tốt 

 

Các chia sẻ chuyên môn phải 

chất lượng, dễ hiểu và  dễ 

dàng share, Like, lan truyền, 

comments, Copy, Re used 

trên các Media khác 

Các link sưu tầm khi share 

cần đảm bảo hữu ích và 

enjoy nhiều người 



9. Dễ dàng tìm thấy bạn 

• Các contact của bạn phải cực dễ dàng tìm 

thấy từ bất kỳ đâu như email, điện thoại, 

website, blog cá nhân 

 



10. Tạo Kênh Video/ và sản xuất Podcast 

chuyên ngành riêng, cung cấp PodCast 

lên các kênh Video 

 



11. Follow, Fan, Join với các Influencers , 

Hot blogger …trong lĩnh vực chuyên 

môn của bạn 

 



12. Thống nhất hình ảnh Personal 

Indentity của bạn Online/Offline và ở tất 

cả các media 

 



13. Đăng ký tham gia cộng đồng Hỏi đáp 

online 

 



14. Thường xuyên giúp đỡ 



15. Lập Blog cá nhân và định kỳ viết bài 

chuyên môn/ sở thích để chia sẻ kiến thức 

 



16. Kết nối hồ sơ Blog cá nhân >><< Các 

Social network >><< Blog bạn bè >><< 

Các hội nhóm online 

 



17. Đăng ký thành viên tích cực Forum 

chuyên ngành  Xin làm MOD tại các 

diễn đàn này 

 



18. Trở thành chuyên gia giải đáp trong 

các cộng đồng forum này. Theo quy 

trình sử dụng search/ dịch và trả lời 

 



19. Tham gia viết Wiki địa phương hay 

Wikipedia 

 



20. Đưa ra các Định nghĩa hay bản dịch 

định nghĩa các khái niệm chuyên môn 

mới và công bố trên cộng đồng 

 



21. Sản xuất Ebook chuyên môn và chia 

sẻ cho cộng đồng 

 



22. Sáng tạo công cụ, Tips, hình ảnh hay 

và đem chia sẻ 

 



23. Đăng ký Blog , Hồ sơ cá nhân lên các 

Directory, danh bạ 

 



24. Làm Seo cho Blog, Hồ sơ cá nhân / 

ảnh đại diện trên Search engine để dễ 

dàng tìm thấy bạn 

 



25. Trao đổi Link Blogroll với những 

Blogger khác  

 



26. Nickname, ảnh, slogan thống nhất đặt 

trên các phần mềm tương tác khác như 

Skype/ Yahoo… 

 



27. Chữ ký/ Avatar diễn đàn phải cá tính 

và nhận diện tốt 

 



28. Avatar/ Email/ Name comment trong 

Mass media phải nhận diện tốt 

 



29. Chọn đúng, đủ các Social Media để 

phân tải time tốt nhất và tối ưu nhất 

 
FACEBOOK : CONTACT 

YOUTUBE : VIDEO BROADCAST 

LINKEDIN : WORK, JOB, BUSINESS  

PINTEREST : PHOTOS/ CREATIVE 

G+ : SEO / SEARCH 

SLIDESHARE.NET : SHARING 



30. Tạo Bookmark account tại LinkHay/ 

Delicious/ Digg… chia sẻ thông tin hay 

đọc được 

 



31. Hoàn chỉnh các Profile hồ sơ cá nhân , 

đăng ký lên các Profile page địa phương 

 



32. Tạo hội nhóm chuyên ngành mà bạn 

có thế mạnh quản lý 



33. Tuyển chọn những bạn bè có chuyên môn 

tốt và thời gian sẵn, năng động để tham gia 

quản lý Hội nhóm chuyên môn 

 



34. Đăng ký nhận email từ các Tạp chí chuyên 

ngành hàng tuần về chuyên môn  

 



35. Luôn đề cao việc make connection với giới 

truyền thông, nhất là cùng chuyên ngành 

 



36. Cung cấp thông tin mới, ý kiến cá nhân, tin 

tức hữu ích, nghiên cứu chuyên môn cho 

báo chí để có cơ hội được nhắc trên Mass 

media 



37. Tạo bản tin chuyên ngành (Newsletter) 

hàng tháng và phân phát tới những ai đăng 

ký nhận bản tin 



38. Thiết lập Webinars miễn phí online về 

chuyên ngành, mời 1 số chuyên gia cùng 

tham gia. 

 



39. Tham gia Comment, để lại Avatar, email, 

Link Blog cá nhân tại các Tạp chí lớn chuyên 

ngành, Hot Blogger, Facebookers…. 

 



40. Truyền tải nhanh nhất các tin mới từ Hot 

blogger chuyên ngành, tạp chí chuyên 

ngành, chuyển thể sang Tiếng Việt và công 

bố trên các loại hình Media sẵn có 

 



About me 

• http://about.me/tuanha 

• http://www.fb.com/tuanvinalink  

• http://www.vinalink.com  

• Học Seo : http://daotaoseo.com 

• Học Digital marketing : http://im.edu.vn 

• Học Content Marketing http://3c.edu.vn  

• Phần 2 : Các Tips nâng cao từ 41-100 sẽ 

công bố tại http://sachmarketing.vn  
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