Mỹ Phẩm

Các sản phẩm chăm sóc da

1.TIKTOK LÀ GÌ?

Làm đẹp

Chăm sóc tóc

Tiktok là một nền tảng video ngắn giúp
người dùng Internet có những trải
nghiệm tức thì hàng trăm chủ đề khi
truy cập ứng dụng này.
Tiềm năng của Tiktok trong tương lai

Hơn 1 tỷ 5 lượt tải ứng dụng từ nền tảng CH
Play & Apple Store (số liệu này được thống
kê từ lâu nên hiện tại có thể cao hơn rất
nhiều)

Tạo ra giá trị trên môi trường Internet

4. MẶT HÀNG NÀO BÁN CHẠY NHẤT
TRÊN TIKTOK?

2. LỢI ÍCH KHI CÓ KÊNH
TIKTOK TRIỆU VIEW

Giúp người Việt thay đổi quan niệm: Tiktok
là để “chơi” chứ không phải là kênh học tập
hay kiếm tiền.

Có một môi trường, một kênh tiềm
năng để khai thác chất xám của bản
thân.

“Não không chia sẻ là não chết, kiến thức
không chia sẻ là kiến thức bỏ đi”
Nhiều “chuyên gia” chia sẻ cùng một nội
dung, chủ đề giống nhau

Không sợ cạnh tranh với các chuyên gia
khác như Facebook

Sản phẩm đồ da

Không sợ cạnh tranh
Mỗi người là một câu chuyện, một giá trị
hoàn toàn khác biệt.

Đồ Handmade

Đồ thủ công

Thực phẩm Eat Clean
Thực phẩm giảm cân

3.1 Bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể
kiếm tiền tốt trên Tiktok

Đồ ăn

Ăn vặt

3.2 CASESTUDY ĐIỂN HÌNH
Casestudy @Thu Mix
https://www.tiktok.com/@thuthanh192?
lang=en
Sở hữu 76.000 followers trên Tiktok
Mỗi clip trung bình >100.000 lượt xem
Khi kênh có lượng fan đủ lớn chị này điều
hướng oder đồ ăn: dành cho nhóm user
muốn giảm cân & sống khoẻ nhưng không
có thời gian nấu nướng.
Ngoài kinh doanh trên Tiktok thì chị này còn
liên kết với nền tảng Facebook & Instagram
giúp mở rộng kênh bán hàng, Tiktok kênh
chính kéo fan.

Đồ đã qua sử dụng
Đồng hồ
Túi xách

Đồ 2hand

Chia sẻ các công thức nấu ăn, eat clean,
giảm cân

Áo quần
Giày dép

Đối tượng tiếp cận: nam – nữ có mong muốn
giảm cân, ăn các món “fresh”
@Cô giáo Diệu Thu – Ngữ văn
https://www.tiktok.com/@cogiaodieuthu?
lang=en
Sở hữu 336.000 followers trên Tiktok
Chia sẻ các nội dung liên quan đến môn học
Ngữ Văn: nguyên tắc viết, các công thức
luyện thi môn Văn, các yếu tố quan trọng khi
viết Văn….

Hợp đồng booking quảng cáo sản phẩm
Ngọc Trinh (quảng cáo thực phẩm giảm cân)

Trở thành các KOLs/ Influence

Ca sĩ Đan Trường (quảng cáo kem tan mỡ
Nano)

Đối tượng tiếp cận: các em học sinh cấp 2,
cấp 3, luyện thi đại học…

Những nội dung chia sẻ giúp TẠO ĐỘNG
LỰC
Xây dựng hệ thống kiếm tiền từ việc bán sản
phẩm
Tuyển dụng hàng chục ngàn thành viên
thông qua các clip triệu view
Tuyến sỉ thường là nhóm mẹ bỉm, các chị em
phụ nữ có mong muốn kiếm tiền ngoài công
việc nội trợ gia đình hoặc có thêm nguồn thu
nhập thứ hai.

Mỗi clip trung bình 200.000 lượt xem – 1
triệu lượt xem

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Khi kênh có cô giáo điều hướng sang việc
giới thiệu các đầu sách hay, kiếm tiền thông
qua việc kiếm tiền từ lượt click từ các nền
tảng (chi tiết mình sẽ đề cập ở phần tiếp
theo)

KIẾM TIỀN TIKTOK
TỪ A-Z

Lê Chí Linh
CEO Phạm Hà
Có nhiều kênh vệ tinh

Ngoài kinh doanh trên Tiktok thì với brand
khủng thế này, cô giáo hoàn toàn có thể
điều hướng học sinh đến đăng ký học trực
tiếp tại lớp học riêng tại nhà (cái này mình
đoán chứ không chắc có mở lớp dạy thêm
hay không)

Cùng tên thương hiệu
Cùng hastag thương hiệu

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Chia sẻ đa dạng chủ đề
DC Group, Vulaci, lvupnetwork…

@OAO STORE

Có profile triệu view rồi thì việc bán hàng
quá đơn giản

3.NGÀNH NGHỀ NÀO PHÙ HỢP ĐỂ KIẾM
TIỀN TRÊN TIKTOK?

Kinh doanh sản phẩm riêng của mình

@Thu Mix (bán đồ ăn giảm cân)
@OAO STORE (bán quần áo)

Kỹ năng mềm tốt

5. MỘT SỐ CÁCH KIẾM TIỀN VỚI
NỀN TẢNG TIKTOK

Kỹ năng đứng nói trước ống kính
Phân tích được các sản phẩm được các sản
phẩm trên Internet
Lượt booking review sản phẩm từ các nhãn
hàng

Review sản phẩm

https://www.tiktok.com/@oaostore?lang=en
Sở hữu 88.000 followers trên Tiktok
Chia sẻ các mẹo phối đồ đẹp, các set áo
quần phù hợp theo từng mùa/ môi trường,
lâu lâu cũng có vài clip giải trí… Mục tiêu anh
này xây brand OAO STORE nên không giới
hạn độ tuổi tiếp cận
Mỗi clip trung bình 50.000 lượt xem – 1 triệu
lượt xem

Có thể kinh doanh sản phẩm cho chính mình.
Nhờ sở hữu lượng view khủng nên anh này
có được nhiều đơn hàng từ kênh Tiktok &
điều hướng khách hàng đến trực tiếp tại cửa
hàng để mua hàng.

Kiên Review
“Lão làng”
“Newbie”
Nhóm newbie thường có xu hướng tìm kiếm
chuyên gia trên Internet để học

Khi kênh có cô giáo điều hướng sang việc
giới thiệu các đầu sách hay, kiếm tiền thông
qua việc kiếm tiền từ lượt click từ các nền
tảng (chi tiết mình sẽ đề cập ở phần tiếp
theo)

Làm dịch vụ tư vấn – đào tạo

Chia sẻ các nội dung bổ ích dành cho nhóm
newbie mới vào nghề.
Kiên Shopee (chuyên gia đào tạo Shopee)
Nguyễn Anh Tuấn (chuyên gia đào tạo
Facebook Ads).

Kiếm tiền trực tiếp từ Tiktok
Thông qua việc livestream nhận donate

Ngoài kinh doanh trên Tiktok thì anh còn xây
dựng thêm một kênh Fanpage trên Facebook
để tăng tiếp cận, Tiktok là kênh để kéo
traffic về.

Livestream/ donate

Không phải ai cũng có sản phẩm để bán
@Điện Nước Thịnh Phát

Liên kết với nền tảng kiếm tiền thứ ba như
AccessTrade

XU HƯỚNG 2021

Sở hữu 88.000 followers trên Tiktok

Tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân
theo 1 CHỦ ĐỀ NHẤT ĐỊNH
Tạo ra các link mua hàng từ các sàn TMDT

Chia sẻ các mẹo phối đồ đẹp, các set áo
quần phù hợp theo từng mùa/ môi trường,
lâu lâu cũng có vài clip giải trí… Mục tiêu anh

Affiliate Marketing

Người truy cập vào các link rút gọn về sàn
TMDT là bạn sẽ nhận được một số tiền nhất
định

này xây brand OAO STORE nên không giới
hạn độ tuổi tiếp cận

@adinhsg, @Cô Giáo Diệu Thu

Giá trị mỗi đơn hàng lớn
Tệp tiếp cận quá ít tiền

Có những kênh chỉ vài ngàn follow nhưng
kiếm được rất nhiều tiền
Cũng có những kênh cả triệu follower nhưng
chỉ kiếm được tiền lẻ

Mỗi clip trung bình 50.000 lượt xem – 1 triệu
lượt xem
Nhờ sở hữu lượng view khủng nên anh này
có được nhiều đơn hàng từ kênh Tiktok &
điều hướng khách hàng đến trực tiếp tại cửa
hàng để mua hàng.

Chủ đề xây dựng trên kênh

Tạo ra giá trị
Thực sự chỉnh chu
Quay dựng
Âm thanh
Ánh sáng

Nội dung trong mỗi video
Có sự đầu tư bài bản

Khả năng kiếm tiền nhiều hay ít phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố

Khi kênh có cô giáo điều hướng sang việc
giới thiệu các đầu sách hay, kiếm tiền thông
qua việc kiếm tiền từ lượt click từ các nền
tảng (chi tiết mình sẽ đề cập ở phần tiếp
theo)

Làm thế để kiếm tiền trên Tiktok?

Kịch bản
Ngoài kinh doanh trên Tiktok thì anh còn xây
dựng thêm một kênh Fanpage trên Facebook
để tăng tiếp cận, Tiktok là kênh để kéo
traffic về.

Học sinh
Sinh viên
Người đi làm

Tệp đối tượng tiếp cận/ follower

Mỗi tệp sẽ có kiểu hành vi riêng & khả năng
mua hàng khác nhau
Các yếu tố này sẽ liên kết chặt chẽ & ảnh
hưởng lẫn nhau

6. LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

Bước 1: tìm kiếm từ khoá liên quan đến sản
phẩm hoặc ngành nghề đang kinh doanh
Ví dụ: bán chân vịt Tứ Xuyên thì tìm từ khoá
này trên Tiktok, có người bán thì phân tích
cách họ làm rồi triển khai.

Bước 2: chọn các clip có chỉ số view/ tương
tác cao (like, bình luận).
Bước 3: đến bước này bạn sẽ tự đánh giá
được sản phẩm hoặc dịch vụ mình cung cấp
có được thị trường Tiktok hấp thụ hay
không.

Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm kinh
doanh phù hợp trong 3 bước

Bước 1: tìm kiếm từ khoá liên quan đến sản
phẩm hoặc ngành nghề đang kinh doanh

CHIẾN LƯỢC MÔ PHỎNG NGƯỜI THÀNH
CÔNG

Bước 2: chọn các clip có chỉ số view/ tương
tác cao (like, bình luận). List ra 5 profile
Tiktok làm tốt nhất
Bước 3: phân tích concept của 5 profile này
(phong cách, thể loại clip, nội dung chia sẻ…)
chọn ra concept phù hợp với khả năng của
mình (đừng chọn những concept khó, làm
không được lại nản @@)

Làm thế nào để clip được đề xuất trên
Tiktok

