
10 bí quyết tăng theo dõi trên Facebook 

1. Tạo nội dung chất lượng: Tạo ra nội dung chất lượng và hấp dẫn là 

một trong những yếu tố quan trọng nhất để thu hút người theo dõi 

mới và giữ chân người theo dõi cũ. Hãy đảm bảo rằng nội dung của 

bạn là hữu ích, thú vị và giải trí. 

2. Tương tác với người theo dõi: Tương tác với người theo dõi của 

bạn là cách tốt nhất để tạo ra sự kết nối với họ. Hãy trả lời các bình 

luận và tin nhắn của họ, và đăng nội dung mà họ quan tâm. 

3. Sử dụng hình ảnh và video: Hình ảnh và video là những công cụ 

mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của người xem. Hãy sử dụng chúng để 

giải thích ý tưởng của bạn và để truyền tải thông điệp của bạn một 

cách rõ ràng và dễ hiểu. 

4. Tăng tần suất đăng bài: Tăng tần suất đăng bài của bạn để đảm 

bảo rằng người theo dõi của bạn không quên bạn. Tuy nhiên, hãy 

đảm bảo rằng nội dung của bạn vẫn là chất lượng và thú vị. 

5. Sử dụng các tính năng mới của Facebook: Facebook thường cập 

nhật các tính năng mới để giúp các nhà quảng cáo và chủ sở hữu 

trang Facebook tương tác với người dùng. Hãy sử dụng các tính 

năng mới này để tăng tương tác và tăng số lượng người theo dõi của 

bạn. 

6. Đăng bài vào thời điểm phù hợp: Thời điểm đăng bài của bạn cũng 

rất quan trọng. Hãy đăng bài vào thời điểm mà đối tượng của bạn sẽ 

có thể truy cập vào Facebook và có thể tương tác với bạn. 

7. Quảng cáo trên Facebook: Quảng cáo trên Facebook là cách hiệu 

quả để tăng số lượng người theo dõi của bạn. Hãy sử dụng công cụ 

quảng cáo của Facebook để đưa nội dung của bạn đến một đối 

tượng rộng hơn. 

8. Hợp tác với các trang Facebook khác: Hợp tác với các trang 

Facebook khác có cùng lĩnh vực hoặc sở thích với bạn có thể giúp 

bạn tăng số lượng người theo dõi. Hãy chia sẻ nội dung của bạn trên 

các trang Facebook khác để thu hút người xem. 



9. Sử dụng hashtag: Sử dụng hashtag sẽ giúp người dùng dễ dàng 

tìm thấy bài viết của bạn trên Facebook. Hãy sử dụng hashtag phù 

hợp với nội dung của bạn và đảm bảo rằng hashtag của bạn không 

quá phức tạp. 

10. Đăng nội dung đa dạng: Đăng nhiều loại nội dung khác nhau 

sẽ giúp thu hút nhiều loại đối tượng khác nhau trên Facebook. Hãy 

đăng nội dung về sản phẩm, dịch vụ, thông tin thị trường, tâm sự cá 

nhân,... 

11. Tạo sự kiện trên Facebook: Tạo sự kiện trên Facebook là 

cách tốt để thu hút người dùng quan tâm đến trang của bạn. Hãy tạo 

sự kiện liên quan đến lĩnh vực của bạn và chia sẻ với người dùng 

của bạn. 

12. Chia sẻ nội dung viral: Chia sẻ nội dung viral trên Facebook 

là cách tốt để tăng lượt tương tác và số lượng người theo dõi của 

bạn. Hãy chia sẻ các bài viết, video hay hình ảnh được người dùng 

chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. 

13. Sử dụng các ứng dụng hỗ trợ: Sử dụng các ứng dụng hỗ trợ 

để quản lý và tăng số lượng người theo dõi của bạn trên Facebook. 

Hãy sử dụng các ứng dụng như Buffer, Hootsuite hoặc Crowdfire để 

quản lý trang Facebook của bạn. 

14. Sử dụng mạng xã hội khác: Sử dụng các mạng xã hội khác 

để quảng bá trang Facebook của bạn. Hãy chia sẻ trang của bạn trên 

các mạng xã hội như Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn,... 

15. Tạo thư viện hình ảnh: Tạo một thư viện hình ảnh trên trang 

Facebook của bạn là cách tốt để tăng sự quan tâm của người dùng. 

Hãy sắp xếp các album hình ảnh phù hợp với nội dung của bạn. 

16. Sử dụng Facebook Live: Sử dụng Facebook Live để truyền 

tải thông tin và tương tác trực tiếp với người dùng. Hãy tạo các buổi 

livestream thường xuyên và chia sẻ với người dùng của bạn. 

17. Sử dụng CTA (Call to action): Sử dụng CTA để khuyến khích 

người dùng tương tác và truy cập vào trang Facebook của bạn. Hãy 

sử dụng các CTA như "Like 



18. Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ khách hàng trên trang Facebook 

của bạn là cách tốt để thu hút sự quan tâm của khách hàng và tăng 

số lượng người theo dõi. Hãy đáp ứng nhanh chóng và chuyên 

nghiệp đối với các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng. 

19. Đăng nội dung ngắn gọn: Đăng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu 

và dễ nhớ sẽ giúp thu hút sự quan tâm của người dùng. Hãy đảm 

bảo rằng nội dung của bạn không quá dài và khó hiểu. 

20. Theo dõi kết quả: Theo dõi kết quả của các hoạt động trên 

trang Facebook của bạn là cách tốt để đánh giá hiệu quả và điều 

chỉnh chiến lược của bạn. Hãy sử dụng các công cụ phân tích trên 

Facebook để theo dõi lượng tương tác, số lượng người theo dõi và 

tiến độ của chiến dịch của bạn. 

 


