
20 bí quyết để tăng số người theo dõi trên Youtube 

1. Nội dung chất lượng cao và hấp dẫn: Hãy tạo ra nội dung độc đáo, 

thu hút và giải trí để thu hút người xem quay lại kênh của bạn. 

2. Tối ưu hóa SEO: Đảm bảo tiêu đề, mô tả và thẻ của video được tối 

ưu hóa để tìm kiếm được dễ dàng hơn trên YouTube và Google. 

3. Chia sẻ trên mạng xã hội: Sử dụng mạng xã hội để quảng bá video 

của bạn cho nhiều người xem hơn. 

4. Tạo trailer kênh: Tạo một video giới thiệu ngắn gọn về kênh của bạn 

để giới thiệu với người xem mới. 

5. Tương tác với khán giả: Trả lời bình luận và thảo luận với khán giả 

để tạo dựng mối quan hệ tốt hơn. 

6. Tạo playlist: Tạo danh sách phát liên quan đến nội dung của bạn để 

giúp người xem dễ dàng tìm kiếm và xem các video của bạn. 

7. Hợp tác với các kênh khác: Hợp tác với các kênh khác trong cùng 

lĩnh vực để giúp tăng tầm nhìn của kênh của bạn. 

8. Sử dụng từ khóa đúng: Tìm hiểu và sử dụng từ khóa đúng để giúp 

video của bạn được tìm thấy dễ dàng hơn. 

9. Tối ưu hóa thumbnail: Tạo thumbnail độc đáo và hấp dẫn để thu 

hút sự chú ý của người xem. 

10. Đăng video thường xuyên: Đăng tải video thường xuyên để 

người xem quay lại kênh của bạn để xem nội dung mới nhất. 

11. Tạo video dài: Tạo video dài hơn để giúp tăng thời lượng xem 

của kênh của bạn và thu hút người xem quay lại kênh của bạn. 

12. Thử nghiệm nội dung khác nhau: Thử nghiệm nhiều loại nội 

dung khác nhau để tìm ra những thứ người xem quan tâm nhất. 



13. Tạo nội dung đa dạng: Tạo nội dung đa dạng về chủ đề và 

hình thức để thu hút nhiều loại khán giả khác nhau. 

14. Hỗ trợ bằng tiếng nói: Thử nghiệm việc hỗ trợ bằng tiếng nói 

để thu hút nhiều khán giả hơn. 

15. Tạo kênh cộng đồng: Tạo một kênh cộng đồng đa dạng 

16. Sử dụng YouTube Ads: Sử dụng quảng cáo YouTube để giúp 

tăng tầm nhìn của kênh của bạn. 

17. Sử dụng phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích 

dữ liệu để hiểu rõ hơn về khán giả của bạn và điều chỉnh nội dung để 

phù hợp hơn với họ. 

18. Sử dụng chức năng bình luận động: Sử dụng chức năng 

bình luận động để giúp tạo ra thảo luận và tương tác giữa khán giả. 

19. Tạo dòng thời gian cho kênh của bạn: Tạo một dòng thời 

gian để hiển thị tất cả các video của kênh của bạn để giúp người xem 

tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn. 

20. Đăng ký và kích hoạt tính năng Livestream: Đăng ký và kích 

hoạt tính năng Livestream để tương tác trực tiếp với khán giả và giúp 

tăng tính tương tác của kênh của bạn. 

 


