
Ví dụ cụ thể về cách các kênh Youtube đã làm để đạt 
100,000 người đăng ký 

Có vô số cách mà các kênh YouTube đã tiếp cận thành công 100,000 

người đăng ký và không có công thức nào để thành công. Dưới đây là một 

vài ví dụ cụ thể về chiến thuật mà các kênh khác nhau đã sử dụng để tăng 

lượng khán giả của họ: 

1. Tính nhất quán: Nhiều kênh YouTube thành công đã đạt được mục 

tiêu của họ bằng cách liên tục xuất bản nội dung chất lượng cao theo 

lịch trình thường xuyên. Ví dụ: kênh " What's Inside? - Có gì bên 

trong?" xuất bản một video mới mỗi tuần, nơi họ cắt các đối tượng 

khác nhau để xem những gì bên trong. Bằng cách tuân thủ một lịch 

trình có thể dự đoán được, người đăng ký của họ biết khi nào nên 

mong đợi nội dung mới và có nhiều khả năng tiếp tục tương tác hơn. 

2. Cộng tác: Việc cộng tác với những người sáng tạo khác trên 

YouTube có thể giúp kênh tiếp cận nhiều khán giả hơn. Ví dụ, 

Youtuber làm đẹp NikkieTutorials đã hợp tác với Lady Gaga trong 

một hướng dẫn trang điểm, giúp cô có được rất nhiều người đăng ký 

mới. Cộng tác viên cũng có thể giới thiệu kênh với những người xem 

mới là người hâm mộ của người sáng tạo khác có liên quan. 

3. Mức độ tương tác của khán giả: Tương tác với khán giả là điều 

cần thiết để xây dựng lượng người theo dõi trung thành trên 

YouTube. Nhiều kênh đạt được điều này bằng cách trả lời nhận xét, 

tổ chức các phiên Hỏi & Đáp hoặc tạo các cuộc thăm dò ý kiến để 

thu hút khán giả của họ tham gia vào quá trình tạo nội dung. Ví dụ: 

kênh "Safiya Nygaard" thường xuyên tương tác với người hâm mộ 

trong các bình luận và thậm chí đã kết hợp các đề xuất của người 

xem vào một số video của cô ấy. 

4. Chuyên môn hóa: Một số kênh thành công tập trung vào một thị 

trường ngách hoặc lĩnh vực quan tâm cụ thể. Ví dụ: kênh "Bon 

Appétit" chuyên về nội dung ẩm thực và nấu ăn. Bằng cách tập trung 

vào một chủ đề cụ thể, các kênh này có thể xây dựng khán giả trung 

thành gồm những người đam mê chủ đề đó. 



5. Quảng cáo: Quảng cáo kênh YouTube thông qua phương tiện 

truyền thông xã hội và các nền tảng khác cũng có thể giúp kênh đó 

tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Ví dụ: kênh "The Slow Mo Guys" đã 

thu hút được rất nhiều người đăng ký mới sau khi một trong những 

video của họ lan truyền trên Reddit. Chia sẻ video trên các nền tảng 

khác và sử dụng từ khóa và thẻ cũng có thể giúp mọi người tìm thấy 

kênh và nội dung của kênh. 

6. Chất lượng Sản xuất: Giá trị sản xuất nội dung của kênh cũng rất 

quan trọng để thu hút và giữ chân người đăng ký. Âm thanh, video và 

chỉnh sửa chất lượng cao có thể làm cho nội dung của kênh thú vị 

hơn khi xem và tăng cơ hội người xem sẽ giới thiệu kênh cho người 

khác. Ví dụ: kênh "Vsauce" sản xuất các video giáo dục được nghiên 

cứu kỹ lưỡng và sản xuất tốt, điều này đã giúp kênh này thu hút 

được lượng lớn người theo dõi. 

 

 


