
*** Livestream Tiếp Cận Tuần Hoàn - Cách để duy trì 

và gia tăng lượng người xem Livestream của bạn 

nhờ phương pháp “tiếp cận lại” những người đã 

xem Livestream trước đó và tự động lan truyền 

bằng cách thức đơn giản mà ai cũng làm được. 

(Đừng đọc lướt qua bất cứ 1 bước nào trong tài liệu này, vì nó có thể 

gây cho bạn hiểu nhầm, làm không đúng và xem nó không giá trị. 

Nhưng bằng cách này, tôi đã tăng từ 30 người lên đến 300 người xem 

Livestream cùng lúc (gấp 10 lần) trong 6 tuần. Tôi cũng tin rằng, chưa 

một ai chia sẻ phương pháp độc đáo này cho bạn đâu) 

 

Khoa Bùi - https://facebook.com/khoa.buianh 

 

 

https://facebook.com/khoa.buianh


(240 người xem trực tiếp - hình này tôi chụp từ ngày 15/06/2018, từ đó đến nay đã có 1 đứa 

em thay tôi support cho cô giáo, tôi hướng dẫn từng bước cho nó (như trong tài liệu này) và 

nó đã làm tốt hơn tôi rất nhiều trong các Livestream gần đây :))  

 

Nếu bạn vẫn còn đang nghi ngờ những gì tôi sắp hướng dẫn cho bạn, thì mời bạn vào trang 

Fanpage mà tôi đang áp dụng cách làm này để xem kết quả nhé: 

https://facebook.com/kissenglishcenter  

Lời giới thiệu của Khoa Bùi - người sáng tạo ra phương 

pháp “Livestream Tiếp Cận Tuần Hoàn” (đừng bỏ qua phần 

này nhé) 

 

 

 

Chào bạn, tôi là Khoa Bùi ( https://facebook.com/khoa.buianh), đồng sáng lập trung tâm tiếng 

Anh KISS English. Tôi đã từng áp dụng rất nhiều cách marketing để có nhiều học viên, 

nhưng đồng nghĩa với nó là chi phí quảng cáo tăng theo. Sau đó tôi vô tình áp dụng những 

hiểu biết của mình trong việc sử dụng chatbot kết hợp với Livestream, hoá ra hiệu quả thật, 

tôi tiết kiệm hơn 80% chi phí quảng cáo mà học viên vẫn đều đặn tăng lên.  

  

Trước đây, tôi có chia sẻ 1 quyển ebook “Toàn Tập Về Facebook Chatbot” được tôi soạn rất 

kỹ lưỡng chi tiết từng phần từng bước ( trong Group này), nhưng sai lầm của tôi là tôi đã 

hướng dẫn quá nhiều kỹ thuật trong 1 tài liệu, nên nhiều người nghĩ là nó khó và không làm 

được. Thật đáng tiếc, chatbot giúp cho bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và nguồn lực. (Nếu 

đến bây giờ tôi vẫn chưa dùng chatbot thì tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ vất vả như 

thế nào). 

https://facebook.com/kissenglishcenter
https://facebook.com/khoa.buianh
https://www.facebook.com/groups/161869994444092/


 

Quay lại vấn đề chính, làm thể nào để kết hợp Livestream và Chatbot để đạt hiệu quả tối đa. 

Đây KHÔNG PHẢI một thủ thuật, mẹo, tips, trick hay SPAM ồ ạt vào các group như những 

mánh khoé đầy rẫy trên mạng đang kìm hãm tư duy của bạn! Đây là một chiến lược, mà 

chiến lược là bạn phải xây dựng lâu dài. Như tôi phải mất 6 tuần, mỗi tuần 2 Livestream. 

Bạn có thể đạt được kết quả nhanh hơn nếu kiên trì áp dụng đúng với những gì tôi hướng 

dẫn dưới đây. 

 

Phần Quan Trọng! - Nguyên liệu cần có để tạo món ăn 

ngon cho người xem Livestream của bạn. 

 

Đơn giản nhất, đó là tài iiệu, ebook, công thức hay cái gì đó mà bạn  bắt buộc họ phải 
comment vào Livestream của bạn mới nhận được . 
 

Ví dụ:  với các livestream học tiếng Anh qua bài hát, tôi thường yêu cầu họ comment để 

nhận lời bài hát, nhận mặt phiên âm các từ vựng trong bài hát. 

 

(Cách làm thế nào để ngay khi họ comment thì chatbot tự động gửi tài liệu cho họ thì tôi sẽ 

hướng dẫn cho bạn ở phần dưới. Bạn không phải mất rất nhiều công sức để gửi bằng tay 

cho tất cả mọi người đâu) 

 

Giải thích:  khi họ comment vào Livestream của bạn, họ tự động được thêm vào hệ thống 

chatbot của bạn, để bạn có thể tiếp cận lại trong lần livestream tiếp theo. Phần lớn họ 

thường chỉ xem và rất lười tương tác nếu không có gì cho họ. Vậy nên, bạn cần phải tạo ra 

1 tài liệu gì đó mà họ bắt buộc phải comment thì mới nhận được. 

 

Tips: bạn cần thường xuyên comment kêu gọi họ comment để nhận tài liệu, vì những 

người vào sau họ có thể sẽ không biết. Hoặc đơn giản là bạn nên “Ghim Bình Luận” 

để lúc nào họ cũng nhìn thấy. Ví dụ: “Comment “Perfect” để nhận mặt phiên âm và lời 

bài hát này nhé!” 

 

Bạn đã hiểu phần này chưa? 
 



(Nếu bạn hiểu rồi thì đọc tiếp, còn chưa hiểu thì đọc lại, vì bạn phải hiểu phần trên thì phần 

dưới mới làm được) 

 

Phần Bắt Buộc! - Thiết lập 2 bước nhận tài liệu thông qua 

Chatbot 

 

Lưu ý: tôi dùng nền tảng Chatbot là Manychat, những ai dùng nền tảng khác có thể sử dụng 

lối tư duy này để thiết lập tương tự. Trong tài liệu này tôi sẽ mô phỏng trên Manychat - cái 

mà tôi đang dùng cho bạn dễ hiểu. 

 

(Nói thêm: vì sao tôi dùng Manychat (và tôi cũng khuyên mọi người nên dùng Manychat là vì 

nó có bản trả phí. Mà khi bạn dùng trả phí bạn sẽ thấy nó khác biệt so với miễn phí lắm. Nó 

đơn giản hơn, nhanh hơn, hỗ trợ bạn cũng tốt hơn và đặc biệt nó có một số thứ mà những 

cái khác không có - những cái này lại vô cùng lợi hại)  

 

Bước đầu tiên: bạn cần thiết lập 1 đường link tải về cho tài liệu 

 

Chúng ta sẽ  gắn nút “Tải về” cho tài liệu . Đồng thời,  gắn nút tải về với 1 action là 
“Subscribe to bot” (xem hình bên dưới). Để khi họ bấm nút “Tải về” họ vừa nhận được tài 

liệu, họ vừa được thêm vào hệ thống của mình. 

 

Bạn hiểu ý tôi chứ? (Bạn vào “Growth Tools”, chọn “Messenger ref URL”, xem hình bên 

dưới và thiết lập theo nhé) 



 

 

Sau đó bạn sẽ lưu đường link này, để sử dụng tiếp cho bước tiếp theo.. 

 

 

 

Bước tiếp theo: thiết lập tự động inbox cho những ai comment trên 

Livestream của bạn 

 



Như phần bôi đỏ ở trên tôi có nói, ở bước này chatbot sẽ tự động gửi tin nhắn cho tất cả 

những ai comment (cái hay là ở chổ dù họ có comment nhiều lần nhưng chatbot chỉ gửi tin 

nhắn cho họ 1 lần đầu tiên duy nhất - để tránh làm phiền họ lúc đang xem Livestream) 

 

Bạn vào “Growth Tools”, chọn “Facebook Comments”. Trong phần “Auto-response” bạn dán 

đường link bạn đã copy lúc nảy vào đó nhé. 

 

 

 

Bước cuối cùng: Chọn Livestream để chatbot tự động thực thi 2 

bước trên 

 

Chú ý: 2 bước trên bạn có thể chuẩn bị trước, nhưng ở bước cuối cùng này bạn cần  thực 
hiện ngay khi bật Livestream . 
  

Bạn vào “Growth Tools”, chọn “Facebook Comments”. Trong phần “Setting” bạn chọn bài 

post vừa Livestream. Xem hình dưới và làm theo nhé: 

 



 

 

Lưu ý quan trọng:  nếu bạn chỉ làm bước 2 (mà không làm bước 1), nghĩa là bạn sẽ 

gửi trực tiếp tài liệu sau khi họ comment thì họ sẽ không được thêm vào hệ thống của 

bạn. Đây là điểm mấu chốt mà bạn phải làm đúng. Nếu không làm đúng trình tự 2 

bước trên, tất cả quá trình của bạn sẽ là vô nghĩa. 

 



Vậy là xong 1 trong 2 phần quan trọng nhất của tài liệu này, dưới đây là phần không thể 

thiếu - để bạn có thể tăng nhanh lượng người xem Livestream của bạn trong một vài giây 

phút đầu tiên. 

 

Bạn vẫn đang đọc chứ? 
 

Tất nhiên là tôi cũng không kỳ vọng tất cả những người nhận được tài liệu này đều hiểu - 

không có chuyện đó đâu. Theo tôi dự đoán thì có đến 90% người đã dừng đọc ở bước đầu 

tiên rồi. Nếu bạn thực sự đọc đến đây thì tôi biết bạn thực sự cần cái này cho công việc 

Livestream của bạn. 

 

Nào, tiếp tục… 

 

Phần Không Thể Thiếu! - Tăng nhanh lượng người xem 

Livestream của bạn trong một vài giây phút đầu tiên 

 

Sau một vài lần Livestream và áp dụng chính xác cách làm trên, thì số người vào hệ thống 

của bạn cũng tăng lên kha khá rồi đấy. Giờ là lúc tiếp cận lại họ và họ sẽ lan truyền 

Livesream giúp bạn. Họ cũng chính là đối tượng giúp bạn tăng lượt view nhanh chóng ngay 

khi bạn bắt đầu Livestream. 

 

Ngay khi bạn đắt đầu Livestream, hãy gửi đến cho họ một thông báo. Bạn  copy đường link 
Livestream và gắn vào mẫu thông báo  nhé. Và cũng đừng quên,  gắn nút “Share” , nút 

này sẽ giúp họ share cho bạn bè của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng đến cho hàng 

trăm bạn bè khác của họ. 

 

Mẫu thông báo mẫu của tôi bên dưới, xem và làm theo nhé: 

 



  

 

Nếu bạn kiên trì áp dụng 2 phần này lặp đi lặp lại như vậy, tôi tin là số lượt view livestream 

của bạn sẽ tăng lên một cách nhanh chóng trong trời gian ngắn (khi đó bạn đừng quên tôi 

nhé, tôi rất vui nếu bạn inbox tôi và show thành tích bạn đạt được đó, hehe :)) 

 

BONUS: Phần thưởng cho những ai đã đọc đến đây 

 

1. Hãy cố định thời gian làm Livestream 1 hoặc 2 ngày nào đó trong tuần. Và một 1-2 

chủ đề cụ thể nào đó. Ví dụ: tối thứ 3, lúc 21h45 - Livestream chủ đề giao tiếp. Tối 

thứ 6, lúc 21h45 - Livestream bài hát tiếng Anh. Như vậy bạn sẽ tạo ra 1 thói quen 

cho họ, đúng lúc đúng giờ là họ tự động mở lên xem Livestream của bạn, đồng thời 

họ dễ dàng giới thiệu cho bạn bè của họ cùng xem nữa đấy. 

2. Thông báo trước cho họ bằng cách tạo một status mang tính thảo luận. Cho họ 

quyền được lựa chọn, để họ biết rằng Livestream này diễn ra cũng là nhờ sự đóng 

góp của họ. Dưới đây là một ví dụ của tôi, tuần nào cũng vậy, rất nhiều comment 

được tạo ra, và một lần nữa những người mới lại vào hệ thống của tôi (giữ họ trong 

hệ thống của bạn và họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến những đối thủ khác đâu). 



 

 

3. Nếu bạn để ý, chổ “người đăng” là Zapier. Không phải tôi! Nghĩa là tôi chỉ cần tạo 1 

hình này thôi, và nó sẽ tự động post lên Facebook vào lúc 9h sáng thứ 3 hàng tuần. 

Thật sự thì nó đã tiết kiệm của tôi không biết bao nhiêu thời gian. Nếu bạn thấy điều này 

thú vị thì comment trực tiếp vào bài post và lần sau tôi sẽ viết 1 bài chi tiết hướng dẫn 

bạn cách làm! 

 

Ps: Trên đây là tất cả những gì tôi chia sẻ với bạn để giúp bạn gia tăng khách hàng xem 

livestream. Nếu bạn thấy khó hiểu ở bước nào, hãy mạnh dạn mở Manychat lên và làm 

ngay đi, mọi thứ sẽ mở ra ngay khi bạn bắt tay vào làm. 

 

Bạn cũng có thể bấm vào  LIVESTREAM NÀY, comment gì đó để xem mô phỏng lại những 

bước tôi hướng dẫn ở trên nha. Không có gì khó cả đâu, cứ làm đi, làm là sẽ được. 

https://www.facebook.com/KissEnglishCenter/videos/2023872017927413/


Chúc cho những Livestream của bạn có thật nhiều người xem. Đừng quên tag tên tôi vào 

xem Livestream của bạn nhé. Và nếu áp dụng có hiệu quả thì đừng quên inbox cho tôi ^^ 

 

Yêu bạn, 

Khoa Bùi :) 

 

 

 
Nếu những gì tôi chia sẻ trên đây có ích với bạn, hãy quay lại bài post này: 

https://www.facebook.com/khoa.buianh/posts/2275646649142655 nói gì đó để động 

viên tôi nhé. Vì tôi đã dành ra 5 tiếng đồng hồ liên tục để soạn cái này mà không ai 

đón nhận nó thì tôi buồn lắm, buồn thật đấy :))) Thank you! 

 

 

 

https://www.facebook.com/khoa.buianh/posts/2275646649142655

