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TikTok là gì?
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Khơi nguồn sáng tạo, bật tung cảm xúc.
TikTok là nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới. 
Sứ mệnh của TikTok là khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và mang đến 
những trải nghiệm vui vẻ, thú vị cho người dùng. TikTok có nhiều văn 
phòng đặt ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm Los Angeles, New York, 
London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, TikTok là nền tảng video dạng 
ngắn hàng đầu thế giới. Sứ mệnh của TikTok là khơi nguồn cảm 
hứng sáng tạo và mang đến những trải nghiệm vui vẻ, thú vị cho 
người dùng. TikTok có nhiều văn phòng đặt ở khắp nơi trên thế giới, 
bao gồm Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, 
Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul, và Tokyo.

www.tiktok.com

Khơi nguồn sáng tạo, bật tung cảm xúc
TikTok là nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới. Sứ mệnh của 
TikTok là khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và mang đến những trải 
nghiệm vui vẻ, thú vị cho người dùng. TikTok có nhiều văn phòng đặt 
ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm Los Angeles, New York, London, 
Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul, và Tokyo.
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Suy nghĩ của mọi người về TikTok

Điểm đến dành cho người dùng yêu thích video 
ngắn và là nền tảng video ngắn hàng đầu thế giới.

Chúng tôi nghĩ
mình là

TikTok nơi để sự sáng tạo và chân thực của cuộc 
sống thăng hoa.

Người dùng TikTok
nghĩ là

Nền tảng để các doanh nghiệp có thể đạt dược 
mục tiêu kinh doanh nhờ vào cộng đồng người 
dùng khác biệt!

... nhưng TikTok
thật sự là

nền tảng tiềm năng để tiếp cận người dùng trẻ.

Các nhà quảng cáo
nghĩ là

Suy nghĩ của mọi người về TikTok

Điểm đến dành cho người dùng yêu thích video ngắn 
và là nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới.

Chúng tôi nghĩ
mình là

TikTok là nơi để sự sáng tạo và tính chân thật 
của cuộc sống thăng hoa.

Người dùng TikTok
nghĩ là

Nền tảng để các doanh nghiệp có thể đạt được 
mục tiêu kinh doanh nhờ vào cộng đồng người 
dùng đa dạng và khác biệt!

... nhưng TikTok
thật sự là

Nền tảng tiềm năng để tiếp cận người dùng.

Các nhà quảng cáo
nghĩ là
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Tăng trưởng kinh doanh 
với TikTok For Business
Tiếp cận với cộng đồng người dùng năng động và tiềm năng, 
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên phạm vi toàn cầu
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Tăng trưởng kinh doanh 
với TikTok for Business
Tiếp cận với cộng đồng người dùng năng động
và tiềm năng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên
toàn cầu.
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Hành vi của người dùng
đã thay đổi
Trên TikTok, các SME có thể gây ảnh hưởng tích cực
đến người mua hàng và tăng doanh số

96%

96% người dùng trên TikTok 
đã thấy quảng cáo 
trên nền tảng này

90% trong số đó đã hành động 
sau khi xem quảng cáo

Tìm hiểu thêm về sản phẩm 62%

Tương tác (thích/ bình luận/ chia sẻ) 56%

Nhấn vào link quảng cáo 45%

Mua hàng 30%

Đã xem quảng cáo

Không xem quảng cáo
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Giải pháp nội dung
(TikTok Business Account)

Thúc đẩy hiệu quả
(TikTok Ads Manager)

Hợp tác với các nhà sáng tạo
(TikTok Creator Market Place)

Bộ giải pháp dành cho SME
TikTok cung cấp cho các doanh nghiệp Vừa và nhỏ (SME) 
bộ giải pháp marketing liền mạch để tiếp cận các khách hàng tiềm năng 
và đạt được kết quả kinh doanh mong muốn gồm 3 thành tố:

Giải pháp nội dung
(TikTok Business Account)

Thúc đẩy hiệu quả
(TikTok Ads Manager)

Hợp tác với các Nhà sáng tạo
(TikTok Creator Market Place)

Bộ giải pháp dành cho SME
TikTok cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) 
bộ giải pháp marketing liền mạch để tiếp cận các khách hàng tiềm năng 
và đạt được kết quả kinh doanh mong muốn gồm 3 thành tố:
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Tài khoản TikTok 
Business Account
Tại sao bạn nên tạo tài khoản TikTok Business Account
Trang bị cho bạn công cụ tiếp cận và hiểu rõ người dùng 
mục tiêu của bạn ngay trên TikTok

Phân tích chỉ số

Các chỉ số cập nhật 
theo thời gian thực, 
đánh giá độ hiệu quả 
của nội dung và tìm 
hiểu mong muốn của 
những người theo dõi

Ghim lên đầu

Đưa nội dung tốt 
nhất lên đầu trang 
để người dùng nhìn 
thấy ngay lập tức

Thêm thông tin 
về doanh nghiệp

Thêm các thông tin 
về website, thông tin 
liên hệ và nơi tải ứng 
dụng của doanh 
nghiệp bạn
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Sáng tạo với 
TikTok For Business
Để chuẩn bị cho một chiến dịch QC sáng tạo và bùng nổ, 
hãy kết hợp nhiều phương pháp để giao tiếp hiệu quả với người dùng

Công cụ tạo nội dung sáng tạo

Video thông minh
Tạo video kiểu TikTok chỉ với vài bước

Nhạc nền thông minh
Tạo nhạc nền bằng công nghệ thông minh

Mẫu video
Lên tới 58 mẫu tùy chỉnh giúp tối ưu tài sản QC

Tối ưu nhanh
Tạo video kiểu TikTok chỉ với vài thao tác

Văn bản thông minh
Tạo tiêu đề QC hiệu quả chỉ bằng các từ khóa

Sáng tạo những 
trải nghiệm độc 
đáo và hấp dẫn 
bằng cách đưa 
người thật vào 
nội dung video 
của bạn

Nhân viên cửa hàng
Chủ cửa hàng
Những người hợp tác 
sáng tạo nội dung 
(thông qua Creators 
Marketplace)
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Công cụ sáng tạo

...tôi chỉ có ảnh
mà không có video?

Mẫu video hoặc
Video thông minh

...tôi chỉ có vài ảnh
và vài video?

Video thông minh

...tôi có video và
nhạc rồi nhưng chưa
biết nên viết gì vào 

quảng cáo cho thu hút

 Văn bản thông minh

...tôi có video rồi
nhưng chưa biết cách
tạo phong cách TikTok

cho video sao cho
nhanh nhất?

Tối ưu nhanh

...tôi có video rồi
nhưng chưa biết

nên dùng nhạc nào

Nhạc nền
thông minh

...tôi đã triển khai
quảng cáo rồi nhưng
muốn biết hiệu suất

của các nội dung
sáng tạo khác nhau?

Báo cáo phân tích
tài sản QC

Công cụ sáng tạo
Nếu bạn chỉ có...

...tôi chỉ có ảnh
mà không có video?

Mẫu video hoặc
Video thông minh

...tôi chỉ có vài ảnh
và vài video?

Video thông minh

...tôi có video và
nhạc rồi nhưng chưa
biết nên viết gì vào 

quảng cáo cho thu hút

 Văn bản thông minh

...tôi có video rồi
nhưng chưa biết cách
tạo phong cách TikTok

cho video sao cho
nhanh nhất?

Tối ưu nhanh

...tôi có video rồi
nhưng chưa biết

nên dùng nhạc nào

Nhạc nền
thông minh

...tôi đã triển khai
quảng cáo rồi nhưng
muốn biết hiệu suất

của các nội dung
sáng tạo khác nhau?

Báo cáo phân tích
tài sản QC
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Giải pháp
quảng cáo
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Tại sao bạn nên dùng
TikTok Ads Manager 
Giới thiệu nhãn hàng của bạn trên TikTok

Định dạng Ad I Native In-feed Ads
Quảng cáo được tích hợp liền mạch trong trang chính, 
thông qua tất cả các vị trí

Tối ưu ROI bằng cách tiếp cận tệp 
khách hàng phù hợp nhất.
Tiếp cận khách hàng mới trên 20+ 
thị trường quốc tế.
Cài đặt nhanh cho mọi cấp bậc 
chuyên môn.
Ngân sách linh hoạt phù hợp với 
nhiều nhóm doanh nghiệp.

01.  Logo nhãn hàng
02. Nội dung quảng cáo
03. Thể hiện nhãn hàng hoặc tên
04. Nút CTA
05. Quẹt trái

cách để tăng 
truy cập đến
App Store/
Landing page05
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Để đạt tối đa mức độ hiển thị 
của Quảng cáo (QC)

Để đảm bảo QC được 
truyền tải đến đúng đối tượng 
người xem mong đợi

Trình chiếu QC đến người dùng
có tiềm năng click và chuyển
đổi cao nhất theo từng sự kiện
cụ thể

Trình chiếu QC đến đúng 
đối tượng người dùng sẽ 
thực hiện hành động mong đợi 
(tải ứng dụng/ chuyển đổi)

CPM

CPV

Chi phí cho mỗi 
1000 hiển thị

Chi phí cho mỗi 
lượt xem (2-6 giây)

Chi phí cho mỗi click 
(lần nhấp chuột vào QC)

Chi phí cho mỗi 
lượt chuyển đổi

CPC

CPA

Phù hợp với mọi mục tiêu
Hãy thể hiện sự độc đáo thông qua giao tiếp sáng tạo
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Tùy chỉnh
Tùy chỉnh nhóm khán giả
Thêm / bớt: Dữ liệu nhóm đầu tiên / Luồng đến website / 
Hoạt động của ứng dụng
Nhóm khán giả tương tự: chọn hình mẫu tương tự

Nhóm hành vi
Sáng tạo / Văn hóa / Giáo dục / Gia đình / Thời trang / 
Phong cách sống / Thiên nhiên / Xã hội / Công nghệ / 
Cảm xúc / Năng lực / Thể thao / Ngoài trời / Vận tải
Hành vi thực hiện: Xem đến cuối, Thích, Bình luận, 
Chia sẻ, Khách đã Tiếp cận trong vòng 7 đến 15 ngày

Nhân khẩu học
Địa điểm
Giới tính / Tuổi
Ngôn Ngữ

Giới thiệu nhãn hàng của bạn trên TikTok

Thiết bị
Mobile OS, iOS, Android
Kết nối mạng: Wifi, 2G, 3G, 4G
Nhà mạng

Nhóm sở thích
Giáo dục / Xe hơi / Tài chính / Làm đẹp / Công nghệ / 
Thiết bị / Du lịch / Thú cưng / Ứng dụng / Trang phục / 
Tin tức giải trí / Trò chơi / Ẩm thực / Thể thao

Tiếp cận đa dạng
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Tối ưu hóa cho chuyển
đổi với PIXEL 2.0
Chuyển đổi website I Thiết lập mục tiêu chuyển đổi
Đánh giá hiệu quả về khả năng thực hiện của Ad

Cài code
vào web

Chọn sự kiện để theo dõi
hành vi người dùng

Chọn quảng cáo
Theo dõi số liệu hành vi

Đo lường
tốt hơn

Cài đặt và tối ưu chiến dịch của bạn
Sử dụng TikTok Pixel 2.0

TikTok Pixel là một giải pháp quan trọng để doanh nghiệp theo dõi 
Website và Landing page của mình. Pixel là công cụ quản lý sự kiện giúp 
nhà quảng cáo đo lường hiệu quả của mẫu quảng cáo thông qua việc 
theo dõi hành vi của người dùng trên website

Tối ưu
kết quả

Quản lý tệp
Khách hàng
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Hợp tác với các đối tác 
Cung cấp dịch vụ đo lường 
hiệu quả (MMP)
Thực hiện việc đo lường thông qua các dịch vụ đo lường hiệu quả 
để theo dõi các chỉ số chuyển đổi trong ứng dụng
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Làm việc
với nhà sáng tạo
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Tự tin với các đối tác đo lường
hiệu quả (MMP)
Đo lường đơn vị đối tác thứ 3
Kết nối với đối tác thứ 3 để theo dõi các chỉ số chuyển đổi, 
hoạt động trong app

Kết hợp với các Nhà sáng tạo nội dung để khơi dậy sự sáng tạo 
và tính chân thật.

Bí quyết làm việc
với nhà sáng tạo

Tạo không gian để 
người dùng tự do 
sáng tạo
TikTok là nơi để các nhãn 
hàng đến và tham gia sân 
chơi. Hãy để các Nhà sáng 
tạo nội dung thể hiện những 
giá trị chân thật của nhãn 
hàng bằng cách thể hiện nội 
dung theo phong cách riêng 
của họ

Hành động nhanh
Hãy nhạy bén và uyển 
chuyển trên TikTok. Các Nhà 
sáng tạo nội dung làm việc 
rất nhanh, và nhãn hàng 
cũng cần phản ứng nhanh 
để có cơ hội lan tỏa tốt hơn 
cho chiến dịch của mình

Hợp tác theo phương 
thức của TikTok
Sáng tạo các nội dung tươi 
mới, thú vị, giải trí, tạo cảm 
hứng và phá cách thay vì 
những nội dung nhàm chán 
theo cách cũ

Làm việc minh bạch
Xây dựng lòng tin và minh 
bạch trong khi làm việc với 
Nhà sáng tạo. Hãy nêu rõ 
các quyền lợi và nghĩa vụ 
của Nhà sáng tạo khi làm 
việc với bạn
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Hợp tác với các Nhà sáng
tạo nội dung:
TikTok Creator Marketplace 
là nền tảng chính thức để 
khám phá cộng đồng các 
Nhà sáng tạo nội dung, 
thực hiện các quyết định 
marketing mang lại hiệu 
quả dữ liệu, và quản lý việc 
hợp tác với các Nhà sáng 
tạo nội dung trên TikTok.

Hợp tác cùng các nhà sáng tạo để khơi dậy sự gần gũi và tính sáng tạo.

TikTok Creator Marketplace

Khám phá TikTok Creator Marketplace: 
Tìm trong cộng đồng các Nhà sáng tạo 
nội dung những đối tượng phù hợp và 
thực hiện những chiến dịch quảng cáo 
hiệu quả.

1

Tung kế hoạch hợp tác đa kênh:
Tiếp cận và tăng trưởng tài khoản TikTok 
Business Account của bạn nhờ vào các 
kênh của các Nhà sáng tạo. Đặc biệt, 
sử dụng chức năng Boosted TikTok để 
quảng cáo ngay trên các video của Nhà 
sáng tạo thông qua In-feed Ads.EA Games dùng chức năng Boosted 

TikToks để quảng bá về trò chơi 
“The Sims” thông qua TikTok Creators 
“ByteSquadHQ”
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