
Note:

Bảng dưới đây là tiêu chuẩn output chuẩn, mỗi dự án với các yêu cầu khác nhau sẽ có đáp ứng đầy đủ tiêu chí hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn

Quan trọng nhất của các tiêu chí là: đúng đối tượng, đúng giải pháp, thu hút, tăng tương tác và sự yêu thích thương hiệu

TIÊU CHUẨN BÀI CONTENT FANPAGE

NO. CATEGORY SUB-CATEGORY RULE

1 Mục tiêu

Bán hàng

Thu hút, giới thiệu đúng điểm mạnh và khả năng giải quyết vấn đề mà người dùng mục tiêu cần / đang tìm kiếm / 
có nhu cầu
Viết đúng về sản phẩm
Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với brand và đối tượng người dùng mục tiêu

Tương tác
Thu hút tương tác đúng đối tượng khách hàng tiềm năng
Tăng tương tác theo chiều hướng tích cực và có lợi cho brand
CTA (call to action) mạnh mẽ và rõ ràng

Thông tin
Chính xác về thông tin cần truyền thông
Theo đúng brand voice
Hình thức truyền đạt phù hợp: link, hình ảnh, video

2 Nội dung
Tuân thủ brand guideline

Không giới hạn số từ, chỉ cần đúng yêu cầu truyền tải thông điệp

Viết cho đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, có sự thấu hiểu về khách hàng của mình

3 Format nội dung

Tiêu đề Tiêu đề nổi bật, đúng trọng tâm, đúng đối tượng khách hàng

Nội dung chính Nội dung chính truyền tải được thông điệp chính 

CTA CTA: tuỳ vào mục tiêu mà có call to action phù hợp (kêu gọi comment, share, react, tag, click, ...)

Chữ ký Thông tin địa chỉ, số điện thoại, website, email của doanh nghiệp

Hashtag Các hashtag riêng của doanh nghiệp và theo chủ đề, được thống nhất và dùng xuyên suốt qua tất cả các post của 
fanpage



4

Hình ảnh Kích thước

Follow các kích thước của facebook, tuỳ vào định dạng mà có kích thước phù hợp: 
Facebook profile picture size: 180 x 180
Facebook cover photo size: 820 x 462
Facebook link image size: 1200 x 630
Facebook image post size: 1200 x 630
Facebook event image size: 1920 x 1080
Facebook video size: 1280 x 720
Maximum Facebook video length: 240 minutes
Facebook ad size: 1200 x 628
Facebook video ad size: 1280 x 720
Facebook Story ad size: 1080 x 1920
Facebook group cover image size: 1640 x 922
Facebook messenger image ad size: 1200 x 628

Định dạng Single image, carousel, gif, graphic video, album, video

20% text Check với công cụ text overlay của Facebook (dành cho các bài chạy quảng cáo): https://www.facebook.
com/ads/tools/text_overlay


