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HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG BÀI DIỄN ĐÀN 

THÀNH CÔNG 100% 

A. MỤC ĐÍCH ĐĂNG BÀI VIẾT TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN 

* Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc về lý do tại sao phải Đăng bài quảng cáo về sản 

phẩm hay dịch vụ của mình lên Diễn Đàn (Forum)??? 

→ Mục đích của việc Đăng bài lên Diễn Đàn:  

 + Quảng bá rộng rãi sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang muốn bán hoặc muốn 

khách hàng sử dụng, từ đó tiếp cận được số lượng lớn khách hàng có nhu cầu. 

 + Được Google đánh giá, từ đó khi người dùng muốn tìm kiếm từ khóa sản phẩm 

trên Google, sản phẩm hoặc chính xác hơn là trang website của bạn sẽ có cơ hội được 

khách hàng tìm thấy trên những trang đầu tiên của Google. Thông qua đường backlink 

mà bạn chèn trong bài viết đăng trên các Forum. 

 Mẹo nhỏ: Để bài viết về sản phẩm/dịch vụ của bạn được Google chú ý và đánh 

giá cao, bạn nên đầu tư viết những bài viết mới lạ. 

B. HƯỚNG DẪN NHỮNG THAO TÁC CHÍNH TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ, ĐĂNG 

NHẬP VÀ ĐĂNG BÀI LÊN FORUM 

 Ví dụ:  

Áp dụng thực tế việc Đăng ký tài khoản và Đăng bài trên forum 

“http://forum.hoatech.vn/” 

Thực hiện từng bước như sau (một vài forum sẽ có giao diện hoặc phương thức đăng 

ký khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn dựa trên các bước sau): 

I. Đăng Ký 

 Vào forum “http://forum.hoatech.vn/”, tìm nút Đăng ký/ Register (thường nằm 

ở đầu forum, góc phải hoặc nằm phần bên phải). Sau đó click vào nút Đăng ký/ 

Register (khoanh tròn đỏ). (Hình 1)     
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Hình 1: Tìm nút Đăng ký tài khoản trên một trang Forum 

 Điền tất cả những thông tin cần thiết vào từng ô trong trang hiện ra sau khi nhấn 

nút Đăng ký/ Register. (Hình 2)   

 

Hình 2: Giao diện Đăng ký tài khoản trên một trang Forum 

 Bước cuối cùng để hoàn tất việc Đăng ký tài khoản trên forum là click nào nút 

Hoàn tất đăng ký (khoanh tròn đỏ). (Hình 3) 

 

Hình 3: Hoàn thành việc Đăng ký tài khoản trên trang Forum 

II. Đăng nhập 
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 Sau khi hoàn tất việc đăng ký, thường sẽ nhận được khung thông báo. Sẽ xuất 

hiện 2 trường hợp thông dụng nhất sau đây: 

 Trường hợp 1: Với một vài trang forum, bạn sẽ nhận được thông báo kích 

hoạt tài khoản vừa đăng ký thông qua 1 email được gửi trong hộp thư với 

địa chỉ mail bạn đã dùng để đăng ký. 

 Trường hợp 2: Với một vài trang forum, bạn sẽ nhận được ngay thông báo 

tài khoản đăng ký của bạn đã hoàn tất. (đã sử dụng được, không cần kích 

hoạt qua mail). (Hình 4) 

 

Hình 4: Thông báo về việc Đăng ký tài khoản trên một trang Forum 

 Để Đăng nhập vào forum sau khi đã đăng ký, bạn nhấn vào chữ Diễn đàn trong 

khung màu đỏ (Hình 4) hoặc nhấn vào chữ FORUM  để quay trở lại trang ban 

đầu. Nhập tên tài khoản và mật khẩu vào khung đỏ (Hình 5) để Đăng nhập vào 

forum để vào Đăng bài. 

 

Hình 5: Đăng nhập bằng tài khoản trên một trang Forum 

III. Đăng bài lên forum 

 Đây là bước quan trọng nhất vì bạn phải đăng bài đúng chuyên mục, nếu không sẽ 

bị xóa bài hoặc là bị ban nick vĩnh viễn (mất tài khoản). 

 Trước khi Đăng bài, bạn nên đọc Quy định đăng bài của Diễn đàn để nắm rõ 

quyền hạn và những hạn chế của chính mình. 

 Thường sẽ Đăng bài lên mục QUẢNG CÁO - RAO VẶT sẽ đúng và an toàn 

nhất. (Hình 6)  
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Hình 6: Giao diện và mục để đăng bài trên một trang Forum 

 

 Chọn mục Rao vặt khác (mục con của QUẢNG CÁO - RAO VẶT), click vào nút 

Viết chủ đề mới/Create new thread (Hình 7) 

 

 
Hình 7: Giao diện và mục để đăng bài trên một trang Forum 

 

 Bạn sẽ nhìn thấy giao diện để viết bài cơ bản (Hình 8).  
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Hình 8: Giao diện để Đăng bài trên một trang Forum 

 

 Số 1: Nhập tiêu đề bài viết mà bạn muốn đăng bài (Chú ý: Tiêu đề thường không 

được chỉnh sửa sau khi đăng bài, nên suy nghĩ trước và nhập cẩn thận). 

 Số 2: Nội dung của bài viết, có kèm đường link (hoặc backlink) của sản phẩm bạn 

giới thiệu (Phần này cũng cần chỉnh sửa cẩn thận, vì cũng có forum không cho 

phép chỉnh sửa sau khi đăng bài). 

 Số 3: Nhập từng từ khóa liên quan đến bài viết của bạn. 

 Số 4: Click nút Gửi bài mới.  Sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 

 Bạn nhận được thông báo, bài viết của bạn đã được chấp nhận và được 

đăng. 

 Bạn nhận được thông báo, bạn chưa đủ đặc quyền để chèn link trong bài 

viết (và kèm theo yêu cầu phải đủ bao nhiêu bài viết mới được chèn link). 

Với yêu cầu này, nếu số lượng bài viết được yêu cầu khoảng 30 bài viết trở 

xuống, thì bạn nên bình luận ở các bài đăng khác trong forum (bất kỳ mục 

nào cũng được) mỗi ngày khoảng 5 bình luận.  

Chúc các bạn Đăng bài lên Forums thành công!  

 

HÃY BƯỚC ĐI CHO BÌNH MINH TỚI SỚM 


