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KỂ CÂU CHUYỆN BĐS BẰNG VIDEO CLIP

• Xu hướng content mới:  kể chuyện bằng video clip 30 giây – 3 phút

• Tại sao?

• Hiệu ứng trên các nền tảng

• Clip ngắn vs clip dài 8-30 phút 

• Nền tảng khác nhau – định dạng clip khác nhau : 

• dọc cho dạng story, Reels,Tiktok ngang cho FB, zalo, vuông cho Insta

• Nội dung bằng video clip hoặc chỉ là bức hình có nhạc hoặc hiệu ứng 3D sẽ thu hút người xem hơn

• Hình ảnh bds nên có nhạc, lồng ghép lời nói, hình ảnh nhân vật - nhân hiệu cá nhân

• Dự án nhiều, sales post nội dung khá giống nhau & không sáng tạo

• Nhàm chán cho người xem

• Tạo dấu ấn riêng 

• Xuất hiện Nhân vật có quan trọng



CÔNG CỤ LÀM CLIP

Basic

• Smart phone

• Apps

• Head phone

• Tripod 300k

Nâng cấp

• Tripod chuyên nghiêp chống rung

• Mic lọc âm

• Đèn livestream



NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU

• Hình thức

• 5 giây đầu tiên: trang phục, màu sắc , nên là đơn sắc hoặc không quá 3 màu trên người

• Không xin chào giới thiệu dài dòng, nói ngay vào chủ đề chính

• Giọng nói thu hút, rõ chữ 

• Phát âm đúng tên dự án, Chủ đầu tư

• Màu sắc (chữ), phông, clip & chữ hài hòa không quá 3 màu

• Apps trên phone: 

• Cap cut

• VLLO

• Cách edit: Phải tập xem nhiều clip của các user -> gu của riêng mình

• Chạy slide hình +ghép nhạc 

• Edit đơn giản: ghép nhiều clip ngắn thành video, ghép nhạc, ghép chữ, hiệu ứng

• Chọn hình, video clip ghép vào template sẵn trên capcut  

• Ghép video, hình vào clip trên 1 video hiện hữu

• Ghép nhân vật vào video clip dự án hiện hữu



NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU
• Lưu ý:

• Chèn chữ: trung tâm, trên đầu , dưới nhân vật  

• không quá sát khung hình khi post lên các nền tảng khác nhau

dễ bị che.

• Nhạc chỉ 5%-10%, giọng nói chỉnh max volumne 

• Ánh sáng tự nhiên  quay tầm 9-11g , chiều 13-16g

• Cách quay: 6 giây cho 1 clip , di chuyển chậm, 

• ghép từ đơn giản -> phức tạp



ĐỀU & ĐỦ

• Lên ý tưởng content:

• Nhanh, bắt kịp trend, thời điểm

• Bắt đầu bằng clip 10-20 giây

• 1 tuần 2- 3 clip tăng dần 



THỰC HÀNH NGAY 

• Thời gian edit: từ 30 phút, 

1 tiếng, 2 tiếng tùy yêu cầu 

Tùy độ phức tạp

• Dự Án: Đang mở bán

• Ý tưởng: ngồi talk, giới thiệu quay dự án lồng ghép vào

• Tải ngay hình & clip dự án bạn yêu thích làm 1 video 10 giây




