Tính năng Công chiếu YouTube
Với tính năng Công chiếu, những người sáng tạo có thể tập hợp toàn bộ cộng đồng của mình để cùng
xem video mới nhất theo thời gian thực, giống như một đêm công chiếu phim ngoài đời thực! Hãy
làm theo lịch trình bên dưới để tìm hiểu các chiến lược hàng đầu giúp bạn sử dụng tính năng này hiệu
quả và tìm nguồn cảm hứng từ cách những người sáng tạo khác đã sử dụng tính năng Công chiếu!
Bạn không biết rõ tính năng Công chiếu là gì? Hãy nhấp vào nút
bên phải để xem thêm thông tin và đọc hướng dẫn từng bước về
cách bật tính năng này!

Tìm hiểu thêm

Mỗi buổi công chiếu đều có một URL và trang đích

Quảng bá
hiệu quả

trước khi phát hành riêng. Bạn có thể sử dụng các
công cụ quảng cáo trên trang này để tạo sự hào
hứng cho người xem, khuyến khích họ tương tác và
tăng lượng người xem khi khai mạc buổi công chiếu.

Các buổi Công chiếu cho phép những người

Kết nối với
người hâm mộ

sáng tạo và người hâm mộ trò chuyện trực tiếp
trước và trong khi phát hành video. Hãy tương
tác với người xem theo thời gian thực và tổ
chức các cuộc trò chuyện với cộng đồng khi
bạn cùng xem video công chiếu với họ!

Nhờ kết hợp Super Chat và cuộc trò chuyện chỉ

Mở ra nguồn
doanh thu mới

dành cho Hội viên vào nội dung ghi hình trước,
tính năng Công chiếu mang đến nguồn doanh
thu hoàn toàn mới cho những người sáng tạo
không tập trung vào tính năng phát trực tiếp!

Trước khi
Xây dựng chương
trình theo chiến
lược cụ thể

tải lên

Để xây dựng chiến lược Công chiếu, bạn cần xem
xét tần suất phát hành video của mình cũng như
loại video nào sẽ hưởng nhiều lợi ích nhất khi
công chiếu!

VÍ DỤ VỀ NGƯỜI
SÁNG TẠO

Wong Fu Productions
Dựa vào một trong các dạng video thành công nhất của
mình, Wong Fu Productions đã phân tích bầu không khí
hào hứng hiện tại và nhu cầu của người xem khi quyết
định công chiếu “The Asian Bachelorette 2”.

Xin nhớ rằng người xem có thể bắt đầu tương tác

CChọn thời
gian công chiếu

với video công chiếu ngay sau khi bạn tải lên.
Đối với hầu hết những người sáng tạo, chúng tôi
khuyến khích bạn nên tải video công chiếu lên
từ 60 phút đến 3 giờ trước khi phát hành. Người
sáng tạo cũng rất nên tham gia trò chuyện trực
tiếp trong khoảng thời gian phát hành này.

Trong khi tính năng công chiếu có thể phù hợp
với những người sáng tạo chỉ tải video lên mỗi
tuần một lần, thì những người tải video lên hàng
ngày có thể cân nhắc giãn bớt thời gian công
chiếu để tạo cảm giác đặc biệt cho thời điểm này!

Duy trì sự
tươi mới
Nhấp vào đây để xem thông tin trợ

Chuẩn bị
sẵn sàng
trò chuyện

giúp về cuộc trò chuyện trực tiếp!

Vì các video công chiếu là video ghi hình trước nên điều quan trọng là bạn
phải lên kế hoạch xây dựng chiến lược trò chuyện trực tiếp trước khi phát
hành video. Điều này sẽ giúp bạn kiểm duyệt các tin nhắn trò chuyện nhận
được, đồng thời cải thiện trải nghiệm cùng xem cho người hâm mộ.
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ItsFunneh
ItsFunneh chỉ định các thành viên tận tâm nhất của kênh làm
người kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tiếp trong các buổi
công chiếu. Những Người hâm mộ cuồng nhiệt này giúp cho
cuộc trò chuyện trực tiếp diễn ra suôn sẻ, đồng thời tăng tối
đa mức độ tương tác của từng người nhận xét!

Đây là những thời khắc quan trọng! Tốt nhất là người xem của bạn nên

Quảng bá và
hướng dẫn

biết được vị trí, thời điểm và lý do một buổi công chiếu sắp diễn ra. Luôn
thông báo cho người xem biết sự kiện công chiếu của bạn trước nhiều
ngày trước khi tải video lên, đồng thời cho họ biết họ có thể nhận được
giá trị gì nếu có mặt trước khi video phát trực tiếp.

VÍ DỤ VỀ NGƯỜI
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Leroy Sanchez
Leroy Sanchez đã quảng bá video công chiếu “Preacher” trên
tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình trong nhiều ngày
trước khi phát hành chính thức, sau đó phát trực tiếp trên tất
cả các nền tảng ngay trước thời điểm phát hành để khuyến
khích người xem truy cập vào YouTube để xem video đó!

Trong khi phát hành
Luôn có mặt
cùng người
hâm mộ

Người xem sẽ truy cập vào kênh để cùng chia sẻ khoảnh khắc
này với BẠN. Hãy luôn có mặt trong mỗi buổi công chiếu và
mang đến cho người hâm mộ sự kết nối mà họ mong muốn
bằng cách tham gia trò chuyện trực tiếp trong khi công chiếu.
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iHasCupquake
iHasCupquake sử dụng phần mở màn của mỗi buổi
công chiếu để thông báo rằng cô đã có mặt và nhắc
người hâm mộ rằng họ có thể tương tác với cô bằng
cách trò chuyện trong thời gian công chiếu!

Tạo cảm
giác đặc biệt

Những người xem Video công chiếu thường là người hâm mộ trung
thành và gắn kết với bạn nhất. Hãy nghĩ ra cách xây dựng truyền thống
cho mỗi buổi công chiếu và làm cho sự kiện này trở nên đặc biệt với
người xem bằng các tính năng như Hội viên và Super Chat!
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YOGSCAST

YOGSCAST Lewis & Simon sử dụng cuộc trò chuyện trực tiếp
trong khi công chiếu để gửi lời cảm ơn đến những người xem
trung thành, trả lời các câu hỏi của người hâm mộ một cách hài
hước và khuyến khích các hội viên "bắn cá mập" bằng cách sử
dụng biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh, chỉ dành cho hội viên.

Tăng
thêm
giá trị

Cuộc trò chuyện trực tiếp của tính năng Công chiếu là một
cách tuyệt vời để những người sáng tạo bình luận, trò chuyện
phiếm và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung của mình cho
người xem theo thời gian thực mà không làm gián đoạn việc
thưởng thức video.
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Rosanna Pansino
Khi công chiếu video “Trying My Sister’s Pregnancy Cravings!”,
Rosanna Pansino đã sử dụng cuộc trò chuyện trực tiếp để tạo
trải nghiệm cùng xem video thật vui vẻ tràn ngập những câu
chuyện đùa, dữ kiện thú vị và hoạt động tương tác trực tiếp với
người hâm mộ.

Sau khi công chiếu

Sự kiện vẫn
chưa kết
thúc hẳn

Tiếp tục
trò chuyện

Khi buổi công chiếu kết thúc, bạn không nhất
thiết phải kết thúc cuộc trò chuyện với người
xem. Hãy tiếp nối video công chiếu bằng nội
dung bổ sung và khuyến khích người xem để lại
bất kỳ câu hỏi nào còn bỏ ngỏ trong phần nhận
xét của video!

Người sáng tạo có thể sử dụng trang xem để trò chuyện trực tiếp với người
xem trong một khoảng thời gian ngắn sau khi video công chiếu kết thúc.
Khoảng thời gian sau khi công chiếu là cơ hội tuyệt vời để trả lời các câu hỏi,
nhận ý kiến phản hồi về video công chiếu và chuyển hướng người xem đến sự
kiện trực tiếp hoặc video theo yêu cầu sau khi công chiếu.

VÍ DỤ VỀ
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Manucraft
Sau khi công chiếu các video có nội dung tập trung vào
trò chơi Minecraft, Manucraft mời người xem cùng anh
tham gia một bữa tiệc sau buổi công chiếu, mang phong
cách trò chơi trong một máy chủ Minecraft tùy chỉnh.

Bạn cần trợ giúp hoặc có câu hỏi?
Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp
Tìm thêm tài nguyên tại Trung tâm người sáng tạo
Nhận hỗ trợ cho các câu hỏi của bạn tại Trung tâm trợ giúp

