
 

 

Thiết lập một sự khác biệt thị trường  
 

;

 

 

Sản xuất những nội dung độc đáo cho một nhóm khán giả mục 

tiêu  
 

Mô đun này là về sản xuất báo chí độc quyền và chạy theo vấn đề, được thiết kế để thông tin 

cho công chúng tranh luận.  

 

Mô đun trước “Xác định khán giả mục tiêu và nhu cầu thông tin của họ” xử lý với bước đầu 

trong việc thiết lập một công ty truyền thông mạnh. 

 

Bước thứ hay này xử lý với việc sản xuất nội dung nhắm đến việc đáp ứng nhu cầu của 

nhóm khán giả mục tiêu đó. 

 
 

Thiết lập một sự khác biệt  
 

Để tồn tại trong một thế giới truyền thông cạnh tranh khốc liệt, một tổ chức truyền thông 

phải có gì đó khác biệt. 

 



 

 

Có rất nhiều nhu cầu đối với sự chú ý của khán giả. Những gì bạn cung cấp phải nổi trội. 

 

Đối với một cơ quan phát sóng hay xuất bản công, vai trò là để đưa những câu chuyện mà 

những cơ quan khác bỏ qua. 

 

Việc này không có nghĩa là kế hoạch đề tài của bạn phải đáng giá, nhàm chán và ngớ ngẩn. 

 

Ngược lại, sẽ có những đề tài về những vấn đề khán giả thực sự quan tâm. 

 

Những đề tài này sẽ cần phải được thực hiện theo cách khám phá ra các khía cạnh và tiết lộ 

thông tin giúp khán giả hiểu những vấn đề ảnh hưởng họ tốt hơn.  

 

Những tác phẩm báo chí chạy theo vấn đề như vậy rất quan trọng đối với việc thông tin cho 

công chúng tranh luận.  

 

Nó đối lập với việc chỉ đơn giản nhắc lại thông tin được đưa ra trong các thông cáo báo chí 

hay đưa tin về các sự kiện chính thức hay sắp đặt sẵn.  

 

Những đề tài đó cũng phải đưa nhưng vai trò của người phóng viên là đào bới những nơi 

người khác không làm và soi sáng vào những nơi tăm tối để phát hiện ra những thông tin mà 

nếu không sẽ mãi bị che giấu.  

 

Nó có nghĩa là phóng viên phải tạo ra lịch trình tin tức thay vì bị một lịch trình do những 

người khác sắp đặt ra. Đó là vai trò của người phóng viên. Nhưng đặt ra một khuôn mẫu để 

việc đó diễn ra là vai trò của nhóm quản lý cấp cao. Mô đun này sẽ xem làm thế nào để làm 

việc đó. 

 
 

Định nghĩa một chiến lược báo chí chạy theo vấn đề 
 

Triệu tập nhóm quản lý cấp cao của bạn gồm cả những đại diện từ các phòng kinh doanh và 

kỹ thuật. 

 

Đó cũng sẽ là nhóm giúp bạn nhận định về khán giả mục tiêu trong một nội dung đào tạo 

khác. 

 

Trong phần đó, chúng ta đã xem hồ sơ về các khán giả mục tiêu và cố hình dung các vấn đề 

họ quan tâm nhất. Bây giờ, chúng ta quay về thời điểm lúc các bạn liệt kê những vấn đề đó.  

 

Bất cứ khi nào bài tập này được đưa ra, câu trả lời về cơ bản là như nhau. Những vấn đề mà 

khán giả quan tâm nhất thường là:  

 
- Việc làm  
- Nhà ở  
- Sức khoẻ  
- Giáo dục  
- Tội phạm  
- Môi trường  



 

 

- An ninh  
- Tương lai  
- Công nghệ  
- Giao thông  

 

Danh sánh 10 vấn đề của bạn có thể khác nhưng nó có thể sẽ trùng rất nhiều với danh sách 

trên. 

 

Lưu ý rằng chính trị và tham nhũng không được liệt kê là những vấn đề chính mặc dù lần 

nào bài tập này chúng cũng được đề xuất. Sở dĩ như vậy là vì chính trị và tham nhũng là rất 

phổ biến đối với tất cả các vấn đề hơn là những vấn đề hay là chủ đề độc lập. 

 

Vì vậy chúng ta đã có một khởi đầu.  

 

Danh sách này là bắt đầu của kế hoạch chuyên môn đặc biệt của cơ quan bạn. Đây là danh 

sách mà bạn sẽ điều tra thay mặt khán giả của mình. 

 

Tuy nhiên, tại giai đoạn này, mọi thứ đều trông có vẻ mù mờ. Đó chỉ là những từ ngữ. 

Chúng ta cần nhiều hơn thế.  

 

Như vậy chúng ta chuyển sang bước tiếp theo.  

 

Triệu tập một số các biên tập của bạn ại và mời họ nghĩ ra 10 chủ đề cho mỗi vấn đề. 

 

Lấy ví dụ về sức khoẻ. 

 

Các chủ đề dưới vấn đề sức khoẻ có thể như sau:  

 
- Danh sách chờ ở bệnh viện  
- Nạo phá thai  
- HIV/Aids 
- Thuốc giả  
- Thiếu thuốc  
- Lao  
- Sốt rét  
- Giáo dục sức khoẻ  
- Vệ sinh bệnh viện  
- Chất lượng nhân viên ý tế  

 

Yêu cầu các biên tập viết ít nhất 10 chủ đề cho mỗi một vấn đề. 

 

Như vậy, chúng ta giờ đã có 10 vấn đề nhân với 10 chủ đề sẽ bằng 100 ý tưởng.  

 

Nhưng đây vẫn chỉ là một danh sách chung chung. Bây giờ đến phần thú vị. 

 

Các biên tập đưa danh sách này cho các phóng viên và yêu cầu họ nghĩ ít nhất ba ý tưởng đề 

tài cho mỗi chủ đề. 

 



 

 

Phóng viên tụ họp và thảo luận các ý tưởng, nghĩ xem làm thế nào để mô tả mỗi vấn đề 

thông qua các ví dụ phản ánh cuộc sống của các nhóm khán giả mục tiêu đã định trước đó. 

 

Ví dụ, một phóng viên có thể biết ai đó đi phá thai chui.  

 

Họ có thể đã nghe thấy rằng danh sách chờ đợi ở bệnh viện khu vực họ sống rất dài. 

 

Có lẽ họ đã nghe một ai đó bị ốm sau khi đến bệnh viện. 

 

Hoặc có thể họ tưởng tượng ra một kịch bản và sau đó đi ra phố hỏi mọi người xem liệu họ 

có biết một tai sự cố tương tự và có thể giới thiệu một ai đó có thể kể câu chuyện của họ.  

 

Lấy ví dụ như chủ đề giáo dục sức khoẻ, chúng ta có thể thấy rằng danh sách tổng hợp từ 

phóng viên có thể trông giống như thế này.  

 
- Giới trẻ không hiểu về nguy cơ HIV/AIDS 
- Sự xấu hổ ngăn chặn việc thừa nhận mình ốm  
- Ốm đau lan tràn vì cách nấu ăn trong bệnh viện 

 

Bất kể ý tưởng đề tài các phóng viên liệt kê ra là gì, cuối giai đoạn này, bạn sẽ có ba ý tưởng 

đề tài cho mỗi chủ đề. 

 

Như vậy bây giờ bạn có 10 vấn đề nhân với 10 chủ đề và nhân với 3 ý tưởng đề tài sẽ tương 

đương với 300 đề tài khả thi.  

 

Những đề tài này sẽ là không có thời hạn, nghĩa là chúng không hề liên quan đến một sự 

kiện hay công bố cụ thể nào.  

 

Chúng sẽ có tuổi thọ lâu, có nghĩa là chúng sẽ không bị hết hạn nhanh chóng. 

 

Và trên hết là chúng sẽ là những đề tài độc đáo của đài/báo bạn và bạn có thể sẽ muốn quay 

lại vào một ngày nào đó trong tương lại để kiểm tra những tiến triển của câu chuyện. 

 

Bạn sẽ sản xuất những đề tài mà nếu không có đài/báo bạn sẽ không bao giờ được kể. 

 

Đây là kế hoạch chuyên môn độc đáo và cũng chính là sự khác biệt thị trường của các bạn. 

 

Người lên kế hoạch  
 

Những đề tài này sau đó được người lên kế hoạch quản lý. Người này có trách nhiệm đảm 

bảo rằng tất cả các ý tưởng đều được kế hoạch, sản xuất tốt cho các thiết bị khác nhau và 

được lật lại. 

 

Người này sẽ giữ một lịch chi tiết những đề tài này. Mỗi đề tài sẽ có một ngày cụ thể để lật 

lại vấn đề. Có thể là ba tháng hoặc sáu tháng và thậm chí là một năm sau. 

 

Nhưng sẽ khá quan trọng là mỗi một đề tài được lật lại là để tìm ra cái gì thay đổi kể từ lần 

thực hiện trước. 



 

 

 

Xin hãy tham khảo mô đun đào tạo “Lập kế hoạch chạy trước vấn đề cho các tổ chức truyền 

thông”. Trong phần này chúng ta xem xét cụ thể hơn về vai trò của người lập kế hoạch.  

 

Vậy bây giờ chúng ta có 300 ý tưởng đề tài sẽ tái kiểm tra ít nhất một lần mỗi năm. Như vậy 

là tương đương với 600 đề tài. 

 

Như vậy là gần 12 bài độc quyền mỗi tuần. Đây là những đề tài mà các đối thủ của bạn sẽ 

không có. 

 

Họ sẽ bị buộc phải theo chân các bạn. Tuy nhiên, vào thời điểm họ làm, bạn sẽ xuất bản bộ 

đề tài độc quyền tiếp theo. Họ sẽ buộc lại phải chạy theo bạn.  

 

Bạn sẽ kiểm soát được lịch trình tin tức. 

 

Cái này bây giờ sẽ trở thành tâm điểm chiến lược nội dung của cơ quan bạn để có thể cung 

cấp các tác phẩm báo chí chạy theo vấn đề, thông tin cho công chúng tranh luận để khán giả 

có thể đưa ra các lựa chọn đúng đắn.  

 

Đây gọi là báo chí trách nhiệm. Và nó cũng là báo chí thông minh nữa vì nếu khán giả của 

bạn cảm nhận bạn đang đưa các vấn đề hầu hết họ đều quan tâm, khả năng cao là họ tin bạn 

và tiếp tục sử dụng các dịch vụ tin tức của các bạn. Việc này sẽ tăng cơ hội tăng doanh thu.  

 

Theo dõi và tiết kiệm chi phí  
 

Bây giờ bạn có danh sách những vấn đề, chủ đề và đề tài, chia sẻ nó với đội bán hàng và 

tiếp thị để họ có thể xây dựng các chiến lược xung quanh nội dung họ biết bạn đang định 

sản xuất.  

 

Chiến lược trên cũng tiết kiệm các nguồn lực và chi phí. Bạn thường xuyên có thể thực hiện 

một vài đề tài được kế hoạch tốt trong một chuyến đi để đảm bảo phóng viên, đội ngũ kỹ 

thuật và biên tập cho giá trị làm việc hiệu quả cao nhất. 

 

Tiếp theo chúng ta cùng xem tìm hiểu về việc bắt kịp với những thay đổi trong hành vi khán 

giả và phát triển công nghệ.  

 

Bản quyền: Trong tài liệu này mô đun đào tạo là bởi Media Helping Media và  

phát hành theo Giấy phép Creative Commons BY-NC 4.0. 


