
EXPRESS YOURSELF ON VIET COMICS QUALITIES 

Viết blog mới với VComiQ . 
The Vietnamese Comic Quality 

 
 

Viết blog trên Internet thời-đại với thể loại comic. 
VcomiQ với bộ sưu tập xuất lên mạng quốc tế là 

Công cụ đưa bạn và các blog Việt ra nguồn thế giới . 

 
BẠN ĐÃ THAM GIA VCOMIQ CHƯA ? 

 
Click vào Link ghi email & tên lấy INVITE VcomiQ.



Nói về thể loại Comic : weblog thế hệ mới cho phép người đọc 
chỉ mất vài phút để nắm bắt nội dung bài viết, lại phải có ấn 
tượng để dừng lại xem và đọc : Comic có lợi thế là hình ảnh 
nên ai cũng liếc xem là ảnh gì ,chỉ tóm gọn thêm vài câu chú 
thích làm cho người đọc thấu đáo nội dung ban đầu 
ngay.Chiều sâu của các ý-tưởng trong thể loại Comic mới thật 
sự là điểm để phát triển sức mạnh của bài viết .  

Rút ngắn khoảng cách để các blogger trẻ đạt được �tên tuổi� 
đưa ra những nhận định sắc-bén ,đưa ra một ý-tưởng mới 
hoặc đặt dấu-ấn của bạn lên mạng web-net là cách mà 
VcomiQ muốn bạn cùng khởi-đầu với chúng tôi.   

Ngoài bộ sưu-tập VcomiQ bao gồm các tranh comic của mọi 
thành viên đóng góp để xuất lên qua mạng web2.0 toàn cầu 
VcomiQ Ning Network là nơi tập hợp để mọi người có thể tìm 
hiểu các ý-tưởng mới của bạn,cùng phát triển với VcomiQ. 

 
Thành viên VcomiQ bạn sẽ được những gì ? 

ạn được cung-cấp tất-cả các hướng dẫn để thực hiện 
bài viết comic với các công-cụ trên mạng hoặc với 

phần soạn thảo windows có sẵn từ máy tính . 

• Weblog của tương lai : tạo trang web comiq riêng nếu muốn. 

PHƯƠNG THỨC TẠO TÊN TUỔI CHO BLOGGER 

Với thể loại VcomiQ :  bạn sẽ nhanh chóng làm mọi người nhớ 
đến khi xem tác phẩm comic của bạn, vì các comic của thành 
viên sẽ được giới thiệu trên nhiều website khác liên kết qua 
giao thức RSS.Chỉ cần �search� với Google hay Yahoo! Bạn 
sẽ thấy ngay tên của mình khi có tham gia post trên VcomiQ. 

Bộ sưu tập VcomiQ : bạn và tất cả thành viên có tranh comic 
được chọn sẽ nằm trong bộ sưu tập này,mọi nguồn web thế 
giới đều có thể xem được và là phương thức giới thiệu Vietnam 
ra quốc tế một cách ấn-tương nhưng đơn giản nhất. 

Tham gia VcomiQ Free : CLICK đây ! để đăng nhập 

Hoặc copy và paste link này  http://www.contactify.com/df4e8 
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