
 

 

 
 
Hãy nghĩ về những người bình thường thức dậy mỗi sáng. 

Ngày xưa, tôi từng dậy vào 6 giờ mỗi sáng, đau đầu với cái đồng hồ báo thức 
ầm om. Phải đấu tranh mãi mới dậy được. 

Cuối cùng cũng dậy được, rồi lại lao vào công việc buổi sáng và sau đó tốn cả 
giờ đồng hồ vì kẹt xe. 

Tôi cảm thấy mình đang dùng quãng thời gian đẹp nhất trong đời để kiếm tiền 
cho người khác. 

Nhưng khổ nỗi là mọi người đều bảo rằng đó là điều bình thường, và tôi nên tự 
hào rằng mình có công ăn việc làm. 

Wow… có phải chăng người ta đều không có chí tiến thủ. 
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Bạn có bao giờ cảm thấy trong cuộc sống, chúng ta cần làm nhiều thứ tuyệt vời 
hơn so với việc đi làm, trả tiền điện? 

Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ mình không còn có lựa chọn nào khác. 

Đọc thêm : Nhật ký affiliate – Không có đam mê 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MỚI GIÚP TÔI ĐỘT PHÁ. 

Hãy tưởng tượng bạn tỉnh dậy… thật tự nhiên … khi cơ thể bảo bạn tỉnh dậy, 
ngủ đủ giấc. Không phải khó chịu vì cái đồng hồ báo thức. 

Bạn mặc quần áo, đi vài bước tới laptop. 

Bạn truy cập vào một website, nó cho bạn biết rằng đêm qua bạn vừa kiếm được 
hàng trăm, hay thậm trí hàng ngàn đô la. 

Làm sao có thể? 

Vâng, đó là cuộc sống mà tôi đã sống trong thập kỉ vừa qua. 

Đọc tiếp đi và tôi sẽ cho bạn thấy. 

ĐÃ LÀ 2021 RỒI – LÀM AFFILIATE THÔI 

Có vẻ như mọi người đều trở lên giàu có từ internet. 

Chắc hẳn bạn đã từ nghe về các Youtuber kiếm được 7 con số một năm. Một 
con mọt sách 20 tuổi khác kiếm được cả tỉ đô la trong một dự án Startup. 

Bạn thắc mắc… “làm sao để có thể làm được như vậy?” 
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Tôi muốn kể cho bạn biết về một thế giới ngầm, gọi là affiliate marketing – tiếp thị 
liên kết.  

Bạn đã bao giờ để ý đến những mẫu quảng cáo xuất hiện mỗi khi bạn vào trang 
web chưa? Ừ, tôi biết chứ, đôi khi nó hơi khó chịu. 

Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc rằng có cái gì đằng sau chưa? 

Đó là do những người làm affiliate đứng đằng sau đó.  

Công việc của những người làm affiliate như sau: 

1 . Chúng tôi mua quảng cáo trên những website. 

2 . Sau đó dẫn người truy cập vào website của mình để quảng bá sản phẩm, dịch 
vụ cho những công ty khác. 

3 . Các công ty trả tiền cho chúng tôi dựa trên mỗi lần bán được hàng – chuyển 
đổi. 

4 . Tiền kiếm được = số tiền hoa hồng – số tiền chạy quảng cáo. 

Affiliate giúp các công ty có thêm khách hàng và được trả tiền hoa hồng.  

Có rất nhiều mô hình kinh doanh online. Vậy affiliate marketing tốt ở điểm nào? 

1. Bạn không cần có phát minh. Không cần cắm đầu vào máy móc. 

2 . Bạn không cần phải kí bất kì hợp đồng. Không muốn cái cảm giác như làm 
việc cho những công ty nữa ư? Vậy thì dừng luôn. 

3 . Bạn không cần phải giao dịch trực tiếp với khách hàng. Không bao giờ. 
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4 . Bạn có thể làm việc tại bất cứ đâu trên thế giới ( tôi đã bỏ ra 3 năm sống ở các 
nước châu Á trong khi vẫn chạy các chiến dịch của mình) 

5 . Sẽ thật tuyệt nếu bạn là người hướng nội vì mọi thứ được hoàn thành bằng 
máy tính. 

Bạn không phải đi họp, hội nghị, hay phải ép mình đến những nơi mà mình 
không muốn. 

6 . Bạn sẽ làm ra rất nhiều tiền. Tạo ra 4 – 5 con số đô la lợi nhuận hằng ngày là 
chuyện hoàn toàn có thể.  

Bạn chỉ cần tập chung vào marketing.  Ngành công nghiệp affiliate marketing có 
rất nhiều cơ hội và không bao giờ là quá trễ để bạn bước vào.  

Đọc thêm : Thành công với quảng cáo Facebook, chuẩn bị bỏ công việc cơ quan 

TẠI SAO TÔI LẠI TẠO RA KHÓA HỌC NÀY? 

Tôi biết là nếu cố gắng học về affiliate marketing, thì sẽ rất quá tải. 

Bạn sẽ bị ngập chìm với một biển thông tin trên internet. 

Người này bảo điều này. Người kia bảo điều kia. Và họ còn dùng những định 
nghĩa mà bạn chưa bao giờ nghe.  

Có quá nhiều thông tin và nhiều thông tin lỗi thời, nhiều thông tin câu view, thông 
tin rác. 

Kiến thức từ những chuyên gia thực thụ thì rất ít, còn bài viết câu view thì nhiều. 

Căng thẳng quá! 
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Tôi đã viết blog về affiliate marketing được gần 5 năm rồi, và tôi có hơn 250 bài 
viết chuyên sâu về chủ đề này. 

Tôi luôn luôn cố gắng thêm nhiều giá trị cho các bạn và tôi nhận ra rằng mình 
cần phải tạo ra một  khóa học affiliate marketing chuyên nghiệp .  

Tôi và đội nhóm của mình mất vài trăm giờ để tạo ra nội dung, và đầu tư hơn 5 
con số để tạo ra cái giao diện đẹp đẽ mà bạn đang thấy.  

Chúng tôi lắng nghe phản hồi của hàng trăm người để cải thiện cuốn bí kíp này.  

Khoá học này là chìa khóa để nâng bạn nên level tiếp theo, và tôi quyết định sẽ 
tặng bạn miễn phí 100%.  

Không tiền bạc gì ở đây cả.  

TẠI SAO TÔI LẠI TẶNG KHOÁ HỌC AFFILIATE 

MARKETING MIỄN PHÍ. 

1. Tôi thích giúp đỡ người khác 

Chưa một ai từng tặng nhiều nội dung miễn phí về  affiliate marketing  như tôi. Và 
tôi nhận ra, tôi càng cho đi nhiều, tôi càng nhận lại nhiều. 

2. Đây là một cơ hội để tôi trở thành top affiliate 

Tôi được rất nhiều đặc quyền từ việc này như chạy quảng cáo những chiến dịch 
độc quyền, những cơ hội diễn thuyết tuyệt vời, và tôi được kết nối với những 
người thực sự thông minh.  

3. Đây là cơ hội để giới thiệu về khóa huấn luyện affiliate nâng cao 
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Tôi thích dạy affiliate marketing cho người khác và tôi có một vài chương trình đi 
sâu hơn về một vài chủ đề nâng cao. 

Tôi nhận thấy một số người muốn bán khoá học của họ với những lời hứa hẹn 
thổi phồng, những lời đánh giá giả mạo, và toàn video dụ dỗ newbie. 

Còn tôi thì muốn giúp đỡ bạn dựa trên những kinh nghiệm thực sự. Nếu bạn 
quan tâm thì có lẽ bạn sẽ chú ý đến một số  khóa học nâng cao  của tôi. 

Công bằng chứ?  

Nếu bạn thích khóa học này thì hãy giúp tôi chia sẻ với những anh em cùng chí 
hướng. 

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI? 

Sau khi học xong, bạn sẽ hiểu được affiliate marketing thực sự là gì, và bạn 
cũng sẽ có đủ kiến thức để bắt đầu chạy chiến dịch đầu tiên. 

Nếu bạn đang chuẩn bị một hành trình vạn dặm, thì cuốn bí kíp này chính là bản 
đồ.  

Nhưng mà phải nói trước… 

Cho dù bạn học hành nghiêm túc, thực hành đầy đủ, thì tôi cũng không thổi 
phồng rằng bạn có thể trở thành triệu phú vào tuần sau. 

Nhưng tôi hứa là bạn sẽ phát triển được những nguyên tắc cơ bản và  khả năng 
tư duy cần thiết để thành công trong lĩnh vực affiliate marketing này. 

Bạn đang có được khoá học mà tôi đã ước rằng mình có khi tôi mới bắt đầu làm 
affiliate. 
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Bởi vì nếu tôi là newbie, nó có thể giúp tôi tiết kiệm quá nhiều thời gian, tiền bạc, 
và tránh khỏi những sai lầm thất bại thảm hại.  

Ngay cả khi bạn đã có kinh nghiệm trong ngành affiliate, khoá này sẽ giúp bạn 
củng cố các khái niệm, kiến thức mà bạn có thể đã bỏ lỡ.  

SỬ DỤNG KHOÁ HỌC NÀY THẾ NÀO? 

Khoá học này rất là nặng (hơn 30.000 từ).  

Nếu là lần đầu tiên, tôi khuyên bạn nên càn quét từ đầu tới cuối.  

Nếu bạn đã có kinh nghiệm, bạn có thể tìm đọc bất cứ chỗ nào mà bạn cảm thấy 
cần thiết. 

Ở cuối mỗi chương tôi có để một vài câu hỏi cùng với bài tập về nhà. Hãy chắc 
rằng bạn thực hành chúng vì nó được tạo ra để giúp bạn hiểu và nhớ rõ hơn.  

Có quá nhiều thứ cần phải học, vậy nên tôi đã cố gắng chi tiết nhất có thế. Bài 
tập về nhà sẽ mài dũa lại những kĩ năng bạn vừa mới học.  

NHỮNG DÒNG CUỐI CÙNG 

Nếu không làm thì chẳng thể thành công. 

Thông tin, kiến thức chỉ chiếm 25% của kết quả. 

Cho dù bạn thầy dạy võ giỏi nhất thế giới, nhưng nếu bạn không nghiêm túc cố 
gắng luyện tập, bạn cũng chẳng thể đánh thắng một người bình thường. 

Tôi không ở đây để truyền cảm hứng. Tôi ở đây để giúp bạn đổi đời.  
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Nhưng để đạt được điều đó bạn phải  lao vào mà làm việc . 

Nào, bắt đầu thôi!  
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