
 

 
 
Trong bài trước, tôi đã cho bạn biết tầm quan trọng của landing page. Và để tạo 
landing page, bạn cần host. 

Trong thế giới web hosting, có ba lựa chọn: 

● Shared hosting 
● VPS (Virtual Private Server) 
● Delicated Server 

(Còn có CDN, tôi sẽ không đề cập tới trong bài này) 

Tôi sẽ dùng khái niệm ký túc xá để mô tả sự khác biệt giữa ba loại trên. 

HIỂU RÕ VỀ CÁC LOẠI MÁY CHỦ 

Hãy tưởng tượng một khu ký túc xá. 
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1. Share host giống như bạn sở hữu một phòng đơn. 

Phòng của bạn là không gian được bố trí trong ký túc xá. Bạn chỉ có thể đón một 
lượng khách nhất định (traffic). 

Và phòng của bạn là một trong nhiều phòng cùng một tầng trong ký túc xá. 

2. VPS giống như là có toàn bộ một tầng trong ký túc xá. 

Bạn có nhiều không gian hơn và đón được nhiều khách hơn. Nhưng bạn vẫn chỉ 
là một trong số các tầng của ký túc xá. 

3. Delicated server tương đương với việc sở hữu toàn bộ ký túc xá. 

Bạn có luôn cả một cái ký túc xá để đón khách. 

Đa số các hosting $5 / tháng ở ngoài kia là share host. (Bạn dùng chung băng 
thông và lưu trữ chung với một số chủ website khác). 

Có được domain và thiết lập được hosting là hai việc khác nhau. Bạn cần cả hai 
để tạo website. 

Đọc thêm : Kinh nghiệm affiliate marketing: Làm gì sau khi đã trở thành cao thủ 

ĐĂNG KÝ VÀ THIẾT LẬP TÊN MIỀN – DOMAIN 

Công ty tên miền họ sẽ quản lý, giữ chỗ trước, và bán tên miền. 

Tôi đề nghị nên mua tên miền ở namecheap. Họ thường giảm giá, và tôi chưa 
từng gặp bất kì vấn đề gì trong suốt 10 năm sử dụng. 

Hướng dẫn sơ bộ: 
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1. Đến namecheap và đăng ký một tên miền. 

2. Tạo một tài khoản 

3. Chọn một tên miền bất kì (đừng nghĩ quá nhiều về bước này, nó chả quan 
trọng đâu) 

4. Sau khi chọn được tên miền, nó sẽ hiển thị ở trên Dashboard. 

5. Click “Manage”. 

6. Không tắt trang này vì bạn sẽ cần quay lại khi thiết lập hosting. 

Tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, vì ngoài kia có khá nhiều bài viết hướng dẫn chi tiết 
rồi, viết lại sẽ mỏi tay. 

Đọc thêm : Kinh doanh affiliate chơi quảng cáo ngân sách thấp: Giấc mộng xa vời 

THIẾT LẬP HOSTING VPS 

Bạn cần một máy chủ web để lưu trữ trang landing page. 

Đầu tiên, thì bạn nên hạn chế sử dụng share host. 

Bởi vì khi kéo nhiều traffic, thì cái share host sẽ bị crack, bị đơ… nó không thể 
chịu nổi. 

Vậy nên bạn cần ít nhất một cái VPS, xem hướng dẫn tại bài này: 

VPS + SSL trong affiliate: Hướng dẫn dùng VPS trong quảng cáo trả phí 

Nếu bạn không đủ tiền để mua VPS thì sao? 
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Bạn có thể dùng host của Amazon S3. Host của họ cực mạnh, tương đương với 
cả dedicated server. Hãy học các thiết lập máy chủ Amazon S3 tại  Khu VIP. 

Khi chạy traffic có lợi nhuận, thì mấy cái VPS có là gì. 

Nhớ nha, hạn chế dùng share host. 

Bởi vì một chiến dịch affiliate cần kéo rất nhiều traffic, nếu máy chủ bạn bị đơ, bị 
downtime thì landing page sẽ không hiển thị, bạn sẽ toi tiền quảng cáo. 

Đọc thêm:  Kinh nghiệm triệu đô mà tôi học được 

LÀM SAO ĐỂ UPLOAD LANDING PAGE? 

Chúng ta cần dùng FTP. 

FTP là viết tắt của “File-Transfer-Protocol”. 

Bạn sẽ tạo website và landing page trên máy tính mình. 

Vậy bạn sẽ cần mang landing page từ máy tính mình nên internet. 

Có rất nhiều thông tin trên mạng internet chỉ cho bạn cách làm sao upload files 
lên website. 

Nhưng nếu bạn muốn học hướng dẫn bài bản, chi tiết, thì hãy tham gia Khu VIP 
nhé. 

TÓM TẮT KIẾN THỨC. 

1. Đăng ký một web host cho landing page của bạn. Tôi đề nghị bạn nên bắt đầu 
với VPS hoặc Amazon S3. 
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2. Mua một tên miền từ Namecheap. 

3. Học cách dùng FTP để upload trang lên server 

Ghi chú: Tham gia Khu VIP để học cách thiết lập máy chủ, landing page, CDN 
toàn tập. Sử dụng máy chủ mạnh của Amazon + Cloudfront. 

Học thêm kiến thức bài bản, nâng cao tại  Khu VIP. Tải ebook và đăng ký email 
tại đây:  affiliate marketing ebook. 
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