
 

 
 
Các affiliate chuyên nghiệp dùng công cụ rất nhiều. 

Đầu bếp không thể nấu ăn mà không có dao, muỗng, chảo. 

Affiliate marketing cũng vậy. Có một vài công cụ rất cần thiết, chúng giúp bạn dễ 
thở hơn rất nhiều. 

Tôi đã làm thử nghiệm rất lâu và đúc kết lại, bạn sẽ rất dễ dàng khi đi qua bước 
này. 

Những công cụ được giới thiệu là đều đã được tôi dùng và đưa ra đánh giá. Tôi 
sẽ viết ra: nó là gì, tại sao nó lại quan trọng, và giá tiền bao nhiêu. 

Đọc thêm : Tự học affiliate marketing: Kiếm tiền sweepstakes với Push 
Notifications 

AFFILIATE NETWORKS (CẦN THIẾT). 
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1. Nó là gì vậy? 

Chỉ cần nghĩ là affiliate network là một nơi cung cấp mà bạn lấy hàng rồi mang đi 
bán. 

2. Bạn có cần nó không? 

Nếu không có affiliate network, bạn không có offer. Là một affiliate, chúng ta 
quảng bá offer của người khác, vậy nên affiliate network rất quan trọng. 

Tin tốt! 

Nó miễn phí 100% để đăng ký và bạn không phải trả bất kì đồng nào (họ sẽ kiếm 
được một ít % từ những chuyển đổi của bạn). 

Nếu bạn sống ở các quốc gia phát triển thì nên chọn Advidi. 

Tại sao lại là Advidi? 

Có hàng trăm affiliate network ngoài kia. Vấn đề là đa số họ không thích 
newbies. 

Khi gặp một người mới, network phải bỏ ra rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi, 
hướng dẫn thiết lập… Tốn thời gian và công sức của họ. 

Vấn đề khác là vài network không có danh tiếng. 

Tôi muốn giới thiệu cho bạn một network mà tôi đứng đằng sau 100%. Đấy là tại 
sao tôi giới thiệu Advidi. 

Bảo là Charles Ngo gửi bạn tới và họ sẽ giúp đỡ bạn. 
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Ghi chú: khi trở thành  thành viên VIP, bạn sẽ được hướng dẫn đăng ký 3 
network mới, đây là những network dễ làm, rất thân thiện với người mới. 

Đọc thêm : Bị từ chối khi đăng ký vào affiliate network, đây là cách để giải quyết. 

PHẦN MỀM THEO DÕI (QUAN TRỌNG) 

1. Nó là gì vậy? 

Là phần mềm dành riêng cho affiliate để theo dõi chiến dịch. Còn gọi là phần 
mềm tracking. 

Làm rõ hơn tý nhé! 

2. Tại sao bạn cần nó? 

Bạn cần theo dõi chính xác những lượt click vào quảng cáo. Nếu bạn không biết, 
bạn đang đốt tiền đấy. 

Hãy tưởng tượng bạn đang quảng bá ứng dụng điện thoại. 

Nếu người dùng Android có chuyển đổi là 3% và iPhone là 0.5%, bạn sẽ chỉ 
chạy quảng cáo tới điện thoại Android để tối đa doanh thu. 

Nhưng nếu bạn không biết chuyển đổi là bao nhiêu, bạn sẽ không thể tối đa 
doanh thu được. 

Cách duy nhất để kiếm tiền affiliate marketing là đưa ra quyết định dựa vào số 
liệu. Phần mềm theo dõi sẽ cho bạn biết những con số ấy. 

Tôi cũng đã hướng dẫn quá trình cài đặt Voluum trong những bài trước rồi, nên 
nó siêu đơn giản. 
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Tôi giới thiệu bạn dùng: Voluum. Giá: $99 một tháng. 

Chọn gói dịch vụ nào: 

Với gói rẻ nhất. Bạn cần nâng cấp nó khi bạn có hơn 1 triệu event. 

Tiền nào của ấy, giá Voluum đắt nhưng lại chất lượng. 

Tuy nhiên, nó sẽ không phù hợp khi bạn chơi quảng cáo Mobile. Nếu bạn muốn 
chạy quảng cáo mobile, thì buộc phải dùng phần mềm tracking rẻ hơn, bởi vì 
lượng traffic mobile rất rất lớn. 

Ghi chú: bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tracking khá để tiết kiệm chi phí. 
Bạn sẽ được biết về BeMob và Kintura khi tham gia Khu VIP. 

Đọc thêm : Affiliate marketing rất khó. Bạn có dám tiến lên? 

HOSTING (QUAN TRỌNG) 

1. Nó là gì vậy? 

Tôi đã nói khá rõ về hosting trong những bài trước, và mấu chốt là: 

“Nếu không có web host, bạn không thể đưa landing page lên internet”. 

2. Tại sao bạn cần nó? 

Nếu bạn không có hosting, bạn không thể dùng landing page. 

Bạn cần dùng landing page cho hầu hết chiến dịch affiliate. Chuyển đổi sẽ cao 
hơn rất nhiều, và nếu bạn chống lại các affiliate khác mà không dùng landing 
page, bạn sẽ thua thảm hại. 
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Tôi đề nghị bạn phải có ít nhất 1 VPS. Và khi kiếm được tiền, bạn nên nâng cấp 
nó thành dedicated server. 

Nếu bạn không đủ tiền mua VPS, bạn có thể dùng shared host một thời gian. 
Nhưng không ổn đâu. Bạn sẽ gặp down time, web load chậm hơn, và mất 
chuyển đổi. 

Nếu bạn có ngân sách $500 một tháng, bạn nên trả $50 cho một cái VPS. 

Shared Hosting: Bluehost. Giá: $3.95 một tháng. 

Bạn nên chọn gói nào: 
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Bạn có thể chọn gói rẻ nhất, không có nhiều sự khác biệt giữa gói rẻ nhất với gói 
$5.95. 

Ghi chú: Tham gia Khu VIP để học về Dedicated Server của Amazon S3 + 
Cloudfront. Rẻ mà chất lượng. 

Đọc thêm : Vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám – Nhật ký affiliate 

VPS: liquidweb. Giá $79 một tháng. Nên chọn gói nào: 
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Tốt nhất là chọn gói rẻ nhất khi mới bắt đầu. Bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để bắt 
đầu dẫn traffic (Chịu được rất nhiều traffic). Họ cũng thông báo cho bạn khi nó 
sắp max. 

Đọc thêm : Hướng dẫn thiết lập Vultr để chơi quảng cáo affiliate  (không phải 
hướng dẫn dùng Vultr để lập web như các bài viết khác trên mạng đâu nhé, là 
hướng dẫn host landing page để chơi quảng cáo traffic lớn. 

Dedicated servers: Liquidweb. Giá $199 một tháng. 

Nên dùng gói nào: 

Cứ dùng gói rẻ nhất đi. Bạn sẽ dễ dàng nâng cấp khi cần thêm. 
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Một lần nữa, tôi muốn bạn biết: Tôi hiểu rằng nhiều newbie không có tiền mua 
VPS, nên dùng share host cũng không tệ, nhưng tôi không khuyến khích nó. 

Share host không đáng tin cậy bằng VPS, hậu quả là bị crash, máy chủ bị đơ, 
không chuy cập được và làm mất chuyển đổi của bạn, tracking sẽ mất hết. 

Nếu bạn đang dùng shared host thì hãy lập tức nâng cấp thành VPS ngay khi có 
đủ tiền. 

Tổng chi phí cần thiết để mua phần mềm / công cụ. 

Voluum: $99 / tháng 

Hosting: $59 / tháng 

Tổng:  $158 

Bắt đầu kinh doanh chỉ với $158 một tháng! 
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Chào mừng đến thế giới affiliate marketing! 

Bạn có thể xem nó như là một doanh nghiệp thú vị – ít tiền đầu tư, nhưng cơ hội 
rất nhiều cho những ai chăm chỉ. 

Được rồi, bên trên là những thứ cần thiết. 

Bây giờ hãy xem qua về những thứ khác… 

Đọc thêm : Đánh giá IamAffiliate – Forum affiliate chuyên nghiệp 

PRIVATE FORUMS (TÙY CHỌN) 

1. Nó là gì vậy? 

Bạn cũng biết forum là gì mà. Là những diễn đàn, nơi quy tụ của các affiliate. 

2. Tại sao bạn cần nó? 

Đa số affiliate thực sự không tư vấn miễn phí. Tôi viết bài này để giúp bạn khởi 
động chiến dịch đầu tiên, nhưng affiliate thực sự là ngành công nghiệp rất to. 

Có hàng trăm ngách, nguồn traffic và mô hình kinh doanh. 

Nếu bạn thực sự muốn trở thành super affiliate và kiếm bộn tiền mỗi ngày, bạn 
cần tập trung vào một khu vực cụ thể. 

Nếu gặp một forum tốt – bạn sẽ học được nhiều phương pháp, chiến thuật ở 
những phần cụ thể trong chiến dịch của mình. 

Tôi giới thiệu với bạn: stmforum.com Giá $99 một tháng. 
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Bên trong có gì? 

● Group toàn chuyên gia 
● Những lời khuyên và kinh nghiệm từ những affiliate khác. 
● Super affilate xuất hiện và trả lời comment thường xuyên. 
● Theo dõi và cho bạn thấy chính xác những thứ đang hoạt động tốt. 
● Case studies về những chiến dịch thành công (cả những chiến dịch 

thất bại nữa, để bạn biết cách tránh) 

Còn nữa, người ta đang show chính xác những chiến dịch mà họ đang chạy 
trong forum này. 

Có nhiều newbie cũng đang viết những bài Follow Along về chiến dịch của họ, 
và những super affiliate sẽ comment đưa ra lời khuyên cho những chiến dịch 
dấy. 

Bạn có thể học được nhiều bài học ngay cả khi không chạy chiến dịch. 

Nếu bạn không đủ khả năng để mua khóa học hoặc khóa huấn luyện cấp cao, 
forum chính là nơi tuyệt nhất để bạn học về affiliate marketing. 

Bạn có thể đọc bài đánh giá toàn tập tài đây:  Đánh giá STM Forum. 

Ghi chú: Tham gia Khu VIP để dùng chung STM forum, tiết kiệm chi phí 
marketing. 

Còn một vài forum free khác nhưng tôi không khuyến khích bạn đọc. Thông tin 
quá tệ, có thể làm hỏng chiến dịch của bạn. 

Hãy đầu tư vào học tập. 
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“Tôi sẽ không tiết kiệm một xu cho tới khi tôi 40. Tôi đầu tư vào bản thân – vào 
học tập, làm chủ công cụ, chuẩn bị”  – Henry Ford 

Còn một forum khác cũng rất hay, đó là Afflift nhé. 

Đọc thêm : Đánh giá AffLift – Forum affiliate thân thiện và gần gũi với Newbie. 

THUÊ NGOÀI (TÙY CHỌN THÊM)  

1. Là gì vậy? 

Bạn có thể thuê Freelander ở mọi nơi trên thế giới để giúp bạn với những thứ 
mà bạn quá bận để làm, không muốn làm, hoặc không thể làm. 

2. Tại sao bạn cần nó? 

Bạn phải học những phần cơ bản của kinh doanh. 

Một khi bạn hiểu cơ bản, thì bạn có thể xem xét thuê ngoài. 

Bạn không biết tạo landing page hay thiết kế banner à? Vậy thì cứ thuê ngay một 
trợ lý. 

Giới thiệu cho bạn: 

Upword – Dùng lâu dài thì cái này rất tốt. Bạn có thể tìm thấy nhiều thiên tài ở 
đây và họ có hệ thống rất tốt. 

Fiverr – Rất tốt nếu bạn muốn làm vài thứ lặt vặt và muốn làm thật nhanh. 

Đọc thêm : Affiliate – Xây dựng đội nhóm đầu tiên của bạn (ngay cả khi bạn là 
newbie). 
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CÔNG CỤ SPY (TÙY CHỌN THÊM) 

1. Nó là gì vậy? 

Là công cụ để hacks. 

Mỗi khi bạn muốn biết chính xác các chiến dịch mà affiliate khác đang chạy. 

Cứ dùng công cụ để tìm. 

2. Tại sao bạn cần nó? 

Chúng ta đều bận. 

Bạn càng làm nhanh, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Đơn giản. 

Và nếu bạn có thể xem người ta đang làm cái gì, bạn sẽ học nhanh gấp đôi. 

Bạn không cần phát minh lại cái bánh xe – đã có người làm trước rồi, cứ lấy mà 
cải tiến thôi. 

Tôi giới thiệu cho bạn:  Adplexity. Giá $149 / tháng 

Hiện tại, không có công cụ spy nào tốt hơn Adplexity đâu. 

Tôi được mời truy cập vào 95% các phần mềm affiliate marketing trước khi nó 
được mang ra chợ bán, vậy tôi biết Adplexity sẽ là vua của công cụ gián điệp 
trong một thời gian dài đấy. 

Ghi chú: Tham gia Khu VIP để dùng chung Adplexity với anh em, tiết kiệm chi 
phí. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       12 

https://www.thongthienphong.com/ky-thuat/do-tham-chien-dich-quang-cao-bang-adplexity/
http://www.thongthienphong.com/


 

Chọn gói nào: 

Đa số affiliate mới sẽ chơi mobile vì có rất nhiều cơ hội. Và công cụ gián điệp 
của Adplexity bỏ xa các công cụ khác về mặt này, đây cũng là công cụ mà hầu 
hết mobile super affiliate đang dùng. 

Hãy xem ảnh chụp màn hình dưới đây. 

Tôi muốn xem affiliate khác đang dùng cái gì để quảng bá ứng dụng trên mobile 
phone, và đây là kết quả: 

Để ý là tôi tìm được hơn 700 popup landing page ở US chỉ với từ khóa “cleaner”. 

 
Đọc thêm : Phỏng vấn super affiliate – Marketer lão làng iAmAttila. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       13 

https://www.thongthienphong.com/hanh-trinh/phong-van-super-affiliate-marketer-iamattila/
http://www.thongthienphong.com/


 

VPN (TÙY CHỌN THÊM) 

1. Nó là gì vậy? 

VPN là viết tắt của Virtual Private Network. 

Một VPN cho bạn xem những thứ mà thông thường bạn không xem được. 

Ví dụ, nếu bạn muốn xem trang web đó trông như thế nào ở quốc gia khác, bạn 
có thể dùng VPN để xem xem nó như thế nào. 

2. Tại sao bạn cần nó? 

Có một vài lý do VPN có thể giúp bạn làm affiliate. 

1. Kiểm tra trang offer. 

Trước khi bạn chạy offer, bạn muốn kiểm tra xem trang của họ như thể nào, họ 
hứa hẹn cái gì… 

Đa số chiến dịch của tôi đều là kéo traffic quốc tế, nhưng vì tôi sử dụng IP Mỹ, 
nên các affiliate network sẽ tự động chuyển hướng tôi đến trang dành cho Mỹ. 

Thế là tôi dùng VPN để xem. 

Một VPN có cả chục quốc gia khác nhau để bạn “log in”. 

Ví dụ tôi đang chạy chiến dịch ở Thụy Sĩ, tôi có thể chỉnh VPN về Thụy Sĩ, và 
sau đó tất cả website sẽ thấy tôi là một IP của Thụy Sĩ. 

2. Nó giúp bạn an toàn hơn. 
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Chính phủ, nhà cung cấp internet, hacker không thể xem dữ liệu bạn đang dùng. 

Hơn nữa, một VPN giúp bạn ẩn danh IP, một website không thể biết bạn đến từ 
quốc gia nào. Điều này dẫn đến… 

3. Công cụ spy nâng cao. 

Nếu bạn muốn quảng cáo trên một website nhất định, bạn có thể dùng VPN để 
truy cập vào nó. 

Kết hợp với một trình duyệt ẩn danh, bạn sẽ được thấy miễn phí trang web này 
trông như thế nào khi một khách nước ngoài tới. 

Giới thiệu với bạn:  PureVPN. Giá $8.25 / Tháng. 

Chọn gói nào đây. 

Nếu bạn có tiền, hãy mua 12 tháng luôn. Nó sẽ giúp bạn an toàn tuyệt đối. 

Nếu bạn kiểm tra tài khoản ngân hàng ở một chỗ wifi bị hack thì sao, rất nguy 
hiểm. Nhưng nếu có VPN thì không phải lo. 
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DỊCH LANDING PAGE (TÙY CHỌN THÊM) 

Nó là một dịch vụ dịch thuật online. 

Tiếng Anh chỉ là một trong hàng chục ngôn ngữ trên thế giới. 

Rất nhiều chiến dịch của tôi là chiến dịch quốc tế. (dễ kiếm tiền – và đa số 
affiliate rất lười dịch quảng cáo / landing page) 

Tôi dùng dịch vụ dịch thuật để giúp tôi dịch. Nó siêu nhanh và là dịch vụ tốt nhất 
mà tôi tìm được. 

Bạn muốn đảm bảo người ta nói chính xác những gì gì ở nước họ, và không chỉ 
là dịch từng từ như Google. 

Nếu bạn nhìn thấy một quảng cáo tiếng Anh sai ngữ pháp, bạn cũng không mua 
hàng phải không? 

Tương tự với các ngôn ngữ khác. 

Chất lượng ngôn ngữ phải được ưu tiên hàng đầu. 

Giới thiệu luôn: Onehour translation. Giá $0.087 một từ. 

Tôi đã dùng dịch vụ này nhiều năm và tôi luôn kiếm được chuyển đổi cao hơn 
với những câu dịch của họ. 

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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