
 

 
 
Chúc mừng! 

Bạn đã hoàn thành chuỗi bài học cơ bản về affiliate marketing. 

Cho dù bạn là lính mới, hay là cựu chiến binh, bạn cũng đã học được một số 
chiến lược hay để đem chiến dịch của mình nên một tầm cao mới. 

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên, và bạn đã bước được vài bước 
rồi nhỉ. 

Hãy nhớ đọc lại vài lần. Bạn sẽ phải đối đầu với đủ mọi thứ khác nhau trong 
cuộc hành trình affiliate này. 

Nếu có lúc bạn gặp vấn đề với landing page, hãy đọc lại phần landing page. Nếu 
bạn yếu về tối ưu, hãy tập trung vào phần tối ưu mà tôi đã viết. 

Chúng ta đã đi qua rất nhiều thông tin – đây là tóm tắt lại những gì bạn đã học 
được 
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Giới thiệu:  tại sao affiliate marketing là hình thức kinh doanh hoàn hảo với 
người ít vốn, và một vài câu truyện về những học trò của tôi. 

Affiliate marketing là gì – nguyên tắc cơ bản về tại sao affiliate marketing lại tốt, 
những người liên quan, ưu và nhược điểm của ngành công nghiệp này. 

FAQ – những câu hỏi phổ biến nhất của những affiliate mới, và câu trả lời của 
tôi. 

Mindset – làm sao để xây dựng tư duy triệu phú, cho dù bạn có tất cả siêu chiến 
thuật trên thế giới, nhưng nó cũng sẽ vô dụng nếu bạn không dùng chúng. 

Affiliate network – affiliate network là gì, affiliate manager là ai, họ sẽ giúp bạn 
kinh doanh ra sao. 

Free vs Paid traffic – dẹp bỏ huyền thoại “free” traffic, giải thích tại sao paid 
traffic rất có lợi đối với affiliate. 

Nguồn traffic  – traffic tốt nhất cho newbie là gì (mobile / Facebook), những thứ 
mà newbie nên tránh xa (search, display, adult) 

Ngách và offer  – tổng quan về top CPA offers và ngách, mô hình kiếm tiền và 
làm sao để chọn offer / ngách đầu tiên của bạn. 

Ads và copywriting – bạn đã học về những loại mẫu quảng cáo khác nhau (văn 
bản, hình ảnh, hybrid, pop), chiến thuật đặt tiêu đề, và những chiến thuật 
copywriting lớn nhất. 

 

Landing page  – tôi đã cho bạn thấy một landing page cơ bản là thể nào (tiêu đề, 
hình ảnh, đánh giá của khách hàng, CTA, etc), và tôi cũng đưa cho bạn link tải bí 
kíp landing page checklist PDF. 
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Hosting – làm sao để thiết lập host và tên miền (shared hoặc VPS), và mang 
landing page nên internet. 

Tracking – hướng dẫn hoàn chỉnh để thiết lập phần mềm theo dõi (voluum) và 
một tên miền tùy chỉnh. 

Khởi động chiến dịch  – hướng dẫn từng bước để chạy chiến dịch khi bạn đã 
thiết lập xong. 

Tối ưu chiến dịc h – những điều bạn cần làm sau khi chạy chiến dịch đầu tiên 
để có doanh thu, và 2 biến số lớn nhất cần tập trung (landing page, offer, mẫu 
quảng cáo / angles) 

Công thức newbie  – cách thức cụ thể giúp bạn vận hành chiến dịch hiệu quả 
hơn và cách để tránh những sai làm mà newbie thường gặp. 

Tài nguyên và công cụ  – những cái không thể thiếu (affiliate network, traffic, 
hosting, voluum) và những tài nguyên khác (forum, công cụ gián điệp, dịch 
thuật,…) 

Hãy nhớ rằng bạn phải hành động. Bạn sẽ không thực sự hiểu những gì tôi dạy 
cho đến khi bạn chạy chiến dịch. 

Nhớ rằng khi tôi mới biết affiliate marketing. 

Tôi cứ ngỡ rằng nó giống như một thế giới ngầm. Mọi người đều khoe rằng họ 
kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chẳng mấy ai nói về lúc họ bắt đầu như thế 
nào. 

Cũng không thể đổ lỗi cho họ – Họ bán khóa học mà, chẳng lẽ họ lại tự đánh 
mất danh tiếng của mình, kiếm tiền kiểu gì nữa? 
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Tôi từng học affiliate marketing rất khó khăn. Tôi chạy chiến dịch, rồi lại chạy, rồi 
lại chạy… 

Rất là khó khăn vì tôi không có người cố vấn, không có nhóm hỗ trợ. Lúc đó, tôi 
còn ngỡ rằng affiliate không hợp pháp. 

Nhưng tôi phải tiếp tục vì tôi không có nhiều lựa chọn. Và sự kiên trì đó cuối 
cùng đã thay đổi đời tôi. 

Tôi từng có mục tiêu là đi du lịch thoải mái. 

Nếu tôi có thể giúp bạn tiết kiệm tý tiền và giúp bạn thoát khỏi vài trận đau đầu, 
vì việc viết bài hướng dẫn này là hoàn toàn đáng giá. 

Tôi đầu tư 5 con số tiền túi và hàng trăm giờ để viết bài hướng dẫn. Nếu bạn 
thích, thì hãy chia sẽ với những người mà bạn tin rằng sẽ giúp ích cho họ. 

Bạn là cựu chiến binh, đã có kinh nghiệm, và bạn cần thông tin nâng cao hơn? 

Hãy tham gia Khu VIP nhé. 

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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