
 

 
 
Những người mới học affiliate marketing thì rất dễ bị quá tải thông tin. Đừng lo, 
đó là bình thường thôi. 

Nếu bạn là newbie, thì chắc hẳn là bạn đang có rất nhiều câu hỏi về affiliate 
marketing. 

Vậy nên trong bài này, tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi mà tôi biết. 

CÓ PHẢI ĐÃ QUÁ MUỘN ĐỂ LÀM AFFILIATE 

MARKETING? 

Năm 2008 tôi cũng tự hỏi như vậy. 

Lúc ấy tôi nghĩ mình đã mất cơ hội, vì trên internet đâu đã vào đấy hết rồi. 

Google vừa xử lý nhiều trang Adsense, Yahoo thì đang lỗ lên xuống. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       1 

http://www.thongthienphong.com/


 

Nhưng vào năm 2009, tôi đã kiếm được một triệu đô la đầu tiên. 

Google bắt đầu muộn hơn Yahoo 8 năm. 

Khi điện thoại Smart phone đang phổ biến, thì phải một thập kỷ sau, Apple mới 
tạo ra iPhone. 

Quá muộn à?  

Phân tích kỹ là bạn có thể thấy rằng mình đến quá sớm. 

Đừng lo lắng về việc trở thành người đầu tiên… hãy tập trung để trở thành người 
giỏi nhất. 

Nếu bạn không tin mình có thể thành công, thì bạn sẽ chẳng thành công. 

“Thời gian tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời gian tốt thứ nhì là bây giờ” 
– Ngạn ngữ. 

5 năm sau, chắc chắn sẽ có những thế hệ affiliate nghĩ rằng… “ước gì mình bắt 
đầu làm vào năm 2021 nhỉ”. 

Đọc thêm : Tư duy affiliate marketing: Dừng ngay 9 tư duy sai lầm sau đây 

TÔI KHÔNG HỌC CNTT, TÔI KHÔNG BIẾT CODE THÌ CÓ 

THỂ LÀM AFFILIATE KHÔNG? 

Năm 2021 rồi. Tôi đã làm affiliate hơn 10 năm nhưng tôi vẫn không biết tạo 
website hay phần mềm gì cả. 

Nhưng tôi vẫn làm affiliate được đấy thôi. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       2 

https://www.thongthienphong.com/mindset/9-tu-duy-sai-lam-lon-ve-affiliate-marketing/
http://www.thongthienphong.com/


 

Bạn không cần phải là chuyên gia công nghệ thì mới thành công được. 

“Vấn đề không phải là kiến thức, mà là tài nguyên, vốn”. 

Nếu bạn cần bất kì thứ gì về lập trình, làm web, bạn có thể thuê người trên 
Fiverr hay Upwork. 

Mặc dù những hiểu biết kỹ thuật có thể giúp bạn học nhanh chóng, nhưng nó 
không phải là điều quan trọng nhất. 

Tôi cũng đã thấy rất rất nhiều lập trình viên tham gia vào affiliate marketing 
nhưng không thể thành công được. 

Lập trình và thiết kế website không phải là kỹ năng quan trọng nhất trong affiliate 
marketing. 

Trong affiliate marketing, bạn phải biết cách đưa ra chiến lược, thống kê số liệu, 
tối ưu chiến dịch, và cần hiểu được bức tranh toàn cảnh, tạo được sự khác biệt. 

Và, bạn thấy rồi đấy, kỹ năng quan trọng nhất là marketing. 

Đoán xem… đúng rồi, bạn có thể dễ dàng học những kỹ năng này! 

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng bạn nên dành chút thời gian để học vài kiến thức 
lập trình cơ bản như PHP và CSS. 

Cũng cần phải chuẩn bị cho những tình huống đặc biệt, đâu phải cái gì cũng cần 
nhờ lập trình viên, có những cái rất dễ. 

Đây là tài nguyên miễn phí để học lập trình cơ bản:  CodeAcademy 

Đọc thêm : Tạo landing page chuyển đổi cao: Công cụ bí mật cho affiliate 
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CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ KINH DOANH AFFILIATE 

MARKETING? 

Tôi đã kiếm được $35.000 USD trong năm đầu tiên làm affiliate. 

Những ngày đó, cuộc sống của tôi khá khó khăn. 

Lúc mới làm affiliate thì tôi chỉ là một nhân viên cơ quan bình thường, sáng đi tối 
về. Lúc ấy không có nhiều vốn. 

Sau khi trả hóa đơn, tiền thuê phòng, trả nợ, tôi chẳng còn tiền để đầu tư vào 
affiliate marketing. 

Và tôi không để điều đó ngăn cản mình. 

Tôi bán đồ chơi Xbox và và thứ khác mà tôi không cần. Tôi bắt đầu lên mạng tìm 
việc làm thêm, và tôi viết bài thuê cho người khác với giá $15 một bài. 

Cuối tuần, tôi ở nhà thay vì đi chơi. 

Tôi làm việc cật lực và kiếm được khoảng $500 một tháng. Và tôi không để sự 
biếng nhát ngăn cản tôi. 

Tôi sẽ nói thẳng với bạn luôn: 

Tôi đề nghị phải ngân sách ít nhất là $500 một tháng để đầu tư vào chiến dịch 
affiliate marketing. 

Có một vài thứ bắt buộc đầu tư như hệ thống tracking hay máy chủ, VPS, công 
cụ. 

Còn lại thì nên dành tiền mua traffic. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       4 

http://www.thongthienphong.com/


 

Bạn cũng có thể tiết kiệm vốn bằng cách mua chung công cụ với các affiliate 
khác, tham gia Khu VIP để biết thêm thông tin. 

Càng nhiều tiền, bạn càng có thể đầu tư tốt hơn, bạn càng tiến xa hơn. 

Tại sao ư? 

Hãy nghĩ về việc chạy quảng cáo và mua dữ liệu. Nếu  chiến dịch không có đủ số 
liệu  thì làm sao để tối ưu? 

Không thể tối ưu thì chạy chiến dịch là vô ích, tốn tiền vô ích. 

Bạn không có đủ tiền thì phải đi làm thêm. 

Đừng phàn nàn. Hãy kiếm một công việc thứ 2. Làm Freelancer chẳng hạn. 

Bạn cần tiền để đầu tư vào traffic, hệ thống, công cụ,… Tất cả các công việc 
kinh doanh đều cần vốn – không có đường vòng đâu. 

Có một điều mà tôi không thể ngờ được? 

Tôi đã thấy có người học affiliate, nhưng rồi bỏ cuộc sau khi tiêu mất $200. 

Nhưng mà ở Mỹ, một số người sau khi tốt nghiệp ra trường thì phải chịu khoản 
nợ $50.000 cho trường đại học. 

Nhưng mà nhiều người vẫn thất nghiệp, không có được công việc. 

Affiliate marketing thì có rủi ro rất thấp so với các ngành kinh doanh truyền 
thống. 

Bạn có biết rằng để kinh doanh nhà hàng thì người ta đã nợ bao nhiêu tiền 
không? (Và họ có tỉ lệ thất bại là 60% sau 3 năm làm việc cật lực). 
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Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm ngân sách lúc ban đầu, thì có thể tham gia 
Khu VIP để mua chung công cụ với các anh em khác. 

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

LÀM AFFILIATE KIẾM ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN? 

Điều này cũng giống như việc hỏi một chủ doanh nghiệp  “bạn có thể kiếm được 
bao nhiêu tiền với công ty của mình?” 

Nó rất khó nói trước, nó không hề đều đều như nhận tiền lương ở cơ quan. 

Có những người kiếm được vài trăm đô la một ngày và cũng có người kiếm 
được 5 con số một ngày. 

Có một ngày trong quá khứ tôi kiếm được hơn $100.000 – chỉ trong một ngày. 

Nhưng đó chỉ là bình thường. 

Nó giống như 1% của 1%, trong giai đoạn bùng nổ. 

Có quá nhiều yếu tố để xác định rằng affiliate kiếm được bao nhiêu tiền. 

Tôi đoán rằng, trung bình những người làm affiliate marketing toàn thời gian có 
thể kiếm được $5.000 – $20.000 một tháng. 

Một  Super affiliate  là người có thể kiếm được hơn $1.500.000 một năm. 

Nhưng bạn phải chú ý… 

Vì càng nhiều tiền, càng rắc rối , đó là mặt tối của thành công. 
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Đọc thêm : lợi nhuận không phải tất cả – khám phá sức mạnh của việc tăng 
doanh thu. 

SẼ MẤT BAO LÂU THÌ MỚI THÀNH CÔNG? 

Có quá nhiều yếu tố để có thể đưa ra câu trả lời chính xác. 

Nhưng theo quan sát của tôi, người ta thường mất từ vài tháng đến 2 năm về 
affiliate để đạt được  thành công cơ bản . 

Với điều kiện là họ phải nghiêm túc làm việc mỗi ngày. 

Đây là những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thành công của bạn. 

Số tiền mà bạn có thể đầu tư? 

Càng nhiều tiền đầu tư càng tốt. 

Nhiều tiền hơn thì mua công cụ tốt hơn. Nhiều tiền thì bạn có thể đến hội nghị, 
vào network. Nhiều tiền thì bạn có thể thu thập nhiều dữ liệu chiến dịch hơn. 

Chạy chiến dịch affiliate càng nhiều, càng nhanh có kinh nghiệm. 

Những kỹ năng và kinh nghiệm sẵn c ó. 

Bạn đã có sẵn kỹ năng nào? Viết lách, lập trình, thiết kế, copywritting? 

Bạn luôn luôn có thể thuê người khác làm thiết kế, lập trình, nhưng tôi nghĩ bạn 
phải nên có kỹ năng viết tốt. (Để viết quảng cáo). 

Bạn có người giúp đỡ không? 
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Tôi không nói về việc ra ngoài và trả tiền thuê cố vấn, thuê coaching. 

Có những affiliate ở địa phương nơi bạn sống, bạn có thể tìm họ. 

Nhưng cũng không dễ tìm. 

Bởi vì affiliate marketing như một lĩnh vực ngầm, không nhiều người biết. 

Vậy nên, tìm một người giúp đỡ không hề dễ dàng đâu. 

Bạn sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu thời gian? 

Tôi biết bạn rất bận. Chúng ta đều bận. 

Nhưng sự thật là có những người bận hơn cả bạn bây giờ mà họ vẫn  kiếm nhiều 
tiền với affiliate marketing . 

Khi mới bắt đầu, tôi cũng không có nhiều thời gian, và tôi đã tạo ra thời gian. 

Tôi từng mất 1.5 giờ mỗi ngày vì kẹt xe ở Atlanta. Rồi tôi chuyển đến sống ở một 
căn hộ gần cơ quan để tiết kiệm 70 phút một ngày. 

Tôi từ bỏ rất nhiều sở thích cá nhân. Không tiệc tùng cuối tuần, không hẹn hò, 
không chơi game… 

Tất cả thời gian rảnh của tôi đều tập trung vào affiliate marketing. 

Một lời cảnh báo nghiêm túc. Điều hối hận nhất của tôi là đã  bỏ bê sức khỏe của 
mình . 

Tôi không ngủ đủ, thiếu dinh dưỡng, không tập thể dục. 

Bây giờ tôi đã suy nghĩ lại. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       8 

https://www.thongthienphong.com/chien-luoc/affiliate-hanh-dong-nhanh-kiem-tien-nhieu/
https://www.thongthienphong.com/chien-luoc/affiliate-hanh-dong-nhanh-kiem-tien-nhieu/
https://www.thongthienphong.com/hieu-suat/tuyet-chieu-hack-suc-khoe/
https://www.thongthienphong.com/hieu-suat/tuyet-chieu-hack-suc-khoe/
http://www.thongthienphong.com/


 

Nếu lúc đó tôi tập trung vào sức khỏe thì tôi sẽ có nhiều năng lượng hơn để làm 
việc với các chiến dịch quảng cáo. 

Tôi không hứa rằng bạn sẽ trở thành triệu phú chỉ sau vài tháng đâu. Cần phải 
có thời gian. 

Tôi đã hy sinh vài tháng. Nhưng vì vậy, tôi được sống một cuộc sống mà ít người 
làm được. 

Làm affiliate, chịu chút khó khăn nhưng kiếm được tiền, thì sẽ tốt hơn nhiều so 
với việc không có tiền trong mấy chục năm. 

Đọc thêm : Điều gì tạo nên super affiliate? Bí mật thành công. 

BẠN MUỐN TỆ HƠN NHƯ THẾ NÀO NỮA? 

Tôi đã thấy nhiều người cố gắng với affiliate marketing. Giống như những người 
đến phòng gym đầu năm, và biến mất sau vài tuần. 

Hàng ngàn newbie đã học khóa học này. 

Đa số người ta không học hết, không hoàn thành bài tập vì chủ quan. Khóa học 
này không dành cho những người như họ. 

Khóa học này dành cho 3% những người thực sự  mong muốn thành công . 
Không phải dành cho người “có cũng được, không có cũng được” 

CÓ NÊN MƯỢN TIỀN TRONG THẺ TÍN DỤNG ĐỂ LÀM 

AFFILIATE KHÔNG?  

Không. 
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Đừng tiêu tiền không phải của bạn. Đó là dấu hiệu của người thiếu kiên nhẫn 

Vài năm về trước, có một chuyện xảy ra với một người bạn của tôi. 

Anh ấy có một mong muốn khát khao thành công với affiliate, nhưng anh ấy 
không có tiền để đầu tư vào những chiến dịch marketing. 

Thế là anh ta quyết định lấy tiền từ thẻ tín dụng, thẻ credit, vì anh ấy chắc chắn 
rằng mình sẽ thành công. 

Chuyện gì đã xảy ra? Anh bạn tôi đã ngã cắm đầu với một khoản nợ $10.000 mà 
không có một chiến dịch lợi nhuận nào. 

Đó không phải đầu tư, đấy là cờ bạc may rủi. 

Tôi biết bạn cũng đang mong muốn thành công, nhưng bạn cũng cần phải học 
kiên nhẫn. 

Hãy làm thêm một và công việc và kiếm vốn. 

Bạn sẽ tập được tính cẩn thận với đồng tiền của mình. 

Thẻ credit chỉ nên dùng khi bạn đã có chiến dịch lợi nhuận, và bạn cần tiền để 
scale chiến dịch đó . 

Đọc thêm : Scale chiến dịch affiliate – Hướng dẫn giúp bạn kiếm tiền lớn 

NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG  

● Giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định 
● Sáng tạo và marketing 
● Công nghệ 
● Kĩ năng con người 
● Thống kê số liệu 
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● Quản lý tiền bạc 
● Tăng năng suất 
● Khả năng lãnh đạo 
● … 

Tin tốt là tất cả các kỹ năng trên đều có thể học được. 

Đọc thêm : 8 Kỹ Năng quan trọng trong Affiliate – Mọi Affiliate Thành Công Đều 
Cần. 

TÔI CÓ CẦN CHƠI XẤU ĐỂ KIẾM TIỀN VỚI AFFILIATE 

KHÔNG? 

Affiliate marketing là một lĩnh vực ít người biết đến. 

Vậy nên… 

Một vài affiliate sẽ quảng bá những sản phẩm gần như chơi bẩn như thuốc giảm 
cân, đó là những dược phẩm có thể gây hại cho người dùng. 

Một số người khác sẵn sàng tạo ra những ý kiến đánh giá giả mạo trong những 
mẫu quảng cáo của họ. 

Như vậy sẽ có nhiều người click, nhiều người mua hàng. 

Đó là những chiêu trò, thủ thuật mờ ám. 

Affiliate marketing chỉ đơn thuần là một ngành công nghiệp. Bạn chọn quảng bá 
cái gì và quảng bá như thế nào thì phụ thuộc 100% vào bạn. 

Có một số affiliate chơi xấu ở ngoài kia không? Chắc chắn là có rồi. 
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Nhưng việc quảng bá một sản phẩm mà bạn thích từ Amazon có gọi là mờ ám 
phải không? Không phải. 

Tin tốt là có rất nhiều cách để kiếm tiền từ affiliate marketing mà 100% hợp 
pháp. Như là xây dựng danh sách  lead gen , thương mại điện tử , quảng bá 
game, app,… 

OK rồi, các bạn chuẩn bị học  bài thứ 3  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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