
 

 

Tư duy – mindset là rất quan trọng, đặc biệt trong affiliate marketing. 

Trong bài viết này tôi sẽ đưa ra 5 mindset cơ bản, bắt buộc phải có. 

Bạn không thể thành công trong affiliate marketing này nếu bạn có mindset yếu 
ớt. 

Tôi đã gặp quá nhiều người không thể thành công với affiliate marketing. 

● Họ có kỹ năng công nghệ máy tính. 
● Họ có nhiều tiền để đầu tư. 
● Họ gặp gỡ với những chuyên gia. 
● Họ có đạo đức công việc. 
● … 

Nhưng họ không thành công. 
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… Nhân tố còn thiếu là gì? Đó là  Mindset. 

Họ có một mindset yếu. Họ là những người đàn ông yếu mềm! 

Tôi cũng thấy rất nhiều ví dụ trong thể thao, nơi mà các đội chơi siêu mạnh đáng 
ra đã có thể dành vô địch. 

Nhưng vì họ lại thất bại bởi vì không chịu được áp lực tâm lý. Họ không nắm bắt 
được. 

Họ không có một tinh thần chiến binh. 

Điều này cũng liên quan đến sự thành công trong affiliate. 

Nếu bạn bỏ cuộc sau khi  mất một chút tiền để test chiến dịch , thì tất cả các  chiến 
thuật , chiến lược mạnh nhất trên thế giới sẽ không là gì cả. 

Tôi biết bạn đang phấn khởi và tràn đầy động lực, nhưng bạn sẽ vẫn phấn khích 
sau 6 tháng sau chứ? 

Hay là bạn mất một tý tiền, thất vọng chán nản, ôm đầu cố gắng tự hỏi tại sao? 

Khi tôi 23 tuổi, tôi không có tài năng bẩm sinh nào cả. 

Khi bắt đầu làm affiliate, tôi có thể lập luận rằng mình thiếu may mắn . 

● Khi tôi học ở đại học Georgia Tech, tôi không tốt nghiệp với điểm 
tốt. 

● Tôi ra trường với khoản nợ $20.000. Tôi chẳng có một đồng xu nào 
để chạy chiến dịch cả. 

● Tôi không biết kỹ năng về lập trình. Bây giờ vẫn không biết. 
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● Tôi cũng không quen biết ai trong lĩnh vực này. Không có cố vấn, và 
không thể tham gia các khóa học. Tất cả những gì tôi có là  Forum 
affiliate marketing . 

Tôi có rất nhiều điểm yếu, nhưng tôi cũng có điểm mạnh. 

● Tôi có tư duy mạnh mẽ. 
● Lòng can đảm. 
● Tinh thần  không bỏ cuộc . 

Tin tốt là tư duy mindset có thể học được, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều quan 
trọng nhất. 

 

1. MUỐN THÀNH CÔNG NHANH HƠN, HÃY THẤT BẠI 

NHANH GẤP HAI LẦN. 
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Môn võ Brazilian Jiu Jitsu là một trong những sở thích của tôi. 

Những huấn luyện viên của tôi sẵn sàng dạy tôi mọi thứ họ biết. 

Tôi có thể trả tiền cho những bài học. Tôi có thể mua sách và video để học từ 
những nhà vô địch khác nhau. 

Công thức thành công của tôi cứ tới lớp học và tập luyện nhiều hơn. 

Nếu bạn muốn giỏi trong môn cờ tướng, thì ngoài kia có rất nhiều tài nguyên để 
học tập. 

Nhà sách bán đầy sách cờ thế, Youtube thường chiếu những trận đấu đỉnh cao. 

Nhưng affiliate marketing, sẽ không ai cho bạn biết mọi thứ. 

Họ sẽ không chỉ cho bạn, vì đó là bí quyết kiếm ăn của họ. 

Tôi sẽ cho bạn những  nguyên tắc cơ bản , nhưng bạn sẽ phải tự tìm ra các thứ 
còn lại. 

Điều này gây khó hiểu với rất nhiều người, vì họ thường học từ sách vở. 

Nhưng mà affiliate là kiểu học khám phá. 

Đây không phải là lĩnh vực mà bạn có thể học tập thuần túy. Bạn sẽ học những 
bài học từ chính những kinh nghiệm của mình, giống như một nhà khoa học. 

Khả năng kiếm tiền với chiến dịch là một kỹ năng. Và giống như mọi kỹ năng 
khác, đều có thể học được. 

Hãy khởi động chiến dịch, học từ nó, và lặp lại. 
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“10.000 bức ảnh đầu tiên của bạn là xấu nhất”, Henri Cartier – Brensson. 

Khi bạn muốn thành công ở affiliate marketing, thì đó chính là cách. 

Những chiến dịch đầu tiên của bạn sẽ thất bại và mất tiền. Nhưng những affiliate 
thành công đều đã đi qua giai đoạn đó. 

Vậy mindset đã giúp tôi rất nhiều là: hãy thấy bại nhiều gấp 2 lần. 

Thất bại là thứ gì đó nên bắt lấy, không phải nên chốn tránh. 

Thất bại nghĩa là bạn đã hành động, kiểm tra các giả thuyết. Nếu nó không hoạt 
động thì tìm cách khác. 

Thà làm rồi thất bại còn hơn không làm gì và bỏ mất cơ hội. 

Đọc thêm : Chiến dịch affiliate thua lỗ: Đây là cách xử lý bài bản 

2. CHỈ CẦN MỘT CHIẾN DỊCH THÔI. 

Không có ai đếm số lần bạn thất bại cả. 

Tôi bắt đầu vào năm 2008. Tôi bỏ ra 6 tháng, mất $5000,  thất bại với 15 chiến 
dịch , sau đó tôi mới chính thức tìm được một chiến dịch thành công. 

Chiến dịch thành công đầu tiên là chất xúc tác và là điểm bắt đầu của thành 
công. 

Nếu ngày đó tôi bỏ cuộc ở chiến dịch số 15, thì thử hỏi bây giờ tôi sẽ là ai? Chắc 
là tôi đang chốn trong một căn phòng nhỏ và giận đời. 
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Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ rằng: biết đâu chỉ còn một chiến dịch nữa là bạn 
sẽ có lợi nhuận lớn. 

3. VƯỢT QUA NỖI SỢ MẤT TIỀN. 

Mất tiền rất khó chịu. Thật sự, rất khó chịu. 

Trong affiliate marketing, bạn có thể mất hàng trăm, hàng ngàn đô trước khi đạt 
được những đồng lợi nhuận đầu tiên. 

Bạn phải đầu tư cho  máy chủ , phần mềm theo dõi , và mua traffic. 

Tôi hiểu nỗi đau khi mất tiền. Đấy là tự nhiên mà. 

Có một nguyên tắc tâm lý gọi là mất mát. Cảm xúc tổn thương khi bạn mất $100 
sẽ lớn hơn cảm xúc vui mừng khi kiếm được $100. 

Vì con người chúng ta được lập trình để tránh khỏi những nguy cơ. 

Đọc thêm : Bí quyết sống hạnh phúc mà tôi chiêm nghiệm được. 

Là sao để chế ngự được nỗi sợ này? 

Nếu tôi mất $200, thì tôi sẽ không nghĩ đến những cơ hội mà đồng $200 mang 
lại. 

Tôi không tưởng tượng rằng mình có thể dùng tiền để đi nhà hàng sang trọng 
hay để mua đồ chơi. 

$200 là để đầu tư vào tương lai. Không xót xa gì cả. $200 để có được bài học. 
Tôi học tập qua những trải nghiệm marketing. 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       6 

https://www.thongthienphong.com/ky-thuat/cam-nang-vps-toan-tap-cho-affiliate/
https://www.thongthienphong.com/ky-thuat/cong-cu-tracker-danh-cho-affiliate/
https://www.thongthienphong.com/mindset/bi-quyet-hanh-phuc/
http://www.thongthienphong.com/


 

Bạn thấy tôi kì cục ư? Không đâu. 

Nhiều người nợ một đống tiền từ trường đại học, họ cho đó là chấp nhận được. 
Tôi biết có người Mỹ nợ hơn $100.000 từ đại học và họ còn không thể kiếm 
được việc làm. 

Xã hội chấp nhận tỷ lệ rủi ro tương đối với tỷ lệ thành công. Nhưng khi mất và 
trăm đô la để test chiến dịch affiliate thì sao? Mọi người đều cho là không thể 
chấp nhận được. 

Tôi không cho đó là mất tiền. Bạn đang đầu tư vào kinh doanh. 

Đọc thêm : Kinh doanh online: Không có con đường dễ dàng đâu. 

4. HÃY KIÊN NHẪN 

Tôi từng mất hàng trăm đô la với mỗi chiến dịch. Có cảm giác như mọi việc tôi 
làm là vô ích. 

Sau đó tôi đọc được câu truyện cây tre ở Trung Quốc. 

Trong năm đầu tiên của tre, chẳng có gì xảy ra cả. Bạn tưới nước rồi lại tưới 
nước, nhưng bạn không thấy kết quả nào. 

Nhưng… 

Sau một vài năm, nó có thể vọt lên 80 feet chỉ trong 1 năm. (Hơn 24 mét). 

Bạn không thể thấy kết quả, nhưng bạn đang tạo nên quá trình. Để cái cây phát 
triển, nó cần thời gian để xây dựng bộ rễ. 

Đó là những gì đã xảy ra với các chiến dịch của tôi. 
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Một chiến dịch không đem lại doanh thu, nhưng tôi học được cách test sản 
phẩm, test các offer. 

Tôi không kiếm được tiền trong một chiến dịch khác, nhưng đó là chiến dịch 
quốc tế đầu tiên. 

Tôi lại mất $200 trong một chiến dịch, nhưng tôi nhận ra rằng cái landing page 
không ổn. 

Khi đến  chiến dịch thứ 14  thì mọi thứ bùng nổ. Tất cả các mảnh ghép đã được 
gắn kết với nhau. 

Mỗi hành động của bạn giống như gieo hạt giống thành công. Bạn chỉ không biết 
cây sẽ mọc khi nào. 

Đọc thêm : Kinh nghiệm làm affiliate: Đưa ra quyết định Không cảm xúc. 

5. ĐỐT TÀU 
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Hernán Cortés đặt chân lên Mexico vào đầu những năm 1500. 

Từ Tây Ban Nha tới để tìm vàng. Tất cả những gì ông có là đội quân 600 người. 
Nhiệm vụ? Chinh phục đế chế Aztec. 

Nửa đêm, ông gửi một anh lính xuống và đốt hết tàu. Bạn có thể tưởng tượng 
được 600 người còn lại nghĩ gì không. Họ chỉ muốn treo đầu ông ta lên mũi giáo. 

Nhưng ông bảo rằng không có phương án B. Họ không thể quay lại Tây Ban 
Nha vào lúc này. 

Chiến đấu hoặc là chết. 

Kết quả là họ đã thành công chinh phục đế chế Aztec. 

Tôi đã thấy rất nhiều người “thử” làm affiliate. 
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Bạn có biết bao nhiêu người thấy “phong cách sống” của tôi trên Facebook và 
muốn tôi giúp đỡ không? 

Rất nhiều người. Nhưng mà… 

95% bọn họ không chạy chiến dịch đầu tiên. 

Còn tôi ư? Tôi sẵn sàng làm việc tới cùng. Vì tôi biết rằng, không có phương án 
B. 

Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoại trừ thành công affiliate 
marketing. 

Nếu bạn chỉ cố gắng một nửa, làm sao bạn có thể cạnh tranh với những người 
cố gắng 100%. 

Tất cả tiền bạc, năng lượng, thời gian tôi đều mang vào là hoàn toàn xứng đáng. 

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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