
 

 
 
Traffic là lưu lượng truy cập vào website của bạn. 

Tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể để bạn dễ hiểu. 

Giả sử bạn là chủ quán, và bạn muốn có nhiều khách hàng hơn. 

Vậy thì làm cách nào để kiếm được nhiều khách hàng hơn? 

Có 2 cách marketing để có nhiều người đến quán của mình. 

Miễn phí và tốn tiền. 

MIỄN PHÍ 

● Bạn ra ngoài đường cầm bảng hiệu và đón khách. 
● Quảng cáo trên trang Facebook hoặc trên profile của bạn. 
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● Khuyến khích khách hàng để lại đánh giá và bảo họ giới thiệu với 
bạn bè. 

TỐN TIỀN 

● Mua quảng cáo trên TV. 
● Thuê một bảng quảng cáo lớn ở ngoài đường. 
● Thuê một food blogger viết bài đánh giá về quán. 
● Chạy quảng cáo trên Google, Facebook, Zalo nhắm mục tiêu đến 

những người sống gần quán. 

Bạn có thấy sự khác biệt giữa hai phương pháp trên không? 

Phương pháp miễn phí rất tốn công. 

Thực ra nó không hoàn toàn miễn phí, nhưng nó đem lại  cảm giác miễn phí  vì 
bạn không trực tiếp trả tiền quảng cáo. 

Nếu dùng tiền để đẩy quảng cáo thì sẽ tốn kém, nhưng nó đỡ tốn công và không 
phải làm những việc lặp đi lặp lại. 

Tôi mong những dòng trên đã giúp bạn hiểu. 

Quay trở lại affiliate marketing… 

Là affiliate, chúng ta tạo ra những landing page để quảng bá sản phẩm. 

Công việc của bạn là làm cho khách hàng tiềm năng truy cập vào cái trang 
landing page đó. 

Và có 2 loại traffic chính: miễn phí và có phí. 
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Đọc thêm : Critical Number – Chiến thuật kinh doanh mà Facebook và Netflix sử 
dụng. 

TRAFFIC MIỄN PHÍ 

Có rất nhiều phương pháp để kéo traffic miễn phí, nhưng tôi sẽ nói về những 
phương pháp chính mà các affiliate thường dùng. 

1. Content marketing. 

Bạn gây ấn tượng bằng cách tạo ra nội dung hay, hấp dẫn. Ví dụ như video 
Youtube, đăng bài lên Facebook, viết bài trên blog. 

Bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, có một lượng người theo dõi 
lớn, và sau đó bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu những sản phẩm, dịch 
vụ khác nhau. 

Ví dụ là tất cả những người hướng dẫn tập thể hình trên YouTube. 

Họ lôi kéo khán giả bằng việc tạo ra những video hướng dẫn tập thể dục và họ 
tặng miễn phí các thông tin bổ ích. 

Từ đó, người ta tin tưởng lời giới thiệu của họ. 

Họ có thể quảng bá thực phẩm chức năng hay các bản kế hoạch tập thể hình, 
người ta sẽ mua nó, và họ nhận được hoa hồng mỗi khi có người mua hàng. 

Đọc thêm : 6 công cụ tốt nhất để khám phá xu hướng kinh doanh 

2. Tối ưu với bộ máy tìm kiếm (SEO) 

SEO thuộc về loại traffic tự nhiên trên bộ máy tìm kiếm (kết quả tự nhiên). 

Nguồn:  www.thongthienphong.com       3 

https://www.thongthienphong.com/kinh-doanh/chien-thuat-kinh-doanh-facebook-va-netflix-2/
https://www.thongthienphong.com/kinh-doanh/chien-thuat-kinh-doanh-facebook-va-netflix-2/
https://www.thongthienphong.com/kinh-doanh/cong-cu-kham-pha-xu-huong-kinh-doanh/
http://www.thongthienphong.com/


 

SEO là viết tắt của Search Engine Optimization, đó là quá trình tốt ưu hóa để 
được thứ hạng cao hơn trong bộ máy tìm kiếm. 

Có rất chiến thuật mà người ta dùng để tăng thứ hạng website của mình. 

Dưới đây là một vài cách. 

 
Với phương pháp SEO, bạn không trả tiền cho Google để lên được top 1 trong 
kết quả tìm kiếm, bạn phải “dành” được nó. 

Lát nữa tôi sẽ giải thích việc “dành” được vị trí thứ 1 như thế nào. Nhưng trước 
hết bạn cần biết điều này: 

Khi bạn tìm kiếm trên Google, bạn thực ra không phải là tìm kiếm trang web. 

Bạn chỉ đang tìm những thứ được “index”. Có nghĩa là bạn chỉ đang tìm kiếm 
những dữ liệu được lưu trữ trên công cụ tìm kiếm. 

Đương nhiên google có bộ dữ liệu lớn nhất, các công cụ tìm kiếm khác thường 
copy từ Google. 
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SEO là một dạng traffic khá thu hút vì nó miễn phí. 

Vậy khi trang web dành được hạng 1 trên kết quả tìm kiếm, bạn sẽ được lợi lộc 
gì? 

Với một từ khóa lên top, bạn sẽ có thể nhận được rất nhiều người truy cập hàng 
tháng mà chẳng phải tốn đồng nào cả. 

Google có một thuật toán phức tạp, nó dựa vào rất nhiều trăm biến số để xác 
định thứ hạng của những từ khóa. 

Ví dụ, một biến số để có được thứ hạng cao là số lượng đường link trỏ tới 
website của bạn. Những đường link ấy được gọi là Backlink. 

Google cho rằng trang web này nổi tiếng, nhiều trang web dẫn link tới nó, vậy ra 
đây là một trang web quan trọng. 

Và, trang web của bạn sẽ có thứ hạng cao hơn so với các trang web có ít 
backlink chất lượng hơn. 

 
Biết được điều này, dân làm SEO đã cố gắng kiếm backlink bằng nhiều cách, 
đương nhiên phải tốn tiền trong đó (google thật sự không thích điều này). 

Và đó chỉ là một trong nhiều cách về SEO (mặc dù nó được cho là biến số quan 
trọng nhất). 

Đọc thêm : Affiliate marketing rất khó. Bạn có dám tiến lên? 
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3. Làm Free traffic cũng tốn tiền, tài nguyên và thời gian. 

Cho dù bạn tối ưu một cách hoàn hảo, thì vẫn có thể tốn hàng tháng hay thậm 
chí hàng năm để tăng thức hạng từ khóa. 

Hơn nữa, google thường xuyên cập nhật thuật toán, chỉ một cập nhật nho nhỏ có 
thể thổi bay mọi cố gắng của bạn. 

Nếu bạn từng nghe những anh chàng SEO nói về thuật toán chim cánh cụt hay 
gấu trúc, thì bạn sẽ biết sự nguy hiểm của việc dựa dẫm 100% vào SEO và coi 
đó là nguồn traffic chính. 

Tuy nhiên, nếu bạn hiểu ra mảnh ghép về SEO và rank từ khóa lên được hạng 
1, vậy thì chúc mừng. Bạn sẽ nhận được cả rất nhiều traffic miễn phí. 

Dưới đây là ví dụ hiển thị trên google. (tương tự như trên các công cụ tìm kiếm 
khác). 

Phần màu vàng là quảng cáo trả phí. 

Bạn có thể tạo tài khoản Google ads và trả tiền để hiển thị quảng cáo ở đây. 

Phần màu xanh là kết quả tự nhiên. 

Họ ở đây vì google nghĩ họ đáng được xếp ở vị trí này. 
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QUẢNG CÁO TRẢ PHÍ – PAID TRAFFIC 

Quảng cáo xuất hiện ở mọi nơi trên internet. 

Bạn có thể mua quảng cáo để bán sản phẩm affiliate của mình. 

Mỗi khi có người click vào quảng cáo, bạn sẽ phải trả tiền. 

Có 3 cách thức chính: 
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Cost Per Click (CPC)  – bạn chỉ trả tiền khi có người click vào quảng cáo. Ví dụ: 
bạn trả $0.25 CPC. Nghĩa là tối đa bạn sẽ phải trả cho mỗi click là $0.25. 

Cost Per Mille (CPM) – bạn trả tiền có mỗi 1000 lượt xem. Ví dụ: $2 CPM. Nếu 
mấu quảng cáo của bạn hiển thị 10.000 lần, bạn phải trả $20. 

Flat rate  – cố định – ví dụ: bạn mua quảng cáo A trong vòng một tuần với giá 
$500. 

Đọc thêm : Chạy quảng cáo kiếm tiền affiliate: nên dùng CPM hay CPC? 

Tôi biết nghe có vẻ sợ thật, nhưng với quảng cáo trả phí, bạn sẽ điều khiển mọi 
thứ hoàn toàn. 

1. Bạn có thể điều chỉnh ngân sách. Nếu bạn chỉ có thể chi tiêu $10 một ngày, 
vậy thì chỉnh về $10. 

2. Bạn hoàn toàn có thể tự do điều chỉnh giá thầu. 

3. Bạn có thể dừng chiến dịch bất cứ lúc nào. 

Ví dụ, nếu hôm nay bạn đang muốn trả $100 cho chiến dịch này. Nhưng sau khi 
mất $50 thì bạn thấy chiến dịch không còn tiềm năng nữa, bạn có thể dừng 
chiến dịch. 

TÔI THÍCH QUẢNG CÁO TRẢ PHÍ HƠN LÀ MIỄN PHÍ. 

1. Có kết quả ngay lập tức. 

Khởi động chiến dịch và biết kết quả chỉ sau vài giờ. 
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Content marketing ư? Sẽ mất cả năm để xây dựng một blog hay kênh youtube 
đấy. 

SEO à? Sẽ mất ít nhất khoảng 6 tháng trước khi bạn thấy quả ngọt. 

2. Bạn không phụ thuộc vào công ty nào cả. 

Tôi có một người bạn tập trung vào SEO nhiều năm. Một ngày, anh ta tỉnh dậy 
và phát hiện tất cả trang web của mình đều toi, bởi google cập nhật thuật toán 
(Panda – gấu trúc). 

Anh ta không thể chịu được. 

Còn tôi thì chỉ tập trung vào quảng cáo trả phí – paid traffic. 

Nếu nguồn traffic của tôi gặp vấn đề thì sao? Tôi vẫn còn hơn 100+ nguồn khác 
để thay thế. Điều này giúp tôi ngủ ngon hơn. 

3. Bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn từ traffic trả phí. 

Những người  đứng đầu trong affiliate marketing  có thể tạo ra 5 con số lợi nhuận 
chỉ trong 1 ngày (có khi 6 con số). 

Và đúng thế, họ dùng paid traffic. 

Năm đâu tiên tôi kiếm được một số tiền khá lớn mà lúc đó tôi không thể tưởng 
tượng được. 

Đọc thêm : Vắt sạch lợi nhuận từ chiến dịch affiliate: 8 thủ thuật giúp đạt doanh 
thu tối đa 

BẠN CÓ TƯ DUY “CHƠI ĐỂ THẮNG” KHÔNG? 
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Khóa học này  chỉ tập trung dạy bạn về paid traffic vì đây là chuyên môn của tôi, 
và nó đã hoạt động hiểu quả đối với tôi và với nhiều affiliate mà tôi từng dạy. 

Nếu bạn muốn học về SEO và các nguồn Free traffic khác, tôi khuyến khích bạn 
hãy lướt qua trang NeilPatel.com. Anh ấy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 
này. 

Ghi chú: nếu đã tốn công học thì nên học từ những người giỏi nhất, học những 
kiến thức tốt nhất, đừng phí thời gian đọc các kiến thức lỗi thời trên mạng. 

TÓM TẮT KIẾN THỨC 

Traffic là lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. 

Có 2 loại traffic: miễn phí và trả phí. 

Thực ra không có nguồn nào là miễn phí cả. Làm free traffic sẽ tốn thời gian, mà 
thời gian là tiền bạc. 

Tôi khuyên bạn nên tập trung vào paid traffic vì nó có thể dễ dàng scale, nhanh 
chóng đạt lợi nhuận lớn. 

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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