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TRONG 90 NGÀY

Dành cho Affiliate Marketer

5
Sau 4 năm với hàng trăm thử nghiệm khác nhau
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Gửi đến những Affiliate Marketer

Bạn có đang tự vật lộn với thu nhập từ affiliate mỗi ngày? Và chưa bao
giờ thấy hài lòng với mức thu nhập của mình

 
Bạn muốn bán gấp đôi số đơn hàng

Lợi nhuận tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn so với mức hiện tại của bạn?

Nhưng bạn không biết làm như thế nào?

Trong tài liệu này, bạn sẽ nhận được 5 hướng dẫn chi tiết ... giúp bạn
thực sự X2 được lợi nhuận trong 90 ngày tiếp theo

 
Chỉ với những thay đổi nhỏ trong sự lựa chọn lúc ban đầu hoặc trong quá 
trình đang triển khai chiến dịch bạn sẽ hoặc là lỗ và không có lợi nhuận 
hoặc sẽ đạt được lợi nhuận khổng lồ

 
Đây là những điều cơ bản mà hầu hết 90% affiliate marketer bỏ qua 
khiến họ thất bại

5 cách X2 lợi nhuận trong 90 ngày

GIỚI THIỆU
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Trong 4 năm qua, bọn mình đã thử nghiệm hầu hết các mô hình từ 
affiliate đến POD đến Dropship, kể cả sản phẩm vật lý hay sản phẩm 
số

Có những giai đoạn tìm đủ mọi cách nhưng bọn mình vẫn thất bại và 
chuyển từ sản phẩm này qua sản phẩm khác mà không biết tại sao 
không có kết quả như mong muốn

Hoặc bán được rất ít, hoặc bán được rất nhiều nhưng không có lợi 
nhuận .... Khi thực sự ngồi xuống và xem xét mọi thứ, bọn mình đã có 
những thay đổi

Và nó giúp mình kiếm được 1 tỷ doanh số trong 6 tháng đạt hơn
60% lợi nhuận! Một con số tốt đúng chứ?

Tại sao mình biết điều 
này?
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Để thay đổi từ việc vất vả mới có được lợi nhuận, đến một mức lợi
nhuận đáng mơ ước

 
Nó không khó như bạn nghĩ

Chỉ đơn giản bằng cách áp dụng chính xác 5 cách mà bọn
mình đã phát hiện được

Nó thực sự hiệu quả ngay cả khi bạn mới bắt đầu hoặc làm lâu năm

Những gì bạn sẽ được nhận:

#1: Đưa sản phẩm của bạn đến người cần nó nhất (họ sẽ sử dụng, 
đánh giá tốt và chia sẻ đến người khác một cách miễn phí)

 
#2: 3 mẹo tăng 100% tỷ lệ chuyển đổi khách hàng của bạn từ người 
quan tâm đến khách hàng

 
#3: Nhận miễn phí 10 triệu lợi nhuận từ những khách hàng đã mua 
(mà cần làm gì cả) ! Đây là sự thật mà bạn không thể bỏ qua

 
#4: Và nhiều hơn, nhiều hơn nữa
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Một sai lầm từ sự không hiểu biết của mình bị kéo dài trong suốt 
nhiều năm khiến mình chật vật đó là "không biết sản phẩm mình bán
dành cho ai"

 
Mọi sự cố gắng và kiên trì sẽ thật vô nghĩa khi bạn không biết điều 
này

 
Trước khi bắt đầu bán một sản phẩm bạn cần rất rõ ràng "khách 
hàng mơ ước" của bạn là ai

 
Sản phẩm bạn đang bán sẽ mang lại kết quả đặc biệt cho đối tượng 
nào?

 
Họ là ai? Họ thích điều gì?
Họ thường ở đâu trên internet (group nào, blog nào ...)
Họ hay đăng hình ảnh gì? Hình ảnh hay video nào sẽ đặc biệt thu 
hút họ

Sản phẩm của bạn 
không dành cho tất cả 
mọi người
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Khi không rõ ràng khách hàng của mình là ai sẽ dẫn đến

Đi cóp nhặt nội dung khắp nơi, viết nội dung theo suy nghĩ của bản 
thân chứ không phải suy nghĩ của khách hàng

 
Mọi quyết định của mình dựa trên suy đoán và không hề có căn cứ 
hay tìm hiểu trước đó

 
Cuối cùng mình chỉ tạo ra những quảng cáo chung chung, một bài
blog chung chung ....

 
Sự "chung chung" sẽ khiến cho tỉ lệ chuyển đổi cực kì thấp, khách 
hàng không hề quan tâm đến điều bạn đang nói ...

 
Cuối cùng là .... BOOM - THẤT BẠI

Khi trải qua những thất bại này, mình và anh của mình tìm đến 
những người giỏi đặc biệt về quảng cáo facebook để tìm lời khuyên

 
Vì bọn mình nghĩ rằng có điều gì đó về kĩ thuật quảng cáo mà bọn 
mình chưa biết

 
Đó là khi bọn mình biết đến một người anh khác, mình tạm gọi là anh 
X vì chưa được sự đồng ý của anh ấy để có thể công khai

 
Anh X có rất nhiều những kết quả ấn tượng ... dù chạy bất cứ nghành 
sản phẩm nào (từ đồ lót, váy, thực phẩm chức năng, bất động sản..)

 
Đều chỉ tốn vài k (nghìn Việt Nam đồng) để thu hút một người nhắn 
tin
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Để nói một cách dễ hiểu thì chi phí để anh X thu hút 1
người quan tâm rẻ gấp 10 - 20 lần ! Mình muốn nhắc lại
là 10-20 lần chứ không phải 1-2 lần so với những người
khác

 
Sau khi nói chuyện rất nhiều lần thì mình phát hiện ra 
"bí mật" tại sao anh X có kết quả hoàn toàn khác biệt
với 99% những người chạy quảng cáo facebook còn lại

 
Đó là : 

#1: Hiểu ai là người đặc biệt phù hợp với sản phẩm anh 
ấy bán ....

 
Một hình ảnh rất rõ ràng, và

#2: Tìm những câu chuyện mà những người này đang 
nói trên internet

 
Nó không phải là một công thức bạn đã từng đọc đâu 
đó trên sách, mà khi thực hành theo những điều này 
bọn mình đã rất nhanh chóng

 
"NHÌN THẤY KHÁCH HÀNG THỰC SỰ CỦA MÌNH VÀ 
BIẾT CẦN PHẢI NÓI GÌ VỚI HỌ ĐỂ HỌ MUA HÀNG"
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Đầu tiên hãy quan sát sản phẩm bạn bán và trả lời những câu hỏi 
sau:

1.Có một công dụng hay điểm rất khác biệt nào của sản phẩm này
so với các sản phẩm khác không?

2.Sản phẩm này hoặc các điểm khác biệt của nó có "phù hợp một
cách đặc biệt" với một nhóm đối tượng nào đó không?

3.Từ những thành phần/đặc điểm của sản phẩm này thì nó có
những lợi ích cụ thể nào cho đối tượng khán giả đó (liệt kê)

4.Tại sao thị trường nên chọn sản phẩm của bạn chứ không chọn
các sản phẩm cạnh tranh (liệt kê)

 

Nếu không thấy sản phẩm của bạn có một điểm khác biệt nào đó thì
bạn nên dừng lại và tìm một sản phẩm mới

Vì nếu bản thân bạn còn không thuyết phục bản thân được rằng sản
phẩm của bạn tốt hơn các sản phẩm khác thì khách hàng cũng sẽ
không lựa chọn bạn
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Ví dụ:

1. Bạn bán dung dịch vệ sinh => dành riêng cho mẹ bầu vì nó an
toàn tuyệt đối và không ảnh hưởng đến thai nhi

2. Bán sản phẩm trị mụn => Dành đặc biệt cho mẫu ảnh có da dầu,
vì thường xuyên trang điểm nên dễ bị mụn => sản phẩm giúp

kiềm dầu ...
 

Lưu ý: Không cần sản phẩm của bạn là sản phẩm "duy nhất trên thế 
giới" hoặc "hoàn toàn khác biệt" ... chỉ cần sản phẩm của bạn có :

 
#1: Hiệu quả đặc biệt với một nhóm đối tượng
Hoặc #2: Có một điểm khác biệt trên thị trường mà đối thủ không có
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5 cách X2 lợi nhuận trong 90 ngày

Quy luật 80/20:

20% số người làm affiliate sẽ kiếm được 80% thu nhập
80% số người làm affiliate sẽ kiếm được 20% thu nhập

Điều gì tạo nên sự khác nhau này?

80% những người có thu nhập thấp thường là những người lười 
biếng, họ đi spam link, họ đổi từ dự án này qua dự án khác ngay khi 
thấy không có tiền ....

 
Và cuối cùng thì họ sẽ không kiếm được tiền hoặc chỉ kiếm được một 
số tiền ít ỏi rồi bỏ cuộc

 
Còn 20% còn lại? Họ làm gì?

Họ nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu khách hàng và một việc hoàn 
toàn khác biệt với 20% là

 
HỌ SÁNG TẠO NỘI DUNG LIÊN TỤC

Sáng tạo nội dung là 
chìa khoá
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Mình có tham gia một dự án affiliate, đó là thời điểm sản phẩm này 
rất hot ... rất nhiều người tham gia chạy affiliate

 
Trong đó có một số người được gọi là "chuyên gia" về quảng cáo 
facebook cũng tham gia cùng bọn mình

 
Và sau 4 tháng, hầu hết tất cả những người này đều dừng lại vì chạy 
không ra đơn hoặc lỗ vốn ...

 
Nhưng đến thời điểm hiện tại đã gần 7 tháng và bọn mình vẫn tạo ra 
thu nhập đều đặn >50tr/tháng (có những tháng kiếm trên 100tr) với 
sản phẩm này ...

 
Điều gì đã diễn ra?

Sau khi quan sát mình thấy rằng

Hầu hết những "chuyên gia" kia họ chỉ đơn giản là lấy chính xác 
những video quảng cáo và landing page có sẵn sau đó họ chạy 
quảng cáo (và tất cả mọi người đều làm như vậy)

 
Chưa cần nói đến những điều cao siêu, bạn hãy nghĩ điều này

Nếu bạn chỉ copy chính xác những điều người khác đã tạo ra, và bất 
cứ ai cũng có thể làm như bạn

 
Thì "giá trị" của bạn nằm ở đâu?

Và nếu không có giá trị ... thì tại sao bạn xứng đáng nhận được 
thành quả?
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Và cách chính xác mà bọn mình vẫn kiếm được thu nhập từ dự án 
này

 
Đó là bọn mình: SÁNG TẠO NỘI DUNG

TỪ QUẢNG CÁO ĐẾN LANDING PAGE (chỉ thế thôi)

Dù bạn đang làm blog hay youtube cũng tương tự

Và việc sáng tạo nội dung đơn giản hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều! 
Bạn không cần phải học giỏi văn khi ở trường, hay cần 5 - 10 năm 
kinh nghiệm trước đó !

 
Đây là những mẹo giúp bạn NGAY LẬP TỨC biến content của mình 
trở thành một nam châm hút tiền
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Khi bạn dùng chính xác được ngôn từ của khách hàng để mô tả 
đúng nỗi đau, hay ước mơ của họ

 
Khách hàng sẽ cảm thấy đồng cảm "sao người này lại hiểu mình đến 
vậy"

 
Sau đó họ sẽ thoải mái mở lòng và lắng nghe bạn nhiều hơn nữa

Cách để xem các ngôn từ của khách hàng

Những nội dung dù ở bất cứ đâu (quảng cáo, landing page, blog, 
youtube) để thu hút được nhiều người xem, sau đó thuyết phục được
họ mua đều cần có một câu chuyện

 
Câu chuyện tả chi tiết hành trình của một người nào đó đi từ A (điểm 
mà các khách hàng của bạn đang ở) đi đến B (điểm khách hàng của 
bạn muốn đến) bằng sản phẩm mà bạn đang bán

 
Chìa khoá là: Hãy tả chứ đừng kể (tả khác kể ở điểm : mô tả chi tiết 
cảm xúc ví dụ như toát mồ hôi hột, tay chân run bần bật, lúc 3 giờ 
sáng trời còn tối nằm trên giường nhìn ra cửa không thấy gì cả)

 
Bạn sẽ cần làm rõ các hình ảnh và chèn được cảm xúc vào đó

MLMO-er

Câu chuyện thuyết phục

Viết trên ngôn từ của khách 
hàng
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Thống kể hiện tại 70% dân số Việt Nam đang 
sử dụng facebook, và các group trên facebook
là nơi mọi người vào và bộc lộ rất nhiều sự thật

 
Tìm các từ khoá về sản phẩm của bạn, hoặc đối 
tượng của bạn ... xem thật nhiều, đọc thật kĩ và 
quan sát những ngôn từ mà khách của bạn 
đang dùng

 
Khi họ nói về nỗi đau hay ước mơ của họ

Sản phẩm hay nghách bạn đang bán có ai đó
đang bán trên các sàn thương mại điểm tử hay
không?

 
Xem các bình luận của khách hàng về sản phẩm, 
có một điểm nào đó mà khách hàng hay phàn 
nàn mà sản phẩm của bạn có thể giải quyết 
không?

 
Nếu họ khen thì khen điểm nào, và sản phẩm của 
bạn có tốt hơn hay không?

Sàn TMĐT

Group facebook
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Xem những người khác đang tạo nội dung gì 
trên tiktok và youtube trong ngách hoặc 
nghành hàng của bạn

 
Lưu các ý tưởng nội dung mà những người khác 
đã tạo ra và xem bạn có cách nào tặng khán 
giả của bạn những điều đó không,

 
hoặc thuyết phục khán giả sản phẩm của bạn
cũng có những điểm đặc biệt đó

Khi bạn search một từ khoá bất kì bạn sẽ thấy 
google sẽ đề xuất thêm nhiều gợi ý tìm kiếm khác

 
Và đó là "từ khoá" mà nhiều người khác cũng 
đang tìm kiếm và quan tâm

 
Tiếp tục đọc trong các bài viết xem họ đang làm 
tốt và chưa tốt điều gì
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Bọn mình đã cố gắng với vô số thử nghiệm từ:

"Nếu bạn đứng ở đầu gió, những nỗ lực bạn phải bỏ ra chỉ bằng 1/4 
người khác là bạn có thể thu hoạch được hiệu quả rất lớn, những nếu
bạn đứng ở cuối gió, thì dù bạn nỗ lực gấp 10 lần những gì bạn nhận
được cũng rất bé nhỏ"

 
- Trích dẫn _

- Affiliate, Dropship, POD, làm dịch vụ quảng cáo, dịch vụ thiết kế
landing page, bán lẻ sản phẩm người khác để nhận hoa hồng ...

 
Vì bọn mình muốn tìm một mô hình giúp bọn mình tự do nhất, thoải 
mái nhất, nhưng vẫn có nhiều lợi nhuận và chính sách tốt nhất
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bắt đầu bán

Mô hình kinh doanh

3 .
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Bọn mình đã từng bán các khoá học online, bất động sản, thực 
phẩm chức năng, áo thun (cả tự in và POD) ....

 
Mình nói những điều trên để bạn thử được là bọn mình đã thử qua 
hầu hết và phát hiện ra rằng

 
=> Chỉ một số ít những sản phẩm kết hợp với một số mô hình kinh
doanh nhất định mới giúp bạn đạt được cả 3 điều sau

 
1.Thu nhập cao
2.Thực sự tự do (làm việc với 1 chiếc laptop)
3.Bền vững trong nhiều năm
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#1: Sản phẩm giá cao

#2: Đừng bó buộc suy nghĩ

Một sản phẩm giá cao sẽ cho bạn mức lợi nhuận cao nhất

Và bạn sẽ bản thấy công sức mình bỏ ra là rất sức đáng. Khi bán sản
phẩm giá thấp mình rất nỗ lực để kiếm 5 - 10tr/tháng

 
Nhưng với sản phẩm giá cao, với ít đơn hàng hơn nhưng bọn mình 
vẫn có thể đạt lợi nhuận 50tr/tháng một cách dễ dàng hơn rất nhiều

 
Một lầm tưởng của mọi người là: sản phẩm giá cao sẽ khó bán hơn 
giá thấp (mình cũng đã từng nghĩ như vậy)

 
Cho đến khi bọn mình bán một sản phẩm giá cao gấp 6-7 lần các 
sàn thương mại điện tử và vẫn kiếm được nhiều tiền thì mình phát
hiện giá càng cao càng dễ bán!

Nhiều người suy nghĩ rằng affiliate marketing là bán các sản phẩm 
trên sàn affiliate hoặc sàn thương mai điện tử

 
Đây là điều mình muốn chia sẻ với bạn:

90% thu nhập bọn mình kiếm được không nằm trên các sàn

Ngoài kia đang có rất nhiều người có sản phẩm tốt, chính sách tốt, 
hoa hồng tốt cần người bán nó ! Và bạn chỉ cần một lần chọn đúng
đối tác, mọi thứ sẽ thay đổi (giống như mình vậy!)
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Có một dự án bọn mình làm, bọn mình đã kiếm lợi nhuận khá ổn từ 
dự án này,... mỗi tuần lợi nhuận đều đặn từ 4-5tr/tuần

 
Và bẳn sau một thời gian bọn mình không còn tập trung làm 
nữa,...đó là tầm 2-3 tháng dịch và bọn mình bất ngờ nhận 10tr từ dự 
án này !

 
Không cần làm gì cả và bọn mình đã nhận thêm 10tr!

Hãy lựa chọn dự án có chính sách trả hoa hồng trọn đời trên mỗi 
khách hàng và bạn sẽ cảm nhận được thu nhập thụ động :)) kk
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#3: Hoa hồng trọn đời



Trong 100% khách hàng tiềm năng, chỉ 3% khách hàng ngay lập tức 
muốn chi trả tiền để mua sản phẩm mà bạn và các đối thủ của bạn 
đang bán

 
Với cách làm cũ: liên tục chạy quảng cáo bán hàng, làm video reivew
sản phẩm ... thì bạn đang tham gia vào một nơi cạnh tranh nhất (3% 
khách hàng)

 
Vậy làm sao để bạn tiếp cận và bán hàng cho nhóm 97% khách 
hàng mà hầu hết mọi người đều bỏ quả?
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4 .
Tiếp cận những khách
hàng bị bỏ quên

MLMOer



Để trả lời cho câu hỏi trên, trước hết bạn cần hỏi

97% những khách hàng này họ đang muốn gì? Tại sao họ không 
mua hàng ngay lần đầu bạn tiếp cận họ?

Những người này họ cần thêm lý do để mua, họ cần thêm thông tin 
gì đó (bởi vì mỗi lần mua hàng, khách hàng họ sẽ phải chi một khoản
tiền, và họ sẽ cảm thấy mất mát ngay thời điểm đó)

Nếu bạn không khiến họ cảm thấy trả tiền cho bạn là "một khoản 
hời" họ sẽ không chi tiền

Cách làm như thế nào? HÃY CHO KHÁCH HÀNG NHIỀU THÔNG TIN 
HƠN ĐỐI THỦ CỦA BẠN

 
Rồi khách hàng sẽ bắt tay với bạn thay vì đối thủ của bạn
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Nếu bạn bán hàng bằng cách chạy quảng cáo facebook, hãy viết 
thêm nhiều bài viết mà khách hàng của bạn cần

 
Và cho khách hàng của bạn thấy những quảng cáo này trước khi 
thấy quảng cáo bán hàng

 
Hay với blog và youtube thay vì chăm chăm review sản phẩm, bạn 
hãy viết thêm nhiều nội dung xung quanh mà khách hàng của bạn 
có thể cần

 
Bạn càng tập trung đầu tư vào những nội dung hữu ích (khách hàng 
sẽ tự động mua hàng của bạn một cách vui vẻ)

 
Thêm nữa,..

Hãy tạo nội dung hữu ích liên tục & đều đặn

Bất cứ một người bán hàng nào dừng việc xuất hiện trước mặt khách 
hàng, người đó sẽ bị lãng quên

 
Đó là lí do tại sao những thương hiệu lớn nhất Việt Nam (vinfast, 
omo, vietjet, number 1....) và thế giới đều phải quảng cáo và xuất
hiện liên tục?

 
Nếu dừng lại họ sẽ bị lãng quên
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Bất cứ khi nào cảm thấy bản thân muốn bán nhiều hơn 1 sản phẩm, 
dùng nhiều hơn 1 cách để marketing

 
Đó là khi sự thất bại chuẩn bị ập đến ! Mình tin chắc điều này vì bản 
thân mình đã trải qua rất nhiều lần như vậy ...

 
Sự thật là những lần mà bản thân muốn thử nhiều cách, đó chỉ là 
hành động để che lấp sự "lười biếng" & "sợ thất bại" mà thôi

 
Vậy khi nào thì được dừng việc đang làm để thử cách mới ... chỉ khi 1 
trong 2 điều sau xảy ra:

 
1.Là khi bạn đã "cố gắng hết sức", thực sự đã rất cố gắng với cách

làm đó mà không thành công
2.Đó là khi cách làm đó của bạn đã thành công và vận hành mà

không có bạn
 

Sau khi 1 trong 2 điều này xuất hiện, bạn mới được phép thử một sản 
phẩm mới, hoặc cách làm mới
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Mình hi vọng bạn có thể viết những điều này xuống và ghi nhớ nó 
thật kĩ

 
Vậy làm sao để biết bản thân lựa chọn một chiến lược đúng đắn và 
theo nó đến cùng ? Bởi vì bạn sẽ không muốn trải qua những thất 
bại... đúng chứ?

 
Mình không muốn bạn nghĩ rằng "sẽ không bao giờ thất bại", thật ra 
những điều mình học được hầu hết là từ những sai lầm, những lần 
không ra đơn, và mắc nợ,...

 
Mình muốn bạn suy nghĩ những "thất bại" chỉ đơn giản giúp bạn giỏi 
hơn và học được nhiều hơn...

 
Đây chính xác là những bài học từ thất bại của mình mà bạn có thể 
rút ra và không cần trải qua giống như mình

MLMO-er 5 cách X2 lợi nhuận trong 90 ngày



Ban đầu mọi thứ cần xuất phát từ điều bạn thích,...

Giả sử bạn muốn viết nội dung dài,.. và bạn có tính kiên nhẫn cao - 
bạn nên tập trung viết blog

 
Hay bạn thấy thích những sản phẩm bạn đang bán, bạn muốn tự 
làm kênh youtube, tiktok để chia sẻ và review - Youtube, tiktok dành
cho bạn

 
Hay bạn muốn chi tiêu khoản vốn nhỏ và trong một thời gian ngắn 
khoản đầu tư sẽ mang về cho bạn nhiều hơn - facebook ads, google
ads hay các hình thức quảng cáo trả phí sẽ phù hợp với bạn

 
Với bản thân mình, ban đầu mình sẽ dùng quảng cáo facebook vì 
giúp mình có tiền nhanh chóng và "khủng hơn",... nhưng theo thời
gian mình vẫn muốn làm cho cá nhân mình, nên mình sẽ làm 
youtube và tiktok nữa!

 
Sau khi tìm thấy con đường mà bạn thích, đến bước tiếp theo
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#1: Bạn thích điều gì?



MLMO-er

Có một cách giúp mình tập trung và duy trì với một cách làm nào đó 
là mình thấy có những người đã có thành công rất lớn từ cách làm đó

 
Và mình tin rằng mình cũng phải làm được (điều này giúp mình tin 
tưởng và tiếp tục)

 
Không dừng lại ở việc tin, mình bắt đầu học và đọc (từ sách, đến 
youtube, google rồi khoá học)

 
Đặc biệt là học từ người nước ngoài (đây là một mẹo của mình)

Bạn tìm nội dùng của bạn muốn ví dụ như (làm như thế nào để ..., 
cách để,..) bạn mang lên google dịch, dịch sang tiếng anh và tìm trên
google, youtube

 
Bạn yên tâm ! Mình là người rất dốt tiếng Anh !

Việc của bạn là dùng google dịch mà thôi (khi bạn kiên nhẫn với
cách làm này sẽ có rất nhiều kiến thức mà bạn chưa bao giờ biết và
nó rất hiệu quả đấy)

 
=> Xem những câu chuyện thành công để có niềm tin vào cách làm, 
học để biết cách làm ... đây là cách giúp bạn kiên trì với một việc đến
cuối!

#2: Học và xem những người thành 
công từ cách làm đó
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Bọn mình không muốn nói dối bạn: X2 lợi nhuận với affiliate
marketing là một việc không dễ dàng. Bạn phải sẵn sàng làm việc để
có kết quả

 
Nhưng với những chiến lược này, bạn có mọi thứ bạn cần để biến nó
thành sự thật. Phần còn lại tuỳ thuộc vào bạn

 
Bạn đã sẵn sàng để X2 lợi nhuận hoặc hơn và thực sự thành công
với Affiliate Marketing? Hãy tham gia một cuộc gọi chiến lược với
bọn mình, và bạn sẽ thực sự được đưa đến đích

Tham gia nhóm kín để nhận các buổi đào tạo hàng tuần trực
tiếp từ team bọn mình: 

https://www.facebook.com/groups/mlmoer/

Hoặc muốn được mình giúp ở 1 cấp độ cao hơn, kéo xuống
dưới...
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Để thực sự vượt qua 80% những người làm affiliate chỉ đạt được mức 
lợi nhuận tối thiểu và tiến tới top 20% thậm chí là top 5% những 
người kiếm nhiều tiền nhất

 
Sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều khi bạn có một kĩ năng 
marketing tốt, nhưng kết hợp với một sản phẩm giá cao, sản phẩm
có hệ sinh thái, và chính sách hoa hồng trọn đời ... mới là đòn bẩy
thực sự cho bạn

 
Và những điều này mình sẽ tiết lộ trong buổi tư vấn chiến lược 30
phút miễn phí (bạn có thể tham gia bằng cách nhấn nút bên dưới
và điền đầy đủ thông tin)

 
Lưu ý: Nếu bạn không thực sự nghiêm túc muốn phát triển công việc 
affiliate marketing, bạn không muốn đầu tư thời gian, tiền bạc & 
công sức để thành công với nó

 
Mình không muốn lãng phí thời gian của cả bạn và mình

Nhưng nếu bạn thực sự nghiêm túc, đây là lời đề nghị tốt nhất dành
cho bạn
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