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Giới Thiệu 

Vint Cerf và Bob Kahn đã phát minh ra mạng Internet vào 

năm 1972. Dù cho dữ kiện trên có đúng hay không thì không 

còn nghi ngờ gì nữa, "siêu xa lộ thông tin" này đã hoàn toàn 

thay đổi thế giới của chúng ta. 

Ngày nay, chỉ với một nút bấm, chúng ta có thể liên lạc được 

với tất cả bạn bè và những người thân của chúng ta ngay cả 

khi họ ở đầu bên kia của Trái Đất. 

Các giao dịch kinh doanh ngày nay có thể diễn ra ngay trên 

điện thoại thông minh của bất kỳ ai. Các mối quan hệ trực 

tuyến đang được phát triển ngày càng rộng rãi trên các mạng 

xã hội. Các doanh nghiệp đang loay hoay kinh doanh theo 

cách truyền thống sẽ cảm thấy mình bị lỗi thời trong bối cảnh 

đối thủ đang sử dụng Internet và mạng xã hội. 

Ngày nay, sinh viên đi học ở trường không còn được dạy 

nhiều về cách sử dụng thư viện để tìm kiếm tài liệu nghiên 

cứu tham khảo cho bài tập về nhà. Thử nghĩ xem, bạn có còn 

vào thư viện để tìm kiếm thông tin nữa không khi mà trong tay 

bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh 

(smartphone)? 
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Với những sự cải tiến trong công nghệ hiện nay, một ngành 

công nghiệp đặc biệt đã thực sự bùng nổ. Đó chính là Kinh 

doanh Theo mạng hay Network Marketing. 

Được xây dựng trên sức mạnh của quảng cáo truyền miệng, 

thông qua những buổi hội họp, những vòng tròn được vẻ trên 

bảng, thì gần đây Kinh doanh Theo mạng đã và đang bùng nổ 

một cách nhanh chóng. Cốt yếu là do tình hình suy thoái kinh 

tế đã giúp cho việc thay đổi những suy nghĩ của tầng lớp lao 

động 8 tiếng, cũng như sự phát triển của xã hội, sự ra đời của 

những mô hình kinh doanh mới, nền kinh tế chia sẻ như Grab 

hay Uber, AirBnb… 

Những người làm Kinh doanh Theo mạng, hay gọi là Network 

Marketer dần nhận ra rằng Internet là một công cụ đắc lực hỗ 

trợ cho sự phát triển kinh doanh của họ. 

Vào năm 2014, khi tôi bắt đầu nghỉ công việc chính để làm 

toàn thời gian trong ngành Kinh doanh Theo mạng (lúc đó thu 

nhập của tôi từ kinh doanh cũng ổn), tôi hiểu ra rằng nếu tôi 

học cách sử dụng Internet đúng cách thì nó sẽ đóng một vai trò 

quan trọng trong việc kinh doanh của tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu 

follow (theo dõi) các bậc thầy về kinh doanh online và thực sự 

bị lôi cuốn vào các chương trình đào tạo đầy hứa hẹn của họ. 
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Mặc dù tôi đã mất rất nhiều tiền vào vô số các chương trình 

đào tạo và khóa học vô giá trị, nhưng phải công bằng mà nói 

với bạn rằng tôi đã thực sự học được rất nhiều điều và tôi 

không hề nuối tiếc về những sai lầm trong những năm mày mò 

nghiên cứu về Internet, để giờ đây khi tôi ngồi viết những 

dòng này cho bạn, tôi muốn nói rằng tôi biết những gì thực sự 

hiệu quả và những gì không nên khi bạn áp dụng Internet vào 

Kinh doanh Theo mạng. 

Khi nhìn toàn cảnh về việc Kinh doanh Theo mạng, đặc biệt là 

khi nói đến Online Marketing, tôi nhận thấy một điều như thế 

này: bạn phải giữ được nét thuần túy và những điều cơ bản 

trong phương pháp offline, vì thiếu những điều này, bạn 

không thể thành công trong Kinh doanh Theo mạng cho dù 

online hay offline. 

Ở một khía cạnh khác, tôi thấy có nhiều người muốn thành 

công hoàn toàn bằng phương pháp online 100%. Thật sự là 

không thể. 

Khi tôi theo dõi hàng chục người guru (thầy) trong lĩnh vực 

kinh doanh của chúng ta, tôi nhận thấy rằng họ là những người 

biết khéo léo pha trộn giữa "kỹ năng offline” với “các chiến 

lược online", những người như vậy chính là những người gặt 

hái những phần thưởng lớn nhất. 
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Mục đích của cuốn sách 

Mục đích của cuốn sách này không phải là để cố gắng thuyết 

phục bạn rằng bạn nên sử dụng Internet và Social Media để 

phát triển doanh nghiệp Kinh doanh Theo mạng của mình. 

Cuốn sách này cũng không đào sâu vào các khía cạnh kỹ thuật 

của việc thiết lập tài khoản, chỉnh sửa hồ sơ của bạn, v.v. Có 

hàng ngàn tài nguyên online có sẵn để giúp bạn làm mấy 

chuyện này. 

Tôi cũng không muốn tập trung nhiều vào các kỹ năng offline, 

vì thực tế bao đời nay, Kinh doanh Theo mạng được xây dựng 

theo kiểu này, và tôi chắc với bạn rằng, bạn đã được huấn 

luyện rất nhiều những kỹ năng này hàng tuần trong hệ thống 

kinh doanh của mình.  

Nói một cách đơn giản, mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách 

này là giúp những nhà phân phối trong Kinh doanh Theo 

mạng có một cái nhìn toàn diện và đầy đủ về các chiến lược 

đưa kinh doanh của bạn lên Internet, Social Media và cách 

thức sử dụng nó một cách đúng đắn để xây dựng kinh doanh, 

qua đó giúp được bạn theo đuổi sự nghiệp trong ngành kinh 

doanh này. 
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Cho dù bạn đang làm bất cứ ngành nghề gì, sự thành công của 

bạn liên quan mật thiết đến mạng lưới mối quan hệ của bạn. 

Bạn muốn thành công lớn, mối quan hệ của bạn càng phải lớn.  

Cuốn ebook này không chỉ viết riêng dành cho ngành Network 

Marketing mà nó có thể áp dụng cho bất cứ ngành nghề nào. 

Không quan trọng bạn là ai và bạn làm ngành nghề gì. Nếu 

bạn áp dụng những thông tin được viết trong cuốn ebook này, 

kinh doanh và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng 

tốt đẹp hơn. 

Như đã nói trước đó, tôi bắt đầu yêu thích Internet và áp dụng 

chúng vào công việc kinh doanh của mình từ năm 2015, và nó 

đã thực sự thay đổi cách mà tôi làm kinh doanh. 

Sau khi đạt được một ít thành tựu từ việc ứng dụng Internet và 

Social Media, tôi quyết định viết cuốn Ebook này để giúp bạn 

thiết lập những nền tảng vững chắc và đạt được những thành 

tựu trong công việc kinh doanh dựa vào Internet. 

Đây là version đầu tiên, và bởi vì tôi cũng không phải là một 

tác giả chuyên viết sách cho nên chắc chắn là sẽ còn nhiều 

thiếu sót.  

Cuốn sách này ra đời mất hơn 2 năm viết rồi lại dừng, dừng 

rồi lại viết và chủ yếu được viết vào dịp nghỉ Tết, vì thực sự 
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thời gian chính tôi vẫn ưu tiên để phát triển doanh nghiệp 

Kinh doanh Theo mạng của mình.  

Nhưng với ước mơ trở thành một người dẫn đường cho những 

người làm Kinh doanh Theo mạng tại Việt Nam ứng dụng 

Internet một cách đúng đắn, tôi quyết định chấp bút cho nó. 

Tôi sẽ liên tục cập nhật và chỉnh sửa để bạn đọc – những 

người sở hữu cuốn sách có được những kiến thức mới nhất 

trong việc áp dụng Social Media vào xây dựng doanh nghiệp 

Kinh doanh Theo mạng tại Việt Nam. 

Tôi đề nghị bạn hãy dành thời gian đọc cuốn sách này từ đầu 

tới cuối, dùng bút dạ quang để làm nổi bật lại những ý mà bạn 

thấy thực sự quan trọng. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay 

đã là một chuyên gia, hãy cho phép những điều tôi viết trong 

cuốn sách này chạm vào bạn. Bằng cách này bạn sẽ hấp thu 

nhiều nhất những gì mà tôi chia sẻ trong cuốn sách này. 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì, hãy liên lạc với tôi. Đừng ngại 

ngùng vì không có câu hỏi nào là quá cơ bản hoặc quá ngớ 

ngẫn, bạn sẽ được giúp đỡ một cách tận tình từ những người đi 

trước giống như cách mà tôi đã được giúp đỡ trước kia.  
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Ai là người nên đọc cuốn sách này? 

Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào các nội dung, tôi muốn 

xác định rõ ràng rằng ai nên đọc và ai không nên đọc quyển 

sách này. 

Internet là một công cụ tuyệt vời và nó có thể giúp đẩy nhanh 

tốc độ kinh doanh của bạn, nhưng nó chỉ có thể đưa bạn tiến 

nhanh về phía trước khi bạn thật sự sẵn sàng đi. Vì vậy, nếu 

bạn thực sự chưa sẵn sàng hoặc đang bị mắc kẹt trong kinh 

doanh vì đã không dành thời gian học, thực hành và nắm vững 

các kỹ năng cơ bản cần thiết để trở thành một người làm kinh 

doanh mạng lưới chuyên nghiệp, thì quyển sách này không thể 

giúp bạn. 

Nếu bạn nghĩ rằng Internet là cứu cánh mà quên đi các kỹ 

năng cơ bản trong ngành thì có thể bạn đã nhầm rồi, nhưng 

nếu bạn chịu khó kết hợp những kỹ năng cơ bản và các chiến 

lược online, tôi dám chắc với bạn rằng, kinh doanh của bạn sẽ 

lên một tầm cao mới. 

Thực tế là Kinh doanh Theo mạng vẫn đang và sẽ luôn luôn là 

một công việc kinh doanh nền tảng là dựa trên các mối quan 

hệ. Bạn có thể xây dựng và duy trì các mối quan hệ trực tuyến, 

nhưng không bao giờ có thứ nào khác có thể thay thế sức 

mạnh của việc tương tác trực tiếp với người khác. 
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Nếu bạn thực sự tập trung, sẵn sàng học tập những kỹ năng 

của một người làm Kinh doanh Theo mạng chuyên nghiệp và 

bản thân bạn cũng đã trải qua các hoạt động kinh doanh cơ 

bản như nói chuyện với người khác, tuyển dụng, dẫn dắt một 

đội nhóm thì có lẽ quyển sách này sẽ là sự lựa chọn chính xác 

dành cho bạn để giúp bạn lên một tầm cao mới. 

Dù công nghệ có tới đâu đi nữa, thì bạn phải hiểu được tầm 

quan trọng của việc tự kỷ luật, sự quyết tâm, hăng say lao 

động.  Bất kỳ thành công nào cũng cần nhiều sự nỗ lực về thời 

gian, sự tập trung, và một quyết tâm không ngừng nghỉ để đạt 

được thành công đó.  

Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng thay đổi để phát triển kinh doanh 

của mình cùng với Internet - vậy thì chúng ta cùng bắt đầu 

nào. 

Thanh Nguyễn 

Social Media Mentor 

Người sáng lập website http://thanhnguyen.co và  

khóa học Facebook Sponsoring Mastery 
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Chương 1: Một Thế Giới Mới 

Internet là một mỏ vàng! 

Khi đứng trước một mỏ vàng thì ngay cả một người khờ khạo 

nhất cũng nhận biết được, nhưng chỉ có một số người thông 

minh mới biết vàng ở đâu và làm sao mới đào được chúng. 

Thực tế là đời sống ngày nay khác hoàn toàn so với 10 năm 

trước. 

Chúng ta đang sống trong một "thế giới mới". Một thế giới mà 

những đứa trẻ  3-4 tuổi cũng biết Youtube là gì. Mẹ tôi gần 70 

tuổi còn xài cả Zalo, Viber, Facebook, Telegram. 

Và trong thế giới mới này, các quy luật đã thay đổi. 

Làm việc đầu tắt mặt tối tại công ty từ 8 tiếng đồng hồ thậm 

chí cho đến lúc kiệt sức vẫn có thể là chuyện bình thường đối 

với hầu hết tất cả mọi người, nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta 

bây giờ nên nhận thức rõ vấn đề thực tế rằng việc đánh đổi 

thời gian lấy tiền bạc không phải là cách duy nhất để kiếm 

sống nữa. 

Bạn có thực sự cần đến Social Media & Internet? 

Khi tìm cách áp dụng Internet vào kinh doanh, có rất nhiều thứ 

cản trở tôi vì trong Kinh doanh Theo mạng, chúng ta được dạy 
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rằng: “không sáng tạo lại chiếc xe đạp”, vì vậy điều mà hầu 

hết chúng ta làm đó là làm theo những gì người đi trước dạy. 

Rất có ít sách vở tại Việt Nam nói về cách thức phát triển 

Kinh doanh Theo mạng bằng Internet, tại thời điểm tôi viết 

cuốn ebook này, gần như là không có. Vì vậy, trong một thời 

gian dài, tôi luôn tin rằng cách tốt nhất để xây dựng Kinh 

doanh Theo mạng là phương pháp offline. Nó vẫn là phương 

pháp “tạo ra kết quả” cho tới ngày hôm nay. 

Tôi cũng tin rằng không có cách nào tốt hơn, rất nhiều nhà 

lãnh đạo cũng suy nghĩ như vậy, và đó chính là điều dẫn đến 

những sự sụp đổ. 

Bạn biết không, thế giới ngày hôm nay đã vô cùng thay đổi, và 

có quá nhiều thứ “hấp dẫn” nếu bạn không mở lòng, đặc biệt 

là thế giới Internet.  

Chính những người trong đội nhóm của tôi, và có khi của cả 

bạn nữa, họ cũng âm thầm tìm kiếm những cách làm mới từ 

Internet. Và khi họ đề xuất điều gì, tôi đều có quan điểm trái 

ngược và không đồng ý. Sau đó, họ từ bỏ kinh doanh.  

Tôi nhận ra rằng, chính tư duy khép kín với thế giới online của 

mình đã khiến tôi phải trả những cái giá tương đối đắt đó là 

mất đi những thành viên nòng cốt (dĩ nhiên, tôi biết là chúng 

ta vẫn phải tiến lên dù cho người ta có bỏ cuộc hay không). 
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Ngày nay, nếu bạn không áp dụng Internet vào kinh doanh, 

bạn sẽ không giữ được những người trong đội nhóm vì họ đi 

tìm những chỗ nào cho họ giải pháp về Internet. Chúng ta 

nghe về Online Marketing, Internet Marketing ra rả mỗi ngày, 

các khóa học online, offline, các chương trình đào tạo quảng 

cáo khắp nơi. Dù muốn hay không, những người trong đội 

nhóm chúng ta đều bị xao nhãng bởi điều này. 

Giữa năm 2014, tôi bắt đầu tìm hiểu về Internet, mặc dù trước 

đó tôi chẳng hề sử dụng Facebook để làm gì. Không có khái 

niệm. Và tôi tin nhiều người cũng thế. 

Con người chúng ta rất khác biệt và tất cả chúng ta đều có 

điểm mạnh và điểm yếu. Có những người chỉ thích làm 

offline, họ không thích online. Nhưng có những người rất 

thích làm online, và chiến lược này giúp họ có được thành 

quả, khi họ có thành quả, sự tự tin tăng lên và kéo theo khi họ 

làm offline họ lại tạo ra thành quả.  Là những người lãnh đạo, 

công việc của chúng ta là phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu 

của tuyến dưới và giúp họ khai thác điểm mạnh để đạt được 

mục tiêu chứ không phải áp đặt những gì “hiệu quả” với 

chúng ta cho người khác.  

Social Media và công nghệ thực sự giúp những người không 

có mối quan hệ offline rộng rãi có thể thành công trong kinh 
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doanh này. Họ có thể nhanh chóng xây dựng những kết nối 

mới trên Internet bằng một vài chiến lược cụ thể. 

Tại thời điểm này đây, tôi thực sự chứng kiến những người 

trong đội nhóm mình mà trước đó họ không bao giờ tin rằng 

họ có thể thành công trong Kinh doanh Theo mạng từ từ tạo ra 

những thành tựu bằng phương pháp online và cuộc sống của 

họ thực sự thay đổi, niềm kiêu hãnh, hình ảnh bản thân và ước 

mơ về tương lai cũng lớn dần. 

Ngày hôm nay, Internet và Social Media đã thực sự thay đổi 

bức tranh của ngành Kinh doanh Theo mạng, thay đổi cách mà 

chúng ta làm kinh doanh, mở ra muôn vàn cơ hội mới. Cho dù 

bạn là ai, một người tự nhiên khi nói chuyện với người lạ, hay 

một người thiếu tự tin, tất cả chúng ta đều có cơ hội chiến 

thắng. 

Mọi người đang sử dụng Social Media như thế nào? 

Thực tế là, hầu hết mọi người sử dụng Social Media sai cách, 

đặc biệt là những người làm Kinh doanh Theo mạng. Tôi thấy 

ngoài kia rất nhiều những chiến thuật tiếp thị sai lầm, spam 

quá nhiều khiến cho thương hiệu cá nhân, thương hiệu công 

ty, thương hiệu ngành nghề trở nên tiêu cực trong mắt người 

khác. Nếu bạn có thể học cách làm đúng đắn và xác định đúng 
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đối tượng tiềm năng, thì doanh nghiệp của bạn có thể sẽ phát 

triển vượt bậc.  

Nếu bạn là leader bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, cho dù 

bạn không thích sử dụng Social Media thì hầu hết những đồng 

đội trong tương lai của bạn sẽ mong muốn sử dụng Social 

Media để xây dựng kinh doanh của họ. Thế hệ Gen Y (dưới 35 

tuổi) chính là tương lai của Kinh doanh Theo mạng, và phần 

lớn họ đều có ít nhất một tài khoản Social Media, họ online 

mỗi ngày. 

Đáng buồn là vẫn có một số nhà lãnh đạo nghĩ rằng bạn không 

cần phải học và sử dụng Social Media. Tôi biết nhiều người 

100% theo cách truyền thống cho rằng, Kinh doanh Theo 

mạng không nên làm online, nhưng bạn biết không, nghiên 

cứu cho thấy, ngày nay một số lượng lớn các cặp vợ chồng họ 

đến với nhau thông qua Mạng xã hội. Điều này có khác gì đâu 

so với Kinh doanh Theo mạng. 

Vì vây, nếu bạn không biết cách làm thế nào để sử dụng Social 

Media như là một công cụ để xây dựng kinh doanh thì làm thế 

nào để bạn chỉ cho đội nhóm của mình. Đó sẽ là bất lợi lớn 

nếu bạn quyết định “không chịu mở lòng” với Social Media.  
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Câu hỏi bây giờ là “Làm thế nào để sử dụng Social Media một 

cách hiệu quả ?” chứ không phải là “Có nên sử dụng Social 

Media không ?”.  

Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn làm đúng cách và làm theo một số 

bước rất đơn giản, dễ dàng sao chép, bạn có thể tạo ra một 

nhóm sao chép cực mạnh. Nhưng đầu tiên bạn phải học cách 

làm điều đó đúng đắn cái đã. 

Một cái bẫy 

Trước khi tiếp tục những phần khác của cuốn Ebook này, tôi 

muốn giúp bạn hiểu hơn về cái bẫy trong việc áp dụng 

Internet.  

Cái bẫy ở đây là khi chúng ta quá phụ thuộc vào email, tin 

nhắn messenger, những bài viết trên blog cá nhân, chúng ta sẽ 

bỏ lỡ những mối liên hệ giữa con người, tình thân giữa đồng 

đội, giữa con người với nhau vốn là chìa khóa vạn năng trong 

Kinh doanh Theo mạng. Đây là điều mà chúng ta chỉ có thể có 

được thông qua những buổi gặp gỡ cá nhân hay đội nhóm, 

những cuộc điện thoại chia sẻ tâm tình. 

Tôi đề nghị bạn hãy đọc cuốn sách 'Đắc Nhân Tâm' của Dale 

Carnegie, và đọc tới đọc lui. Mỗi lần tôi đọc nó, tôi lại học 

được một thứ mới. Nó thực sự là một bảo bối trong cuộc sống 

và kinh doanh. 
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Tôi thường thấy hai điều xảy ra với những người làm Kinh 

doanh Theo mạng online. 

Điều thứ nhất, họ không dành thời gian để học nghệ thuật 

"Copywriting" (viết theo cách thu hút độc giả). Thay vào đó 

họ copy người khác, họ dựa dẫm vào người khác để làm tất cả 

cho họ hoặc chỉ viết những câu chữ nhàm chán, thiếu cảm xúc 

và vô hồn. Khi không tạo ra kết quả, họ bỏ cuộc. 

Điều thứ hai, họ dành quá nhiều thời gian học các chiến lược 

online mà quên rằng đây là kinh doanh của con người, chúng 

ta cần phải kết nối với mọi người. 

Ngày nay, các công ty hàng đầu đã chi hàng triệu đô la để giúp 

công việc quản lý của họ trở nên tốt hơn trong việc giải quyết 

những mối quan hệ với con người (khách hàng, nhân viên 

trong công ty).  
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Chương 2: Sự Thật Về Những Rào Cản 

Khi Áp Dụng Internet Vào Kinh doanh 

Theo mạng 

Một trong những nguyên nhân chính khiến những nhà phân 

phối trong Kinh doanh Theo mạng chậm nắm bắt và áp dụng 

các chiến lược Online đúng đắn vào kinh doanh là vì: 

(1) Những suy nghĩ ăn sâu vào Kinh doanh Theo mạng là 

bạn không nên sáng tạo lại chiếc xe đạp. 

(2) Là do một mớ bòng bong, sự mơ hồ mà các chuyên 

gia Online Marketing tạo ra trên thị trường. 

Bạn sẽ thấy hàng tá thông tin trên thị trường, các bài quảng 

cáo, các chương trình đào tạo diễn ra khắp nơi, ngay cả bản 

thân tôi từ những ngày đầu đi nghiên cứu cũng không biết là 

thực sự nên áp dụng điều gì, mọi thứ là một mớ hỗn độn. 

Một yếu tố quan trọng khác là khi nói về Internet, những nhà 

phân phối chúng ta nghĩ là họ cần phải giỏi về công nghệ thì 

mới triển khai Online Marketing được. 

Vâng, có rất nhiều vấn đề xung quanh việc thật sự cần làm 

những gì để xây dựng Kinh doanh Theo mạng online. Vì vậy, 

đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết những rào cản và cung 

cấp một lộ trình hoặc định hướng cụ thể để những nhà phân 
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phối trong Kinh doanh Theo mạng không cảm thấy bối rối và 

quá tải thông tin như hiện nay. 

Rào cản thứ 1: Online Marketing rất phức tạp 

Thực tế là khi bạn không có được sự hướng dẫn chính xác 

trong bất cứ cuộc hành trình nào thì vấn đề luôn trở nên phức 

tạp. 

Hãy thử tưởng tượng bạn đang hỏi đường một người lạ. Bạn 

đang cố gắng đến dự một cuộc họp ở một thành phố xa lạ. Bạn 

nói với người lạ nơi mà bạn sẽ đến và họ bắt đầu hướng dẫn 

bạn với những câu như "như thế này, bạn sẽ rẽ trái ở cột đèn 

giao thông này và chạy thẳng cho đến khi bạn nhìn thấy cây cổ 

thụ bên trái. Rồi đến đó bạn sẽ đi vào làn đường bên phải. Sau 

đó, bạn sẽ phải đi khoảng 2 km nữa cho đến khi bạn nhìn thấy 

một tòa nhà màu đỏ. Rẽ trái tại tòa nhà đó và chạy theo đoạn 

đường dốc bên phải. Sau đó, bạn sẽ tìm thấy ..... " 

Mắt bạn đờ đẫn ra khi cố gắng nhớ những lời chỉ dẫn và hoàn 

toàn rối bời. Cơ hội để đến địa điểm của bạn là rất thấp. 

Không phải vì bạn là một người lái xe tệ hay vì xe của bạn 

chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng bởi vì bạn nhận được sự hướng 

dẫn quá tệ ? 

Nhưng nếu bạn nhập chính xác địa chỉ điểm đến của bạn trên 

Google Map được cài đặt sẵn trên điện thoại và sau đó làm 
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theo hướng dẫn, chắc chắn bạn sẽ đến đúng địa điểm mà bạn 

dự định đến. 

Bạn vẫn phải tự mình lái xe và điều hướng, nhưng ít nhất bạn 

biết được các bước tiếp theo sẽ làm gì. 

Điều này cũng đúng đối với Online Marketing. 

Vậy có phải Online Marketing phức tạp hay không ?  

Nó phức tạp nếu bạn thực hiện mà không có chỉ dẫn phù hợp 

và sẽ dễ dàng khi làm theo những hướng dẫn chính xác. 

Rào cản thứ 2: Online Marketing rất tốn thời gian 

Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi. Nếu bạn đã dành 20 giờ một 

tuần cho việc Kinh doanh Theo mạng với mục tiêu thu nhập 

1,000 đô la một tháng và sau nhiều tháng nỗ lực bạn đã đạt 

mục tiêu của mình, bạn có cho rằng việc kinh doanh này là 

"tốn thời gian" không? 

Nhiều khả năng câu trả lời sẽ là không. 

Thông thường, chúng ta gọi một hoạt động là "tốn thời gian" 

nếu chúng ta làm mà không nhận được bất kỳ giá trị nào từ 

khoảng thời gian đã bỏ ra cho những công việc đó. Nếu chúng 

ta thích làm một việc nào đó hoặc công việc đó có lợi nhuận 

thì hiếm khi chúng ta gán cho nó là "tốn thời gian" bởi vì 

chúng ta nhận được một số lợi ích từ những việc đó. 
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Nếu bạn có thể tìm thấy những người bạn mới, trò chuyện với 

họ và sau đó bảo trợ họ vào kinh doanh của bạn bởi vì bạn đã 

dành thời gian học tập kỹ năng mới (online marketing), điều 

đó có xứng đáng với thời gian bỏ ra không ? Câu trả lời là 

Yes, rất xứng đáng phải không ? 

Vì vậy, nếu bạn vẫn dùng những phương pháp cũ và chẳng thu 

được kết quả là bao nhiêu với việc học một số kỹ năng về 

Online Marketing và giúp công việc kinh doanh của bạn lên 

một tầm cao mới, thì cái nào là việc tốn thời gian hơn ? 

Rào cản thứ 3: Bạn phải trở thành “chuyên gia” mới có 

thể thành công trong Online marketing. 

Hoàn toàn sai. Điều đó giống như nói rằng bạn phải trở thành 

một cầu giỏi như Công Phượng thì mới thắng được một trận 

bóng đá. 

Rào cản thứ 4: Online Marketing không thể sao chép 

Tôi rất thích chủ đề này. Đó là những gì mà những người đi 

trước đã nói với tôi khi tôi muốn dùng Internet để xây dựng 

Kinh doanh Theo mạng. "Bạn không cần phải làm Online 

Marketing, Kinh doanh Theo mạng xưa giờ như thế rồi, nếu 

bạn dùng Internet, nhóm của bạn sẽ không thể sao chép được 

đâu”. Thực sự, tôi đã tin điều này trong một thời gian khá dài 

cho đến khi tôi bắt đầu nhìn nhận một chút khách quan hơn 
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vào cách mà chúng ta đang thực sự xây dựng Kinh doanh 

Theo mạng. Hãy để tôi hỏi bạn cùng một câu hỏi mà tôi đã tự 

hỏi bản thân mình khi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. 

Có bao nhiêu điều mà những người leader đang dạy chúng ta 

thực sự là có thể sao chép được ? 

Thực tế, bao nhiêu người có thể làm giống những người leader 

như việc đi hết tỉnh này đến tỉnh khác để tổ chức các buổi hội 

họp hay có bao nhiêu người có thể bước ra ngoài sau những 

giờ làm việc mệt mỏi để tiếp xúc với người lạ ? 

Hoàn toàn không. 

Tuy nhiên, tính sao chép trong Kinh doanh Theo mạng chỉ có 

tính tương đối, vì đây là ngành kinh doanh của con người, mà 

con người thì có những cung bậc cảm xúc khác nhau, mong 

ước khác nhau, động lực trong cuộc sống khác nhau, nên hành 

động cũng sẽ khác nhau. Không phải 100 người trong đội 

nhóm của bạn sẽ làm việc giống y chang như nhau.  

Nhiệm vụ của bạn là một nhà lãnh đạo phải làm cho mọi thứ 

đơn giản để có thể sao chép.  

Nhưng, như đã nói ở trên, nếu một người không có động lực 

nhiều thì cho dù đơn giản thế nào họ cũng không hành động. 
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Nhưng những người có động lực, thì dù khó cỡ nào họ cũng 

cố làm cho bằng được.  

Trong thực tế, yếu tố quyết định lớn nhất về sự thành công của 

tổ chức Kinh doanh Theo mạng không nhất thiết phải là doanh 

thu bán hàng của tổ chức đó; mà đó là số lượng các nhà lãnh 

đạo mới đang được phát triển. Tôi muốn nhấn mạnh điều 

này, là bao nhiêu lãnh đạo tiềm năng bạn có trong tổ chức của 

mình, đấy mới là yếu tố then chốt đo lường sự lớn mạnh của 

một tổ chức Kinh doanh Theo mạng. 

Khi đó, ý nghĩa sâu xa của việc sao chép tương đương với việc 

bạn dành bao nhiêu thời gian để phát triển lãnh đạo. Đó thực 

sự là trọng tâm chính của bất kỳ tổ chức Kinh doanh Theo 

mạng thành công nào. 

Vậy, việc này có liên quan đến sự sao chép hay không sao 

chép khi đề cập tới việc áp dụng Online marketing ? 

Đấy, nếu bạn xác định rõ về vấn đề này như tôi nói và hiểu về 

sao chép như là việc phát triển lãnh đạo, khi đó việc đào tạo 

đội ngũ thường xuyên và xây dựng kỹ năng là hết sức quan 

trọng. Bạn có muốn xây dựng một đội ngũ lãnh đạo gồm 

những người “thiếu kỹ năng” trong việc tuyển dụng hay bán 

hàng ?  

Tất nhiên là không! 
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Một nhà lãnh đạo giỏi là người phát triển khả năng của các 

nhà lãnh đạo khác, tạo ra các chương trình đào tạo tốt nhất để 

huấn luyện và cung cấp cho họ những công cụ tốt nhất để họ 

có thể làm việc hiệu quả hơn. 

Theo kinh nghiệm của tôi, Online Marketing hoàn toàn có thể 

sao chép được, vì đó là một nhóm các kỹ năng cần thiết có thể 

học được.  

Rào cản thứ 5: Internet sẽ hoàn toàn thay thế các phương 

pháp truyền thống 

Hoàn toàn sai.  

Kinh doanh Theo mạng đang và sẽ luôn luôn liên quan đến 

mối quan hệ giữa con người với con người. Tôi muốn bạn 

high-light đoạn vừa rồi. Những người ngoài cuộc thường nhìn 

Kinh doanh Theo mạng là bán, bán, bán sản phẩm mà không 

hề biết đến khía cạnh phát triển con người trong hình thức 

kinh doanh này. 

Công nghệ chắc chắn có thể giúp bạn tăng tốc độ và số lượng 

người kết nối, nhưng nếu bạn dựa hoàn toàn vào công nghệ để 

thúc đẩy những mối quan hệ này thì bạn sẽ khó mà chiến 

thắng. 
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Có rất nhiều người đã nghĩ rằng Kinh doanh Theo mạng chỉ là 

việc tuyển dụng càng nhiều người càng tốt. Đó cũng là một 

quan niệm chưa đúng. 

Công việc của một nhà phân phối trong Kinh doanh Theo 

mạng là lãnh đạo và dẫn dắt một nhóm theo một hướng đi nhất 

định và hỗ trợ họ trong việc hành động để đạt được mục tiêu. 

Điều cốt lõi mà chúng ta đang nói ở đây chính là khả năng 

lãnh đạo, dẫn dắt, giúp đỡ, truyền cảm hứng. Anh không thể 

dẫn dắt người khác nếu không thể hiểu và yêu thương họ. 

Điều này thế giới online không thể nào có thể thay thế được 

những cuộc gặp mặt 1-1, những buổi team building và trò 

chuyện giữa những người trong đội nhóm. 

Thật sự khó khăn khi chúng ta hoàn toàn phải dựa vào công 

nghệ và cũng khá khó khăn khi làm việc mà không có công 

nghệ hỗ trợ. 
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Chương 3: Tại Sao Mọi Người Lại 

Tham Gia Kinh Doanh Với Bạn ? 

Có 03 câu hỏi mà một nhà phân phối trong Kinh doanh Theo 

mạng nên hỏi chính bản thân mỗi ngày: 

1. Làm thế nào để tôi phát triển bản thân ? 

2. Làm thế nào để tôi phát triển doanh số ? 

3. Làm thế nào để tôi phát triển mạng lưới ? 

Hầu hết, các nhà phân phối tìm đến Internet khi họ không còn 

danh sách ứng viên để gọi. Nhiều người sau khi tận dụng hết 

thị trường ấm và không biết phải làm gì kế tiếp. Họ xem 

Internet như là mỏ vàng lớn, nhưng lại không biết thực sự 

vàng nằm ở đâu để khai thác và tìm đúng người để tuyển dụng 

vào kinh doanh. 

Để thực sự giúp chúng ta hiểu cách làm thế nào để thu hút và 

tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho kinh doanh, đầu tiên chúng 

ta phải thực sự hiểu lý do tại sao mọi người tham gia vào 

Kinh doanh Theo mạng ? 

Đa số mọi người đều nghĩ rằng một người tham gia vào một 

công ty Kinh doanh Theo mạng là bởi vì sơ đồ trả thưởng 

tuyệt vời, hoặc các dòng sản phẩm kỳ diệu, công ty uy tín 
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v.v... Thực tế là những điều tôi vừa nói ở trên không có gì sai 

cả, nhưng đấy lại không phải là lý do chính khiến một người 

ra quyết định chọn công ty này hay công ty kia. 

Để tôi giải thích: có phải bạn (hoặc đội nhóm của bạn) đã từng 

giải thích kinh doanh cho một người ứng viên nào đó, nhưng 

rốt cuộc người ứng viên tiềm năng đó lại tham gia với người 

khác cùng công ty. Lý do vì sao ? Chắc bạn đã hiểu.  

Lý do thật sự một người tham gia vào cơ hội kinh doanh là 

vì người giới thiệu.  

Đây là một sự nhận biết vô cùng quan trọng để bạn có thể 

thành công trong Kinh doanh Theo mạng cho dù là online hay 

offline. Hầu hết, những người làm Kinh doanh Theo mạng đơn 

giản không nhận ra được điều này. 

Có nhiều lần, tôi đăng ký thành viên mới trong nhóm trước khi 

họ biết tên của công ty mà tôi đang hợp tác. 

Thực tế 1: “People join people. People don’t join 

company” tôi có thể tạm dịch là con người tham gia với con 

người, họ không tham gia với công ty.  

Phần lớn các nhà phân phối đều không được dạy về sự thật 

này. Vì vậy, nếu bạn thấy ai tiếp tục spam cơ hội của họ trên 

mạng xã hội, spam link trên group, tường cá nhân, messenger 
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thì đó là do họ không hiểu về vấn đề này. Dĩ nhiên, nếu có 

người nào đó vô tình quan tâm đến cơ hội và tham gia kinh 

doanh cùng họ, thì có thể là do họ ăn may thôi vì đơn giản họ 

tìm trúng người quá khát khao cơ hội.  

Thực tế 2: People don’t just join people, mọi người không 

đơn thuần tham gia với một người nào đó. Thực tế là họ tham 

gia với một người có sức ảnh hưởng, có kiến thức, kỹ năng, 

người có thể giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Chỉ có vậy 

thôi.  

Vậy nên, muốn người khác hợp tác cùng bạn, bạn phải 

thực sự có giá trị.  

Cho nên, để thành công trong Network Marketing, bạn cần 

phải học cách giáo dục bản thân mỗi ngày - ở mọi khía cạnh 

để trở thành một người có giá trị. 

Nếu đi hỏi bất kỳ người có thu nhập hàng đầu trong bất kỳ 

công ty Kinh doanh Theo mạng nào rằng điều gì đã giúp họ có 

được vị trí hiện tại thì họ sẽ nói rằng sự phát triển bản thân là 

chìa khoá giúp họ thành công. 

Tiền chỉ đến sau, bởi vì đó là hệ quả mà thôi, con người bạn 

trở thành còn đáng giá hơn cả tiền bạc, tiền bị họ hấp dẫn và 

nó tự tới. 
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Phát triển bản thân là một cuộc hành trình suốt đời. Bạn không 

chỉ đơn thuần tham gia vào một lớp học hoặc đọc một cuốn 

sách và nhận ra cuộc sống của bạn thay đổi. Đừng nhầm lẫn.  

Bạn phải liên tục đọc những cuốn sách hay. Ngày này qua 

ngày khác. 

Bạn phải liên tục tham dự các sự kiện. 

Và bạn phải không ngừng hành động. 

Chỉ có hành động mới biến những điều bạn học thành kiến 

thức. 

Đầu tư vào chính mình có lẽ là đầu tư lớn nhất bạn có thể làm. 

Lợi nhuận là không thể tưởng tượng được! 

Ngày hôm nay, tôi muốn bạn hãy đặt ra bản cam kết với sự 

phát triển của chính bản thân mình. Trước khi vào chương kế 

tiếp, tôi muốn hỏi bạn vài câu hỏi: 

• Bạn cam kết thành thạo những kỹ năng nào trong 12 tháng 

tới? Chẳng hạn như: kỹ năng bảo trợ, lãnh đạo đội nhóm, 

nói chuyện trước đám đông, kỹ năng xây dựng mối quan hệ 

v.v... 

• Bạn cam kết sẽ làm gì mỗi ngày để nâng cao kỹ năng mà 

bạn đã chọn? 
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• Bạn cam kết sẽ đầu tư bao nhiều tiền bạc và thời gian vào 

việc học các kỹ năng này trong 12 tháng tiếp theo? 
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Chương 4: Các Giai Đoạn Phát Triển 

Của Một Người Làm Kinh doanh Theo 

mạng 

Nhà bác học Charles Darwin, đã có một số lý thuyết rất thú vị 

về sự phát triển của tự nhiên và con người. Một trong những lý 

thuyết đó là các thành viên yếu kém trong loài sẽ nhường 

đường cho kẻ mạnh. 

Nói cách khác, kẻ mạnh mới thật sự tồn tại. 

Nhìn bất cứ nơi nào trong tự nhiên hoặc thậm chí trong doanh 

nghiệp, bạn sẽ tìm ra các cá nhân mạnh nhất; nghĩa là những 

người có nhiều mối quan hệ nhất, người có nhiều kỹ năng 

nhất, và những người có nguyên tắc làm việc kiên cường nhất 

luôn luôn dẫn đầu. 

Khi nền kinh tế trải qua sự biến động không thể tránh khỏi thì 

những cá nhân và công ty với nền tảng mạnh mẽ nhất sẽ vẫn 

đứng vững và thậm chí còn phát triển mạnh hơn. Những kẻ 

yếu sẽ bị thị trường cuốn trôi. 

Điều này cũng đúng trong Kinh doanh Theo mạng. 

Bạn không cần phải nhìn đi đâu xa để nhận ra rằng kẻ mạnh 

luôn luôn tồn tại và thậm chí còn phát triển mạnh trong lĩnh 

vực này. 
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Đối với những nhà phân phối chưa thành thạo trong Kinh 

doanh Theo mạng, họ hay nghĩ rằng "tôi chỉ cần giới thiệu một 

vài người mới, những người này sẽ giới thiệu một vài người 

khác nữa và thế là tôi thành công". 

Bất kỳ người chuyên nghiệp nào cũng có thể dễ dàng nhận ra 

rằng, Kinh doanh Theo mạng thực sự không phải là như vậy. 

Vậy làm thế nào để gia nhập hàng ngũ của những người 

"thuộc nhóm tinh hoa", những người "thuộc nhóm lãnh đạo” ? 

Trước tiên, tôi muốn bạn biết điều này: có 3 cấp độ khác biệt 

của sự phát triển mà một nhà phân phối trong Kinh doanh 

Theo mạng phải trải qua. Hầu hết, mọi người thậm chí không 

nhận ra rằng những cấp độ này thật sự tồn tại và họ cũng 

không biết được họ hiện nay đang ở cấp độ nào để có thể di 

chuyển lên cấp độ cao hơn. 

Đó là: 

• Cấp độ 1 - Người mới vào nghề 

• Cấp độ 2 - Người bán chuyên nghiệp 

• Cấp độ 3 - Người có tầm ảnh hưởng (tôi gọi họ là top 

leaders) 

Hãy cùng thảo luận về ba cấp độ này chi tiết hơn. 
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Cấp độ 1 - Người mới vào nghề 

Phần lớn mọi người đang ở cấp độ này, tôi không muốn nói về 

thời gian làm kinh doanh, tôi nói về trình độ. Có người ở trong 

kinh doanh gần 10 năm, nhưng vẫn ở cấp độ 1. 

Ở cấp độ này, mọi người có rất ít kỹ năng và sự tín nhiệm, 

cách mà họ tiếp cận thị trường là nhấc điện thoại lên, gọi cho 

người thân và bạn bè hoặc cũng chẳng dám gọi. 

Những người mới vào nghề nhưng có cam kết hơn một chút, 

bạn sẽ thấy họ gọi điện nhiều hơn, và tìm ra một vài người 

quan tâm tới cơ hội kinh doanh hoặc sản phẩm. 

Nếu chúng ta ví việc tuyển dụng người mới trong Kinh doanh 

Theo mạng giống như việc đãi vàng, thì công việc của những 

thành viên “cam kết” giống như công việc đãi cát tìm vàng 

vậy. 

Sự bền bĩ và kiên trì là chìa khóa quan trọng của những người 

mới vào nghề này. Họ đối mặt với tỉ lệ từ chối cao, nhưng 

thực tế với phương pháp này họ có thể tuyển dụng những 

người khác vào kinh doanh, và thậm chí còn tìm thấy vàng tức 

là tìm thấy những nhà lãnh đạo giỏi. Đây là cách tuyển dụng 

truyền thống bao đời nay, và nó vẫn là một kỹ thuật để xây 

dựng một doanh nghiệp Kinh doanh Theo mạng có kết quả. 
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Khá nhiều người tham gia vào Kinh doanh Theo mạng dù ở 

giai đoạn nào đi nữa, cho dù mới gia nhập hoặc đã làm việc 

nhiều năm, phần lớn họ đều ở cấp độ 1, cấp độ này có khá 

nhiều hạn chế. 

Có một thực tế rằng hầu hết mọi người đều không sẵn sàng để 

đi qua những sự từ chối và kết quả là ít người có thể vượt qua 

giai đoạn này. Họ chỉ đơn giản ngừng tiếp cận người mới, 

ngừng tuyển dụng nhưng vẫn tiếp tục tham dự các sự kiện, các 

conference call, sử dụng sản phẩm mỗi tháng, nhưng không 

xông xáo xây dựng kinh doanh mà thôi. Họ không có nhiều 

động lực thực sự để làm kinh doanh, cho nên cũng không làm 

ví dụ cho đội nhóm được, và vì thế chẳng bao giờ thu hút được 

những người khác tham gia vào kinh doanh với họ. 

Nhưng các nhà lãnh đạo thực thụ thì tìm cách vượt qua Cấp độ 

1, họ chuyển tới Cấp độ 2, vùng đất của những người bán 

chuyên nghiệp. 

Cấp độ 2 - Người bán chuyên nghiệp 

Giai đoạn bán chuyên nghiệp thường là điểm mấu chốt trong 

kinh doanh. 

Tại thời điểm này, họ đã xây dựng được một nhóm. Họ đã 

vượt qua Cấp độ 1 – cấp độ người mới vào nghề và bây giờ 

đang dẫn đầu một đội ngũ tương đối thành công. Team của họ 
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có thể vẫn chưa lớn mạnh lắm, nhưng nó đủ lớn để cho họ một 

nguồn thu nhập tương đối ổn định. 

Họ đủ chuẩn tham dự những chuyến tưởng thưởng của công 

ty, được phần thưởng này, phần thưởng kia và có thể dành 

toàn thời gian xây dựng công việc kinh doanh. Câu chuyện 

thành công của họ được đội nhóm kể lại, được lấy để làm ví 

dụ. 

Giống như những vận động viên bán chuyên nghiệp, họ không 

giàu có nhưng chắc chắn họ đang đi đúng hướng, và việc đạt 

được giấc mơ chỉ là vấn đề về thời gian. 

Câu chuyện thành công và khả năng lãnh đạo đã giúp họ và 

đội ngũ thu hút nhiều người mới mỗi tháng, nhưng để có sự 

tăng trưởng vượt bậc và có mức thu nhập thụ động mơ ước, họ 

phải chuyển sang Cấp độ 3 - người có sức ảnh hưởng. 

Cấp độ 3 - Người có sức ảnh hưởng 

Đây là những top leader trong công ty, họ là Diamond 

Executive, Manager, Blue Diamond, Team Elite… 

Khi tôi tìm hiểu về những người leader này, tôi thường thấy có 

03 trường hợp như sau: 

Trường hợp thứ nhất: Họ là những thủ lĩnh, người đã làm 

Kinh doanh Theo mạng một thời gian, đã xây dựng được mối 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   36 

 

 

quan hệ và có sự ảnh hưởng lớn đối với các nhà lãnh đạo khác 

trong ngành, trước khi thành công trong công ty hiện tại, họ đã 

từng là một thủ lĩnh thành công ở công ty cũ, vì một lý do nào 

đó, họ chuyển qua công ty khác, và mang theo đội nhóm của 

họ theo. 

Trường hợp thứ 2: Những thủ lĩnh chưa bao giờ làm Kinh 

doanh Theo mạng trước đây. Nhiều người trong số họ còn 

nghĩ rằng Kinh doanh Theo mạng hay kinh doanh đa cấp là 

một mô hình lừa đảo hoặc là mô hình kinh doanh này không 

dành cho họ, họ thờ ơ cho tới khi họ nhận ra đây là mô hình 

kinh doanh tiềm năng. 

Những người thủ lĩnh này trước khi vào kinh doanh, đã rất là 

thành công. Họ có công việc kinh doanh riêng như là chủ công 

ty, cơ sở ăn uống. Hoặc nếu làm thuê thì họ là một người có vị 

trí cao trong công việc, hoặc là một người có sức ảnh hưỏng 

lớn trong cộng đồng trước đó. Khi bước vào Kinh doanh Theo 

mạng, nhờ sự ảnh hưởng của mình, họ tuyển dụng nhiều người 

khác vào mạng lưới và nhờ đó công việc kinh doanh phát triển 

vô cùng nhanh chóng. 

Trường hợp thứ 3: Những thủ lĩnh đi lên từ zero, những 

người này vượt qua nhiều trở ngại, trau dồi con người, phát 

triển bản thân ở nhiều khía cạnh, sự thành công của họ không 

nhanh bằng hai dạng thủ lĩnh trường hợp 1 và 2. 
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Bạn sẽ dể dàng nhận thấy rằng, đặc điểm chung giữa 03 kiểu 

nhà lãnh đạo cấp độ 3 này chỉ đơn giản là: sự ảnh hưởng. 

Bởi vì việc họ là ai hay họ đã đạt được điều gì trong cuộc 

sống có ảnh hưởng đến những người khác và khi họ quyết 

định một điều gì đó thì mọi người thường có xu hướng 

nghe theo họ. 

Vì vậy, làm thế nào những người mới vào nghề cấp độ 1 trở 

thành người bán chuyên cấp độ 2 và cuối cùng là một người 

có ảnh hưởng ở cấp độ 3? 

Câu trả lời rất đơn giản, nhưng không phải dễ dàng thực hiện. 

Khi bạn tăng mức độ ảnh hưởng của bạn cũng đồng nghĩa 

với việc tăng tỷ lệ số người gia nhập vào kinh doanh của 

bạn.  

Nói cách khác, cách hiệu quả nhất để tăng số lượng và chất 

lượng người sẽ tham gia kinh doanh cùng bạn là hãy tăng 

mức độ ảnh hưởng của bạn đối với người khác. Chỉ có vậy 

thôi. 
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Chương 5: Trở Thành Một Người Có 

Sức Ảnh Hưởng. 

Trong suốt lịch sử, loài người từ xa xưa tới giờ, kẻ yếu phải 

theo người mạnh. 

Đối với xã hội thời sơ khai, những người mạnh là những 

người thủ lĩnh tinh thần, là tù trưởng một bộ lạc, thôn xóm, 

người có quyền hành đưa ra tất cả các quyết định của bộ tộc, 

và những người khác tuân theo mệnh lệnh của họ. Họ là một 

người chỉ huy. 

Xã hội ngày nay không thay đổi nhiều mấy. Là con người, 

chúng ta có xu hướng đi theo những người mạnh mẽ, những 

người mà chúng ta ngưỡng mộ và kính trọng. 

Điều này đặc biệt đúng trong Kinh doanh Theo mạng. 

Chúng ta cũng đi theo những người mà chúng ta tin tưởng, 

ngưỡng mộ, những người giỏi hơn chúng ta. Vậy làm thế nào 

để bạn trở thành một người có ảnh hưởng như vậy ? 

Trong một xã hội hiện đại, bạn không thể hăm dọa người khác 

để có được sự tin tưởng, đi theo của họ. Trong nền kinh tế tràn 

ngập thông tin hiện nay, hàng ngày người ta lên Internet, để 

tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề mà họ đang gặp phải. 

Những người đang tập trung vào việc chia sẻ thông tin và kiến 
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thức đều nhận thấy rằng ảnh hưởng của họ đang dần mở rộng 

ra. 

Nếu bạn muốn gia tăng ảnh hưởng của mình với người 

khác. 

Hãy gia tăng giá trị cho cuộc sống của họ. 

Và trong thời đại thông tin này, giá trị thường được ví 

ngang với thông tin. Thay vì tích trữ những bí quyết để 

thành công trong kinh doanh, bạn hãy nên chia sẻ điều này 

cho họ. 

Tôi muốn bạn lấy bút, đánh dấu và high light điều này, vì đây 

thực sự là một bí quyết. 

Trong nền kinh tế suy thoái trước đó, những người làm 

marketing, kinh doanh, các chủ doanh nghiệp tập trung vào 

việc bán, bán và bán. Trong nền kinh tế mới, những người 

thành công nhất là những người tập trung vào việc cho đi, cho 

đi và cho đi. 

Hãy cho đi kiến thức và thông tin mà bạn có. Bạn sẽ không 

phải lo lắng về việc gia tăng đối thủ, sự cạnh tranh khi bạn làm 

điều đó, vì một lý do đơn giản này:  
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Hầu hết, mọi người sẽ không thực hiện theo những gì bạn 

dạy, phần lớn mọi người muốn biết làm sao để làm, nhưng 

rất ít người bắt tay vào hành động. 

Để tôi chứng minh điều này, mỗi năm mọi người chi hàng 

triệu, hàng triệu đô la để trở thành hội viên của các câu lạc bộ, 

phòng tập gym, nhưng rất ít người đặt chân vào đó.  

Mọi người mua các chương trình đào tạo online, nhưng rất ít 

người thực sự xem hết tất cả khóa học này. Họ mua sách, đĩa 

CD, các sản phẩm thông tin, v.v... với mục tiêu cải thiện cuộc 

sống, nhưng quá ít người thực sự nghiên cứu và áp dụng các 

nội dung này. 

Một ví dụ khác gần gũi hơn cho tất cả chúng ta, có hàng chục 

ngàn nhà phân phối tham gia vào các công ty Kinh doanh 

Theo mạng mỗi tháng và cũng gần từng đấy người chưa bao 

giờ nhấc điện thoại để chia sẻ cơ hội kinh doanh tuyệt vời mà 

họ đang có cho những người khác. Chưa bao giờ!!! 

Tôi chắc chắn rằng bạn hiểu chính xác những gì mà tôi đang 

nói. 

Nhưng đây là những điều thậm chí còn thú vị hơn.  

Mọi người bị thu hút bởi những người có tinh thần chia sẻ. 
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Con người khao khát học hỏi và nếu bạn sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm của bản thân hoặc thông tin mà bạn học được từ một 

chuyên gia nào đó thì họ sẽ follow theo bạn. 

Nếu những kiến thức bạn chia sẻ giúp họ thực sự có được một 

số kết quả, thì chắc chắn họ sẽ trở thành fan trung thành của 

bạn và sẽ luôn luôn nói về bạn trong câu chuyện của họ với 

người khác. 

Vậy, làm thế nào, những nhà phân phối trong Kinh doanh 

Theo mạng như bạn và tôi có thể áp dụng những “bí mật” này 

để phát triển kinh doanh trong thời đại số ? 

Đầu tiên, bạn phải quyết định trở thành một người có giá 

trị. Bất cứ vấn đề gì mà bạn đang phải đối mặt (ví dụ như bạn 

hết danh sách, không biết phải nói gì với ứng viên tiềm năng, 

khó khăn về tài chính, không bán được sản phẩm…) đều là cơ 

hội thực sự. Bằng việc học cách để giải quyết những vấn đề 

này, bạn sẽ có kiến thức để có thể chia sẻ với người khác, vì 

rất có thể là bạn không phải là người duy nhất đối mặt với 

những thách thức này. Khi bạn vượt qua những điều đó và 

chia sẻ cách mà bạn đã vượt qua, bạn sẽ tự động được xem 

như là một người dẫn dắt, một thủ lĩnh, một người anh trong 

ngành, một người có thể chỉ đường cho người khác. 
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Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm của bạn một cách vô tư. Khi 

tôi bắt đầu áp dụng những nguyên lý mà tôi đang nói cho bạn, 

tôi cảm thấy rất ngại khi phải viết một bài chia sẻ trên blog, 

làm một cái livestream vì tôi nghĩ rằng những cái tôi nói người 

ta đã biết cả rồi. Nhưng thực sự là không phải, cho dù họ biết 

rồi, thì họ vẫn sẽ luôn yêu quý bạn, đơn giản là vì tinh thần 

chia sẻ của bạn. 

Tôi bắt đầu chia sẻ những điều mà tôi biết, nhỏ thôi và nó bắt 

đầu gây được tiếng vang với những người khác. Bạn không 

cần phải biết tất cả các kiến thức mới bắt đầu sự nghiệp chia 

sẻ của mình bởi vì rõ ràng bạn không cần phải nhìn thấy toàn 

bộ cầu thang rồi mới bắt đầu bước đi. Nhưng khi bạn thực 

hiện bước những bước đầu tiên, bạn sẽ thấy những bước tiếp 

theo, và khi nhìn lại phía sau bạn sẽ thấy có rất nhiều người 

đứng phía sau lưng bạn, và họ cũng đang rất lo lắng, sợ sệt 

trên con đường họ đi và thực sự cần những người truyền cảm 

hứng và dẫn lối cho họ như bạn. 

Đừng nghĩ về những gì bạn sẽ nhận lại. Cứ việc chia sẻ. 

Nhân tiện, tôi muốn dành vài dòng để khuyến khích bạn hãy 

đọc bộ sách Người Dám Cho Đi (3 tập) của  Bob Burg và John 

David Mann, đây thực sự là bộ sách làm thay đổi con người 

tôi khiến cho tôi mạnh dạn trở thành người cho đi trong ngành 

Kinh doanh Theo mạng. Tôi khuyên bạn hãy đọc và nghiền 
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ngẫm nó, ghi chú thật nhiều vì cho đi, tạo ra giá trị cho người 

khác thực sự là một con đường hiệu quả và viên mãn nhất để 

thành công và hạnh phúc. 

 

Thứ ba, học cách marketing hiệu quả nhất. Bạn đã trở 

thành một người có giá trị hoặc đang trên con đường tạo ra giá 

trị đó và bạn cam kết chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách 

vô tư nhất. Bước tiếp theo là bạn cần tìm hiểu làm thế nào để 

chia sẻ hoặc truyền tải thông điệp đó một cách hiệu quả. Cách 

đơn giản nhất mà bạn có thể làm là truyền tải thông điệp trên 

tường cá nhân, làm livestream, hoặc là làm những đoạn video 

ngắn, blog cá nhân… 

Chú ý rằng tôi không nói bạn chia sẻ hoặc tiếp thị cơ hội kinh 

doanh của bạn nhé. Chúng ta tập trung và sẽ luôn luôn tập 

trung vào việc marketing bản thân mình trên môi trường 

online. 
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Chương 6: Hai Cách Xây Dựng Doanh Nghiệp Network Marketing Online 

Giờ đây, tôi hy vọng rằng bạn đã cảm thấy rõ ràng hơn một 

chút về định hướng mà bạn sẽ đi khi áp dụng Internet vào 

Kinh doanh Theo mạng. Thực ra, khi bạn đã hiểu rõ về chiến 

lược thì kỹ thuật là việc khá đơn giản. 

Những bước đi đầu tiên có thể khiến cho bạn lo lắng và rối 

tung mù mịt nếu bạn không có lộ trình cụ thể để thực hiện. 

Bây giờ, tôi sẽ giúp bạn đặt những nền tảng cơ bản nhất để 

bạn có thể hiểu và áp dụng trong việc xây dựng Kinh doanh 

Theo mạng Online.  

Tôi sẽ nói về các bước mà bạn phải tuân theo để bắt đầu tạo ra 

danh sách những khách hàng, ứng viên tiềm năng, cũng như 

thu hút người khác tới với bạn và công việc kinh doanh của 

bạn. 

Thực sự có hai cách khác nhau để xây dựng doanh nghiệp 

Network Marketing Online: 1. Online Prospecting và 2. 

Online Marketing 

Cách 1: Online Prospecting 

Online Prospecting tôi tạm gọi là tiếp cận online là phương 

pháp sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, 

Instagram.. v..v để kết nối với những người thuộc thị trường 
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nóng (những người rất thân), ấm (những người bạn biết họ và 

họ biết bạn) và lạnh (những người bạn chưa biết). 

Prospecting trên facebook là một trong những cách tiếp cận dễ 

nhất mà tôi đã sử dụng để phát triển kinh doanh của mình. Bạn 

chủ động kết giao và nói chuyện với người khác với tư cách 

cá nhân thông qua Messenger, tìm ra điểm chung, những vấn 

đề của họ … trước khi chia sẻ cơ hội của bạn để giúp họ giải 

quyết những vấn đề đó. Tôi thấy rất nhiều nhà phân phối trong 

chúng ta sử dụng Messeger chỉ để SPAM, và đó là lúc bi kịch 

của Kinh doanh Theo mạng bắt đầu. Tôi ghét cái cách mà 

những nhà phân phối chúng ta SPAM thiên hạ, người trong 

ngành còn ghét huống chi là người ngoài. Đừng bao giờ làm 

thế. 

Với Facebook, bạn không chỉ tiếp cận nguồn ứng viên không 

giới hạn (chủ động) mà còn có thể áp dụng những chiến lược 

để tạo sức ảnh hưởng, và xây dựng fan trên facebook để thu 

hút họ vào kinh doanh của bạn (thụ động). Dĩ nhiên, bạn cũng 

cần phải học một số kiến thức để áp dụng hiệu quả nhất. 

Những nhà phân phối Cấp độ 1, Cấp độ 2 và Cấp độ 3 đều có 

thể sử dụng phương pháp này. 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   46 

 

 

 

Những người ở cấp độ 1, muốn lên cấp độ 2 và cấp độ 3, tôi 

khuyến khích bạn nên bắt đầu với Facebook, bạn có thể bắt 

đầu với Zalo, Instagram, LinkedIn, nhưng tôi khuyên bạn nên 

bắt đầu với Facebook trước.  

Cá nhân tôi chỉ sử dụng một trang mạng xã hội, nếu bạn cố 

gắng sử dụng quá nhiều các trang mạng xã hội khác nhau cùng 

một lúc, bạn sẽ bị phân tán năng lượng và nó sẽ làm chậm sự 

phát triển của bạn. 

Facebook với hơn 1 tỷ người dùng trên khắp thế giới, mọi 

người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các tôn giáo khác nhau và 

các nhóm tuổi khác nhau đều có mặt ở đây. 

Trở lại những ngày cũ của ngành Kinh doanh Theo mạng, nếu 

bạn muốn tìm người mới để chia sẻ cơ hội kinh doanh hoặc 

sản phẩm bạn phải đi đến khu mua sắm, hiệu sách, hội thảo 
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hoặc nơi công cộng. Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là 

đăng nhập vào Facebook mà thôi. 

Kết nối với người khác như thế nào? 

Nhiều người tin rằng, tạo ra nội dung và post lên mạng xã hội 

là việc quan trọng nhất để kinh doanh phát triển, thật ra không 

đúng. Việc quan trọng nhất chính là kết nối với bạn mới mỗi 

ngày. Chỉ đơn giản là tiếp cận, kết giao, chào hỏi mà không có 

bất cứ động cơ nào khác là làm bạn và mở rộng kết nối. 

Bạn muốn người khác like, comment trên các bài viết của 

mình, bạn nên đi like và comment trên bài viết của người khác 

trước.  

Chúng tôi khuyến khích bạn nên đặt mục tiêu tối thiểu là có 10 

bạn mới mỗi ngày. Trong vòng một năm có phải bạn đã có 

hơn 3600 bạn mới. Nếu bạn hoàn toàn mới và không có một 

mối quan hệ nào, với quy trình này bạn hoàn toàn có thể xây 

dựng doanh nghiệp Kinh doanh Theo mạng của mình. 

Chìa khóa ở đây là bạn phải rèn cho mình thói quen kết bạn 

mới mỗi ngày.  

Như vậy, bước đầu tiên để xây dựng kinh doanh trên mạng xã 

hội là sản xuất nội dung có giá trị để trao cho người khác. Đó 

là điểm mấu chốt đầu tiên cho phép bạn kết nối với người 
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khác dễ dàng, xây dựng mối quan hệ, và mang người khác vào 

thế giới của bạn.  

Bước thứ hai là tập trung vào tiếp cận và tuyển dụng 

(prospecting and recruiting).  

Không ai có thể nói cho bạn một cách chính xác là nên nói gì 

hoặc nói như thế nào. Hay nói cách khác, bạn phải nói bằng 

ngôn ngữ của chính mình và với những người khác nhau bạn 

phải nói những ngôn ngữ khác nhau để phù hợp với họ, điều 

đó sẽ được phát triển thông qua kinh nghiệm của bạn, kinh 

nghiệm đến từ việc bạn phải làm nhiều. 

Tôi cũng học được một công thức có thể dùng chung cho tất 

cả mọi người, trên nền tảng đó bạn phải phát triển một công 

thức cho riêng mình. Tôi nhận thấy, những người copy y 

chang thì thường không đạt kết quả nhiều bằng những người 

biết cách sáng tạo và thêm thắt cá tính của mình vào cho nó 

khác biệt. 

Công thức 4 câu hỏi: 

• Em làm công việc gì? 

• Em làm đó lâu chưa? 

• Công việc ok chứ? 

• Em có dự định làm đó lâu dài không hay nếu có cơ hội 

mới thì cũng sẽ thử? 
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Điểm quan trọng ở đây khi kết giao nói chuyện với người mới 

trên Facebook là bạn cần tìm ra điểm chung. 

Tôi luôn gọi người khác bằng tên của họ,  thứ nhất là họ cảm 

thấy thân thuộc, thứ 2 là họ sẽ không nghĩ đây là message gửi 

hàng loạt. Đừng có chào bạn, mà hãy Hi Nam, Hello Lan…. 

Lợi ích của phương pháp Online Prospecting 

Facebook là công cụ chính tôi đã sử dụng để mở rộng mạng 

lưới của mình và nhờ đó mỗi tháng đều đặn bảo trợ 3-5 người. 

Tôi không chỉ tuyển dụng đều đặn mà còn sao chép cách của 

mình cho những người trong nhóm và nhiều người trong số họ 

cũng đã trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu, nhiều người còn 

giỏi hơn tôi. Nếu bạn biết sử dụng Facebook đúng cách, nó sẽ 

giúp bạn nhân đôi đội nhóm một cách nhanh chóng. 

Tuy nhiên, hầu hết những người làm Kinh doanh Theo mạng, 

không biết sử dụng Facebook đúng cách mà ngược lại còn làm 

cho người khác thêm “tiêu cực” với ngành kinh doanh ví dụ 

như liên tục spam link vô tội vạ qua messenger, kêu gọi mua 

hàng, đăng tin tuyển dụng lên Facebook. 

Để giúp bạn tận dụng lợi thế của Facebook và xây dựng doanh 

nghiệp của bạn đúng cách, tôi đã chuẩn bị một loạt video dài 4 

ngày hướng dẫn cách bạn xây dựng facebook profile đúng 
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đắn. Bạn có thể truy cập vào chuỗi video đó của tôi miễn phí 

tại đây: ➔ www.thanhnguyen.co/10fbmarketing 

Tôi cũng có một chương trình huấn luyện online của mình gọi 

là Facebook Sponsoring Mastery. Đây là những kinh nghiệm 

xương máu của tôi, là chính xác những gì mà tôi đã dạy cho 

nhóm của mình. 

Cách 2: Online Marketing 

Cách tiếp cận thứ hai để xây dựng Kinh doanh Theo mạng 

online là Online Marketing.  

Phương pháp marketing dễ nhất bạn có thể sử dụng là sử dụng 

content để thu hút người khác tới với bạn, đó có thể là một bài 

viết gây tò mò, một live video, một bài blog.v.v… Bất cứ thứ 

gì làm cho người khác chủ động tìm đến ta thì được gọi là 

Marketing. 

Phương pháp marketing lâu dài hơn là chiến lược sử dụng các 

công cụ online để tạo ra “phễu” thu hút khách hàng/ứng viên 

tiềm năng vào doanh nghiệp của bạn. Khi phễu được thiết lập, 

quy trình thu hút có thể xảy ra tự động, và sau đó bạn không 

cần nổ lực nhiều vì hệ thống tự chạy. 
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Lợi ích của Online Marketing là gì? 

Phương pháp này cung cấp cho bạn những lợi ích đáng kinh 

ngạc. Bạn có sự tự do thực sự về thời gian vì ứng viên – 

những người có nhu cầu - tự đến với bạn. Bạn cũng có thể xây 

dựng kinh doanh ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và không cần 

cố định tại một địa điểm nào, có nghĩa là bạn có sự tự do đúng 

nghĩa. 

Online Marketing là một chủ đề rộng và rất nhiều điều 

hay để học, tôi muốn dành toàn bộ kiến thức của mình 

trong tập 2 của cuốn Ebook này. 

Tóm lại, để làm Online Marketing, tôi muốn tóm gọn nó 

thành 05 bước như thế này: 

1. Xác định đối tượng mục tiêu của bạn 

2. Thiết kế thương hiệu/thông điệp của bạn 

3. Tạo trang quà tặng (mồi câu) 
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4. Lái traffic vào trang quà tặng để lấy email list. 

5. Xây dựng mối quan hệ với email list và trao giá trị. 

Như vậy, có hai cách xây dựng như tôi nói ở trên. Một cái là 

chủ động, một cái là thụ động. Nó cũng tương tự như hai khái 

niệm Hunting (đi săn) và Farming (gieo trồng). Gieo trồng có 

nghĩa là bạn phải bỏ hạt giống xuống, tưới nước, chăm sóc và 

đợi cho hạt giống nẩy mầm, còn đi săn có nghĩa là bạn chủ 

động cầm súng, vào rừng và tìm con mồi.  

Tôi không nói rằng cái nào tốt hơn giữa hai phương pháp. Tôi 

dùng cả hai phương pháp để xây dựng kinh doanh của mình. 

Cả hai đều rất hiệu quả. Vấn đề là cái nào phù hợp với bạn.  

Một số người thì phù hợp với phong cách gieo trồng, họ gieo, 

chăm sóc và chờ nẩy mầm, quá trình cần sự kiên nhẫn. Số 

khác thì thích nhanh gọn lẹ như phong cách của người đi săn.  

Tôi từng thấy cả hai kiểu người trong quá trình xây dựng kinh 

doanh của mình và họ đều xây dựng kinh doanh thành công.  

Nếu cần một lời khuyên từ kinh nghiệm của tôi thì tôi khuyên 

rằng chỉ những nhà phân phối cấp độ 2 và 3 mới nên nghĩ tới 

việc sử dụng Online Marketing để xây dựng kinh doanh. Cấp 

độ 1 không nên. Tại sao như vậy ? giống như bất kỳ kỹ năng 

nào, Online Marketing cũng là kỹ năng cần tốn thời gian để có 

thể giỏi, và hầu hết những người làm Kinh doanh Theo mạng 
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ở Cấp độ 1 đều chưa phát triển đủ kỹ năng cơ bản trong kinh 

doanh hoặc thu nhập chưa ổn định để có thể xây dựng các 

chiến lược Online Marketing cũng như chi phí mua và duy trì 

các công cụ. Nói tóm lại là phương pháp này khó sao chép ở 

level người mới, chỉ có leader mới có thể sao chép. 

Bạn không nên nhảy cóc qua các cấp độ này. Nó thực sự là 

một quá trình phát triển, từng bước 1, vì vậy nếu bạn đang tìm 

kiếm một con đường ngắn hơn để trở thành một Network 

Marketer Cấp độ 3 thì để tôi nhắc lại cho bạn là điều đó khó 

xảy ra. 
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Chương 7: Bạn Nên Chọn Mạng Xã Hội 

Nào ? 

Hiện nay có quá nhiều mạng xã hội. Giống như tất cả mọi thứ, 

khi có quá nhiều sự lựa chọn, bạn có thể thấy khó quyết định. 

Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên bắt đầu với Facebook trước. 

Tại sao? Bởi vì Facebook hiện đang là một trong mạng xã hội 

phổ biến nhất và lớn nhất thế giới - điều này là không thể chối 

cãi. Mạng xã hội này càng ngày càng khẳng định được vị thế 

của mình, đặc biệt khi Facebook không ngừng liên tục cập 

nhật, cải tiến nhiều tính năng mới, nó cũng là mạng xã hội dễ 

sử dụng nhất và dễ làm marketing nhất.  

Chúng ta cũng nhìn thấy rằng Instagram đang rất phát triển, 

đặc biệt là giới trẻ rất thích thú mạng xã hội này. Vì vậy, bạn 

sẽ nghe nhiều hơn về Instagram trong thời gian tới và làm thế 

nào để sử dụng nó trong việc làm Marketing của bạn, đó là 

điều chắn chắn. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên tập trung vào 

Facebook nhiều nhất và dành thời gian để giỏi nó.  

Cố gắng có mặt trên mọi mạng xã hội sẽ làm bạn mất tập 

trung và khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Khi bạn đã có chỗ đứng 

trên một mạng xã hội và bắt đầu nhận được kết quả, bạn có thể 

thuê ngoài một số hoạt động nhất định, điều này sẽ cho phép 

bạn mở rộng sang các mạng xã hội khác nhưng không phải 
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ngay lập tức, không phải khi bạn bắt đầu. Ban đầu, mục tiêu là 

phải gầy dựng và tập trung vào một mạng xã hội mà thôi. 

Và cho dù bạn chọn bất cứ nền tảng nào, phải chắc rằng bạn 

phải trở thành người chia sẻ thật nhiều giá trị.  

Đây là các nguyên tắc cơ bản nên nhớ khi bạn làm việc trên 

mạng xã hội: 

1. Xây dựng thương hiệu của bạn.  

Có nghĩa là bạn nên tập trung quảng bá thương hiệu của bạn, 

không phải là thương hiệu của công ty, tôi nhắc lại là cá nhân 

bạn.  

2. Phát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ 

Tập trung mở rộng mối quan hệ trên Facebook và có thêm 

những người bạn mới. Kết nối với  nhiều người hơn và làm 

cho họ yêu thích bạn. 

3. Xây dựng đội ngũ. 

Nếu bạn làm Kinh doanh Theo mạng và đang có một team làm 

việc với nhau, tôi đề nghị bạn nên sử dụng Facebook group để 

mọi người có thể dễ dàng làm việc cùng nhau, trao đổi thông 

tin, huấn luyện…. Hãy làm việc cùng nhau. Nó sẽ giúp tất cả 

các bạn tiến về phía trước. 
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Bạn có thể thấy xu hướng Social Media đang diễn ra trên toàn 

cầu và sức ảnh hưởng của nó đối với tương lai của bạn? Bạn 

có thể chọn cách chống lại nó và trở thành kẻ thua cuộc, hoặc 

bạn có thể chọn cách học nó để phát triển. Khách hàng và đối 

tác tiềm năng của bạn hiện đang ở trên Social Media, đây 

chính là thời điểm dành cho bạn. 
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Chương 8 : Xây Dựng Mạng Lưới Của 

Bạn 

Tất cả những doanh nhân thành công đều nói rằng xây dựng 

mạng lưới là chìa khóa cho sự thành công của bạn. Robert 

Kyosaki, Donald Trump, Richard Branson và nhiều người 

khác sẽ nói với bạn rằng bạn sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn khi bạn 

có mạng lưới. 

The better your network, the bigger your business 

becomes (Tạm dịch là: Mạng lưới bạn càng lớn, kinh 

doanh của bạn càng lớn) 

Trên con đường tìm kiếm thành công trong cuộc sống, mỗi cá 

nhân phải không ngừng củng cố những mối quan hệ sẵn có và 

mở rộng nhiều mối quan hệ mới mẻ. Muốn làm tốt được việc 

đó, cần rèn luyện lâu dài để thiết lập được một mạng lưới 

(network) những mối quan hệ.  
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Netwrok Marketing là một ví dụ điển hình về tầm quan trọng 

của việc xây dựng mạng lưới.  

Ngành công nghiệp này đã tạo ra nhiều, rất nhiều người có thu 

nhập 6, 7 và 8 con số (có những người trong Network 

Marketing hiện nay kiếm được trên 10 triệu đô la một năm).  

Ngày nay, với sự xuất hiện của mạng xã hội, mọi người đang 

xây dựng doanh nghiệp Network Marketing nhanh hơn bao 

giờ hết bằng cách học cách xây dựng mối quan hệ trực tuyến 

thông qua việc chia sẻ những niềm vui họ đang có, lối sống họ 

đang tạo ra và tương lai họ đang xây dựng.  

Cho dù bạn đang xây dựng một doanh nghiệp Kinh doanh 

Theo mạng hay một doanh nghiệp truyền thống, điều quan 

trọng vẫn là xây dựng mạng lưới của bạn và giúp đỡ, hướng 

dẫn những người trong mạng lưới của bạn kết nối với mạng 

lưới của họ (những người mà họ biết) để chia sẻ về sản phẩm 

hoặc cơ hội kinh doanh. 

Khi ai đó bắt đầu chia sẻ về bạn hoặc sản phẩm và dịch vụ của 

bạn trên Facebook thì đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị hơn. 

Thông tin đi từ một người biết về bạn đến cho toàn bộ danh 

sách bạn bè của họ, có thể đạt đến hàng ngàn, nếu không nói 

là hàng chục ngàn. 
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Bạn có muốn họ chia sẻ về con người suất xắc của bạn, kinh 

nghiệm tuyệt vời mà đã trải qua với bạn, sản phẩm hoặc dịch 

vụ của bạn và những điều tốt đẹp mà họ tin rằng sản phẩm / 

dịch vụ của bạn có. 

Vấn đề là, họ cũng có thể chia sẻ những điều xấu, các vấn đề 

gặp phải và cả những nỗi thất vọng. Cuộc sống lúc nào cũng 

hai mặt cả. Điều này buộc tất cả các doanh nhân phải nâng cấp 

bản thân, sản phẩm, dịch vụ và công việc kinh doanh ở mức 

tiêu chuẩn cao hơn. 

Trong Kinh doanh Theo mạng, câu mà tôi thường hay nghe 

mọi người nói là “em hết danh sách rồi”. Bạn biết không, 

không chỉ trong Kinh doanh Theo mạng, trong bất cứ ngành 

kinh doanh nào, nếu bạn hết người để nói về sản phẩm hay cơ 

hội của mình, coi như kinh doanh kết thúc. Và nếu bạn không 

phát triển, kinh doanh của bạn sẽ chết. 

Thật ra, người mới xung quanh bạn rất nhiều, vấn đề không 

phải là hết danh sách, vấn đề chính là bạn không biết làm 

sao để bắt đầu cuộc nói chuyện với một người chưa bao giờ 

quen biết. 

Dù bạn có tin hay không, thì Facebook chính là giải pháp cho 

vấn đề này. 
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Lý do lớn nhất mà các nhà phân phối thất bại trong Kinh 

doanh Theo mạng là họ không có người mới liên tục để nói 

chuyện về sản phẩm và cơ hội. Tôi gọi người mới chính là 

huyết mạch của kinh doanh. Vì vậy, tất cả bạn cần làm là 

dành thời gian để tiếp cận, kết nối bạn mới và xây dựng 

mối quan hệ. 

Với hơn một tỷ người dùng, Facebook cung cấp một số lượng 

người không giới hạn để bạn có thể kết nối và xây dựng mối 

quan hệ. Với Facebook, bạn có thể kết nối với:  

• Những người bạn có thể đã biết  

• Bạn bè của bạn bè  

• Những người cùng quê hương của bạn  

• Những người nơi bạn đang sống  

• Những người đã học cùng trường trung học và cao đẳng  

• Những người có cùng sở thích  

• Những người sử dụng các sản phẩm tương tự  

Khi bạn tìm kiếm bạn bè mới trên Facebook, chắc chắn bạn sẽ 

gặp những người bạn đã biết, bạn có cơ hội thêm họ vào danh 

sách bạn bè của mình, gửi cho họ một lời chào hỏi, đừng nói 

về các sản phẩm của bạn. Chỉ là reconnect – kết nối lại với họ 

mà thôi.  
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Nếu bạn không biết ai đó và vẫn muốn trở thành bạn, hãy thử 

follow họ trước. Hãy ghi nhớ, không phải ai cũng có nút 

follow đâu. Dành thời gian like, bình luận, và thả tym về bài 

đăng của người ấy. Khi người ta tương tác với bình luận của 

bạn, gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn, khi là bạn của nhau, 

người khác sẽ nhìn thấy các bài đăng của bạn. Đừng quá lạm 

dụng việc add friend. Nên nhớ rằng nếu quá nhiều người từ 

chối, Facebook có thể ngăn bạn thêm bạn mới. 

Có thể nhiều bạn thắc mắc tại sao mỗi ngày tôi chỉ có thể add 

20 người, trong khi có người add 100 người. Lý do là vì tỉ lệ 

người từ chối làm bạn với bạn cao. 

Cho nên, phải chắc chắn rằng, tường của bạn phải thu hút thì tỉ 

lệ người chấp nhận làm bạn với bạn sẽ cao lên. Lúc đó bạn sẽ 

được facebook cho add friend nhiều lên. 

Mọi người thường có xu hướng chấp nhận bạn bè dựa trên bạn 

bè và những mối quan tâm chung. Đó là một lý do bạn cần 

điền đầy đủ và chính xác hồ sơ của mình (mục about). Hãy 

tưởng tượng việc tiếp cận với 10 người mới mỗi ngày. Việc 

này chỉ mất 15 phút. Hàng tháng bạn có thêm tới 300 khách 

hàng tiềm năng mới cho sản phẩm hoặc cơ hội của bạn. Sau 

một năm, danh sách khách hàng tiềm năng của Facebook của 

bạn đã tăng lên 3.600.  
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Đặt những mục bạn đang theo dõi vào danh sách sở thích. 

Danh sách sở thích hoạt động giống như danh sách bạn bè bạn 

đã tạo. 

Đối với những người tôi gặp offline, một trong những điều 

đầu tiên tôi làm là tôi hay hỏi họ một câu hỏi đơn giản: 

"Anh/Em có Facebook không ?" 

Số liệu thống kê cho biết rằng một người mất từ 3 - 15 lần liên 

lạc từ bạn trước khi họ ra quyết định mua hàng? Tôi luôn sử 

dụng kiến thức này để loại bỏ những áp lực và kỳ vọng bán 

hàng/tuyển dụng của tôi và bạn cũng nên như vậy. Khi bạn 

không hiểu con người hành xử theo cách này, thì bạn có thể 

đặt áp lực lên họ để bắt họ mua hàng ngay và vô tình bạn lại 

đuổi họ đi.  

Bước tiếp theo khi tôi tìm ra nếu khách hàng/ứng viên tiềm 

năng của tôi có sử dụng Facebook, tôi bắt đầu thực hiện việc 

'xây dựng phễu của mình'. Tôi trở thành bạn của họ và tiếp tục 

xây dựng mối quan hệ bằng cách thêm họ vào các nhóm, phát 

triển mối quan hệ và mời họ tham gia các sự kiện. 

Nếu cần, tôi tặng quà cho họ và đưa họ vào phểu của mình, 

khi đó, hệ thống email cũng có thể chăm sóc trực tiếp đến họ. 

Bằng cách này tôi sẽ luôn luôn có một hồ sơ dữ liệu những gì 

mà người này đang tìm kiếm. 
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Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về điều này qua cụ thể hơn 

trong khóa học Facebook Sponsoring Mastery của tôi. 

Xác định đối tượng mục tiêu 

Đây là phần quan trọng vì bạn cần phải mở rộng mạng lưới có 

chọn lọc. Ví dụ như nếu bạn bán son thì tốt nhất mạng lưới 

facebook của bạn nên là nữ. Nếu bạn bán quần áo nam thì tốt 

nhất đối tượng của bạn nên là nam. 

Nên nhớ là Không phải ai cũng phù hợp với bạn/công việc 

kinh doanh của bạn và ngược lai không phải bạn sẽ phù hợp 

với tất cả mọi người. Đừng lên mạng xã hội với một tư duy 

rằng tôi sẽ tiếp cận hết với tất cả mọi người. 

Bạn cần xác định chính xác những đặc điểm sau, đối tượng 

của bạn là: Nam hay nữ, độc thân hay có gia đình, bao nhiêu 

tuổi, có con chưa, vấn đề/nổi đau của họ là gì, trình độ học 

vấn, sở thích… 

Khi xác định đúng đối tượng mục tiêu sẽ giúp bạn nhận diện 

được ai là ứng viên tiềm năng nhất, ai là khách hàng tiềm năng 

nhất, từ đó giúp bạn xác định được ai là người bạn sẽ dành 

thời gian để phục vụ nhiều nhất. 

Có nhiều cách để mở rộng đối tượng mục tiêu trên facebook, 

một trong những cách tôi làm là sử dụng một Add On trên 
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Chrome tên là Intelligent Search. Bạn sẽ dàng tìm thấy Add 

On này trên google và add nó vào Chrome.  

 

Đầu tiên, bạn cũng nên xác định một vài tiêu chí về người mà 

bạn muốn kết nối ví dụ như là độ tuổi, giới tính, khu vực sinh 

sống, thích cái gì…Ví dụ bạn có thể thấy tôi search những 

người tôi muốn tìm như hình: 
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Nếu bạn đặt mục tiêu mổi ngày có 20 người bạn mới thì một 

tháng bạn đã dể dàng có 600 người bạn mới chất lượng. Đúng 

không ? 
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Chương 9: Sức Mạnh Của Nút Like, 

Love, Comment Và Share 

Tại sao những người làm Marketing và người chủ kinh doanh 

Online lại làm việc chăm chỉ để tập trung vào việc này? Thực 

ra, ngay cả bạn cũng thế, khi chia sẻ một bài viết bạn luôn tìm 

cách làm sao để status của mình được like, comment và share 

nhiều nhất. 

Thật đơn giản, khi bài post của bạn nhận được Like, Share, 

Comment, Love từ một ai đó thì ngay lập tức bài post này sẽ 

được nhìn thấy bởi nhiều người hơn, có thể vài trăm người đến 

hàng chục ngàn và thậm chí hàng triệu. 

Đây chính là “quảng cáo miễn phí” và những marketer đều 

thích 'kiểu quảng cáo miễn phí này. Đây là lý do tại sao bạn 

nhìn thấy rất nhiều người làm Online Marketing dành nhiều 

thời gian vào việc trau chuốt hình ảnh, video, bài viết của họ. 

Hãy tưởng tượng những tác động to lớn đến công việc kinh 

doanh của bạn nếu bạn có lượng fan lớn và những người theo 

dõi trung thành. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người này bắt 

đầu bình luận và chia sẻ với bạn bè của họ về bạn và trang 

Facebook của bạn. 

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra điểm chung trong mọi hành 

động trên Facebook, từ “like”, đăng bài, chia sẻ, bình luận. Có 
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hàng tá loại tâm lý liên quan đến việc vì sao Facebook lại gây 

“nghiện” đến như vậy. 

Theo nghiên cứu, “lướt” Facebook để kiểm tra “News Feed” 

hoặc tin nhắn là việc làm đầu tiên của hầu hết mọi người khi 

với tay vào máy tính hay điện thoại. Sau đó, họ đọc bình luận, 

“like” nếu thích, và chia sẻ những thứ mà họ tâm đắc. 

Việc mọi người vào Facebook, xem cập nhật trạng thái, bình 

luận, “like” hay “share” không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều có 

thể giải thích bằng tâm lý học và khoa học. 

Nghe lạ kỳ quá phải không nào? Hãy cùng khám phá 

Infographic sau, bạn sẽ rõ ngay thôi: 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   68 

 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   69 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   70 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   71 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   72 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   73 

 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   74 

 

 

 

 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   75 

 

 

 

  



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   76 

 

 

Thuật toán EdgeRank 

Hiện nay, mỗi người dùng trên Facebook đều có quyền like 

bất cứ gì mình thích, họ có thể tham gia hàng trăm, thậm chí 

hàng ngàn fanpage trên trang cá nhân của mình. Vậy bạn thử 

nghĩ xem, nếu như Facebook cho phép mọi dòng trạng thái, 

status… của tất cả bạn bè và fanpage xuất hiện trên News 

Feed thì sẽ thế nào? Chắc chắn đó sẽ là thảm họa dành cho 

người dùng và sẽ chẳng còn ai “chơi” với Facebook nữa.  

Khi bạn post một status thì không phải tất cả mọi người trong 

friend list của bạn đều thấy, tỉ lệ reach của Facebook luôn 

dưới 10%, thực tế con số còn thấp hơn nữa. Ví dụ nếu bạn có 

1000 friends, dưới 100 người sẽ thấy status bạn viết (<10%), 

và chỉ có dưới 10 người (<10% của thấy) like status của bạn. 

Hai người có cùng 2000 friend trên Facebook, post cùng một 

bài viết, cùng một thời điểm thì tỉ lệ thấy và like cũng khác 

nhau. Điều gì quyết định điều này, đó chính là thuật toán 

EdgeRank của Facebook. 

Thuật toán EdgeRank là gì ? 

Là thuật toán nhằm quyết định xem bài viết nào (like, 

comment, share, tags…) sẽ được hiển thị trên News Feed của 

người dùng. Mục tiêu của EdgeRank đó là lọc các kết quả mà 

Facebooker sẽ nhận được, mang lại những thông tin thiết thực. 
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Thuật toán này sử dụng đến hơn 100 nghìn nhân tố để quyết 

định xem cái gì sẽ hiển thị và hiển thị thế nào trên trang chủ 

mỗi người dùng Facebook do đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

việc tiếp cận khách hàng của các doanh nghiệp thực hiện 

marketing trên mạng xã hội này. Vì vậy, nếu như nắm rõ được 

thuật toán EdgeRank, bạn có thể đưa ra một chiến lược thật 

hợp lý để tăng thêm cơ hội tiếp cận người dùng, nâng cao hiệu 

quả tiếp thị, truyền thông của doanh nghiệp. 

Các nhân tố chủ yếu của EdgeRank 

Thuật toán EdgeRank bao gồm 3 thành phần chính đó là Edge 

Affinity, Edge Weight và Time Decay. Mỗi yếu tố này quyết 

định rất lớn tới việc những dòng cập nhật của bạn có xuất hiện 

trên News Feed của khách hàng không. 

Edge Affinity – Mối quan hệ (kết nối) 

“Affinity” được đo lường bằng các mối quan hệ giữa fan và 

chủ Facebook, nếu mối quan hệ càng gần, càng gắn kết thì 

điểm cao. Ví dụ như những đoạn post của những gia đình, bạn 

bè thân thiết trong lớp thường xuất hiện trên trang chủ của bạn 

còn những người mà bạn chẳng bao giờ tương tác (comment, 

like…) thì rất ít khi thấy chúng xuất hiện trên News Feed. 

Tuy nhiên hiện nay Affinity mặc dù vẫn được đánh giá khá 

cao nhưng chúng đang dần được thay đổi bởi Last Actor 
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(tương tác gần nhất), có nghĩa là Facebook dựa vào 50 tương 

tác gần đây nhất (Like, Share, Comment, click, photo view…) 

của một account với một fanpage hoặc bạn bè để quyết định 

xem dòng trạng thái nào sẽ xuất hiện trên News Feed của tài 

khoản đó. Giải pháp này được đưa ra nhằm khắc phục những 

nhược điểm của Affinity đó là Spam News Feed, giúp bạn 

không phải nhận những thông tin mình không quan tâm. 

Edge Weight – Loại bài post 

Đây là yếu tố bạn có thể dễ dàng khai thác trong thuật toán 

EdgeRank. Có 2 loại Weight sau: Một là các dòng Post 

(Photo, video, links, text, text + links + photo…); hai là 

Interaction – tương tác (Share, Comment, Like, Love). 

Về Post thì loại nội dung được ưu tiên tại Top News của News 

Feed lần lượt sẽ là: 1 – Video, 2 – Photo, 3 – Links, 4 – Status. 

Như vậy có nghĩa là những dòng trạng thái là ảnh sẽ dễ dàng 

xuất hiện trên News Feed của người dùng hơn. Điều này cũng 

giải thích vì sao hiện nay khi các doanh nghiệp muốn quảng 

bá hoặc kỷ niệm một việc gì đó, họ hay tổ chức các cuộc thi 

ảnh online. Còn các dòng status đơn thuần (văn bản) thì ít có 

khả năng hiển thị trên trang chủ của người dùng. Tuy nhiên 

những bản cập nhật gần đây, EdgeRank đã bắt đầu ưu tiên hơn 

cho cách thể hiện đa dạng chứ không chỉ là hình ảnh như xưa 

nữa, nghĩa là một dòng trạng thái nếu có cả text, hình ảnh, 
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links sẽ được đánh giá cao hơn việc post một bức ảnh bình 

thường. Cho nên bạn cũng cần thường xuyên tìm hiểu kỹ 

những thông tin, sự thay đổi của Facebook để có hướng điều 

chỉnh phù hợp cho hoạt động marketing của mình 

Về Interaction: Cũng giống như việc xếp hạng các dòng trạng 

thái, việc tương tác trên mỗi dòng Post cũng được tính là yếu 

tốt quyết định đến việc xem thông tin bạn muốn cung cấp có 

xuất hiện trên News Feed của người dùng không, thứ tự lần 

lượt sẽ là: 1.Share, 2.Comment, 3.Love, 4.Like. Các chỉ số 

tương tác của người dùng sẽ chỉ ra đoạn nội dung nào thực sự 

giá trị vì vậy Edge Rank xếp hạng chỉ số Share là yếu tố đầu 

tiên bởi fan sẽ chỉ chia sẻ những đoạn nội dung họ cảm thấy 

thực sự hữu ích.  

Bên cạnh đó, nếu như dòng trạng thái của bạn nhận được 

nhiều comment của bạn bè thì chắc chắn nó là điều kiện thuận 

lợi để xuất hiện trên trang chủ người dùng, mức độ hiển thị sẽ 

tỷ lệ thuận với số lượng comment. Hiện nay, Facebook không 

còn đánh giá cao những đoạn Post nhiều Like bởi những công 

cụ mua Like, auto Like hiện nay, vì vậy cũng dễ hiểu tại sao 

Like được xếp hạng cuối trong chỉ số Interaction. 

Time Decay 
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Đây là thuật toán đánh giá về thời gian Post, tức là nếu như 

người làm marketing hiểu rõ về thói quen khách hàng sử dụng 

Facebook, post đúng thời điểm thì những dòng trạng thái của 

họ dễ dàng xuất hiện trên News Feed người dùng, còn những 

ai chỉ biết up bài lung tung thì sẽ ít có khả năng đó hơn. 
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Chương 10: Xây Dựng Thương Hiệu 

Của Bạn 

Thế giới đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi cách thức làm 

việc. 

Công việc và cách thức làm việc đã được thay đổi nhanh 

chóng trong thập kỷ qua do tăng toàn cầu hóa, sự phát triển 

của các phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến, và tiến bộ 

công nghệ đã làm mờ ranh giới giữa công việc và cuộc sống 

cá nhân. 

Xây dựng thương hiệu cá nhân đã có từ lâu và được nhắc đi 

nhắc lại trong thời gian gần đây. Ngày hôm nay, THƯƠNG 

HIỆU là tất cả mọi thứ, và tất cả các loại sản phẩm và loại 

hình dịch vụ - bất kể các công ty từ kế toán cho đến các nhà 

sản xuất giày – đều đang tìm cách làm thế nào để vượt qua 

những ranh giới chật hẹp của các dòng sản phẩm cùng loại và 

trở thành một thương hiệu trên thị trường được xã hội bao 

quanh. 

Bất kể tuổi tác, bất kể chức vụ, bất kể các loại hình kinh doanh 

mà chúng ta đang tham gia, tất cả cần phải hiểu được tầm 

quan trọng của xây dựng thương hiệu. Chúng ta là CEO của 

công ty riêng của chúng ta. Trong việc kinh doanh ngày 
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nay, công việc quan trọng nhất của ta chính là việc trở 

thành giám đốc tiếp thị cho thương hiệu YOU. 

 

Thương hiệu cá nhân, nói ngắn gọn, là những ấn tượng tốt đẹp 

mà ta gầy dựng trong tâm trí người khác, là tất cả những gì 

chúng ta làm để thể hiện năng lực và các giá trị của bản thân: 

tôi là ai, tôi làm được gì và tôi khác biệt như thế nào. 

Vì sao cần Xây dựng Thương hiệu Cá nhân? 

Một khi bạn đã tạo dựng được thương hiệu cho riêng mình thì 

đó chính là một công cụ hữu hiệu giúp phân biệt bạn với đồng 

nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Từ đó, nó có thể mang đến 

cho bạn những cơ hội vô cùng tuyệt vời hoặc biến sản phẩm 

của bạn nổi bật giữa một biển đối thủ cạnh tranh. 

Khi bạn đã có một thương hiệu nổi bật, đương nhiên bạn sẽ có 

nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình. Chẳng 

hạn, khi cần tư vấn tài chính người ta sẽ tìm đến anh A, muốn 

có được tư vấn về quản lý người ta sẽ đến gặp chị B… 
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Vậy thì tại sao trong Kinh doanh Theo mạng, chúng ta cần 

phải xây dựng thương hiệu cá nhân. 

Tôi muốn nhắc lại một phần quan trọng mà bạn đã biết trong 

những chương trước đó là people join people, people don’t 

join company. 

Mọi người mua sản phẩm dịch vụ (hoặc tham gia kinh doanh) 

với người mà họ biết, thích và tin tưởng (know, like, trust). 

Nếu trước đây, với cách làm offline, xây dựng thương hiệu là 

điều không thể vì thực sự nó là việc rất khó để mà sao chép. 

Ngày nay, với Internet, bạn hoàn toàn có thể làm được việc 

này. Khi bạn có thương hiệu, thì thay vì đi săn đuổi người 

khác để nói về sản phẩm hay cơ hội kinh doanh, người khác sẽ 

tự tìm đến bạn. Bạn có thích điều này không ? 100%. Tôi đã 

nói chuyện với rất nhiều người về khái niệm này, và 100% 

mọi người đều “lười” đi tiếp cận người khác để chia sẻ cơ hội 

kinh doanh hoặc bán sản phẩm. Ngày nay, thay vì “săn 

đuổi”, bạn có thể “thu hút” người khác tới với mình thông 

qua việc xây dựng nhân hiệu cho mình.  

Như tôi đã nói ở chương trước, có hai cách để xây dựng Kinh 

doanh Theo mạng:  
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(1) Prospecting - Tiếp cận người khác: khi bạn tiếp 

cận đủ người thì sẽ bảo trợ được người đúng 

(number game) 

(2) Marketing - Thu hút người khác tới với mình. 

Khi chưa có Internet, bạn chỉ có duy nhất cách thứ (1) để thực 

hiện. Ngày hôm nay bạn có cách thứ (2) thông qua việc xây 

dựng nhân hiệu cho mình. 

Nhưng bạn sẽ nói là tôi chỉ là một người hoàn toàn bình 

thường, chẳng có gì đặc biệt, cũng chưa có sự thành công 

nào cả, làm sao tôi có thể xây dựng thương hiệu cá nhân 

được? 

Tôi muốn nói với bạn rằng, bạn là một người hết sức đặc biệt 

và chẳng có ai trên trái đất này giống bạn. Chỉ cần bạn có một 

ước mơ lớn và tin tưởng vào bản thân mình. 

Và giờ hãy đọc tiếp những hướng dẫn của tôi dưới đây. 

Hai lý do bạn nên xây dựng nhân hiệu trong Kinh doanh 

Theo mạng 

Lý do thứ nhất: Có hàng triệu nhà phân phối đang chia sẻ 

một cơ hội kinh doanh giống như bạn, bán những sản phẩm 

tương tự như bạn. Câu hỏi đặt ra là vì sao khách hàng nên mua 

hàng hoặc tham gia cơ hội kinh doanh cùng bạn? 
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Sự thật là khách hàng và ứng viên tiềm năng sẽ hào hứng về 

sản phẩm hoặc cơ hội kinh doanh mà bạn chia sẻ nhưng tận 

trong sâu thẳm họ mua sản phẩm hoặc làm kinh doanh là vì 

BẠN. Bạn thực sự có phải là người đáng tin và có thể giúp họ 

hay không? 

Lý do thứ hai: Nếu bạn chỉ tập trung nói về công ty, thì công 

ty sẽ là người được lợi. Nếu như bạn tập trung vào thương 

hiệu của mình, bạn sẽ là người được lợi. Khi lý do người ta 

làm kinh doanh là vì bạn thì khi có bất cứ sự thay đổi nào 

trong công việc kinh doanh, bạn không phải lo lắng nhiều. 

Nếu bạn sang một công ty mới thì mọi người vẫn sẽ đi theo 

bạn. Ví dụ xưa nay bạn bán mít, thì khi bạn chuyển qua bán 

xoài, người ta vẫn mua của bạn vì niềm tin và uy tín trước đó 

mà bạn đã gầy dựng. 

Tôi có một niềm tin rằng khi bạn không đề cập tới công ty 

mà bạn đang tham gia, bạn có cơ hội tiếp cận và giải thích 

kinh doanh cho nhiều ứng viên tiềm năng hơn, bởi vì “sự 

tò mò” của ứng viên muốn biết bạn là ai và bạn đang làm 

cái gì.  

Nếu bạn chia sẻ tất tần tật về công ty, khách hàng và ứng viên 

tiềm năng dễ dàng tìm ra những điều tiêu cực về công ty bạn 

trên Google. 
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Nhưng nếu tôi còn mới quá và chưa có thành tựu gì thì 

sao? 

Câu trả lời là những gì hiện tại bạn có không phải là điều quan 

trọng nhất để bạn làm thương hiệu của mình. Dĩ nhiên, nếu 

bạn có những thành tựu nào đó trong công việc kinh doanh thì 

đó là một lợi thế, một xuất phát điểm tương đối tốt. Tuy nhiên 

đó lại không phải là điều kiện duy nhất. 

Có hai điều tôi muốn bạn tập trung khi bạn muốn xây dựng 

thương hiệu của mình cho dù hiện tại bạn là người như thế 

nào, còn mới hay là người đã có kinh nghiệm: 

Điều thứ 1: Tập trung trao giá trị, giá trị và giá trị 

Hãy xác định xem người mà bạn muốn thu hút là ai, họ đang 

gặp phải vấn đề gì, điều gì có thể giúp họ. Đó mới là điều 

quan trọng nhất. Bạn không cần phải có một bản “lý lịch thật 

đẹp” hay “những thành tích nổi bật” mới có thể làm được điều 

này. 

Tập trung vào trao giá trị và phục vụ thị trường, đó có thể là 

lĩnh vực về sức khỏe, giảm cân, về làm đẹp, kinh doanh…hay 

bất cứ lĩnh vực gì mà bạn có đam mê – không nhất thiết là về 

Kinh doanh Theo mạng, nguyên lý này áp dụng cho tất cả các 

ngành. 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   87 

 

 

Tôi thấy có rất nhiều người khi nghe về “thuật ngữ” branding, 

họ hay nghĩ tới một cái website thật đẹp, một cái logo thật ấn 

tượng, thuê một người thiết kế photoshop thật bắt mắt. Bạn 

nên, nhưng không phải là lúc bắt đầu, đừng quá tập trung vào 

nó và làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. 

Cách nhanh nhất để có thể xây dựng thương hiệu của bạn ngày 

nay là dùng Facebook Livestream, bởi vì tính viral của nó. 

Bạn cũng không cần phải là chuyên gia, chỉ cần là một 

người chia sẻ. 

Có một câu chuyện mà tôi muốn kể cho bạn khi tôi nghiên cứu 

những điều này. 

Có một anh chàng nghiên cứu trong lĩnh vực giảm cân, anh kể 

là anh hay lên mạng nghiên cứu những kiến thức về giảm cân, 

đọc tất cả những topic về giảm cân. Bạn cũng nên như vậy, 

đúng không ? Giáo dục bản thân là điều vô cùng quan trọng để 

có thể phát triển lâu dài. Bạn không cần phải là một chuyên 

gia rồi mới bắt đầu, bạn cần bắt đầu trước, rồi bạn sẽ trở thành 

một chuyên gia, bạn chỉ cần biết nhiều hơn người ta một ít là 

được rồi. 

Tôi cũng cần nói thêm với bạn là bạn nên chọn một chủ đề mà 

bạn đang theo đuổi, đừng có lan man quá, người ta sẽ không 

định hình được thương hiệu của bạn là gì, bạn có thể chọn 
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giảm cân, make up, làm đẹp, nuôi dạy con, internet marketing, 

v.v… 

Một trong những nguồn tài liệu mà anh ấy tham khảo là những 

sách bán trên Amazon, anh nói là anh mua các sách về giảm 

cân trên Amazon để đọc, khi học được điều gì tâm đắc thì anh 

lại livestream để chia sẻ cho mọi người, bạn biết rồi đó, con 

người rất lười đọc sách, cho nên phần lớn những điều anh nói 

mọi người đều không biết. 

Anh cũng không nói những kiến thức này là của anh, khi 

livestream, anh nói là hôm qua tôi có học được một điều rất 

hay trong cuốn sách ABC của tác giả XYZ. 

Và bạn biết không, nhờ những livestream của anh mà mọi 

người biết càng nhiều về tác giả XYZ và điều ngạc nhiên số 

lượng người mua sách của ông cũng tăng lên, sau đó thì người 

tác giả cuốn sách này biết rằng một trong những lý do mà sách 

ông bán chạy là do anh này, và sau đó ông liên lạc với anh, 

một là để cám ơn vì quảng bá sách cho ông, hai là đề nghị anh 

cần giúp đỡ gì thì ông rất sẵn sàng. Và bạn biết không, ông trở 

thành khách mời của anh trong những lần livestream, và nhờ 

vậy thương hiệu của anh gia tăng lên rất nhiều và dĩ nhiên là 

sau đó anh bán rất nhiều sản phẩm về giảm cân. 

Điều thứ 2: Kiên trì và đều đặn trao giá trị. 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   89 

 

 

Sự kiên trì và đều đặn là chìa khóa trong bất cứ sự thành công 

nào, khi xây dựng thương hiệu của bạn cũng vậy. 

Để tôi lấy một ví dụ đời thường dễ hiểu để giải thích điều này, 

khi bạn cầm cây thước cà liên tục vào mặt bàn, bạn sẽ thấy lát 

sau cây thước sẽ nóng lên và có thể hít được giấy, đúng không 

? 

Sự kiên trì, đều đặn cũng được ví như vậy. Khi bạn đều đặn 

trao giá trị cho người khác đủ lâu, bạn sẽ thu hút được rất 

nhiều người quan tâm và có nhu cầu đến với bạn.  

Có rất nhiều người có năng lực học tập rất cao, nhưng năng 

lực hành động rất thấp. Họ chỉ làm dăm bảy bữa rồi từ bỏ, bởi 

vì kiên trì ví như kim cương vậy đó, rất ít người có được.  

Một nghiên cứu cho thấy khi bạn làm một điều gì đó liên tục 

trong vòng 21 ngày thì nó dần hình thành thói quen, nếu làm 

liên tục trong vòng 90 ngày thì thói quen đó đi vào ổn định, 

còn nếu bạn làm liên tục trong vòng 1 năm thì bỏ cũng khó, 

giống như việc bạn đánh răng mỗi ngày vậy đó. 

Tôi muốn bạn hãy suy nghĩ về con người bạn trong 1, 2 năm 

hay 5 năm nữa, rất ít người có tầm nhìn dài trong cuộc sống, 

nên họ thường bỏ cuộc sớm. Điều gì xảy ra nếu bạn cho mình 

một năm, ngày nào cũng dành 1h đồng hồ để nghiên cứu về 

lĩnh vực dinh dưỡng hay giảm cân hay làm đẹp….Tôi đảm bảo 
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sau 1 năm bạn sẽ trở thành một người vô cùng thu hút trong 

lĩnh vực bạn theo đuổi, những năm còn lại thực sự rất dễ dàng 

đúng không nào ? bởi vì lúc này mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. 

Giống như máy bay, giai đoạn chậm chạp cần nhiều năng 

lượng nhất là lúc cất cánh, khi lên cao rồi thì thực sự bay rất 

nhanh, nhẹ nhàng và tốn ít năng lượng. 

Sự thật là người ta bị lôi cuốn, bởi sự đều đặn của bạn hơn 

là nội dung.  

Bạn sẽ luôn tự hỏi: nếu mình chia sẻ những nội dung này 

người ta biết rồi thì có kỳ lắm không nhỉ ? 

Con người thường hay đánh giá thấp kiến thức của mình. Thật 

ra có rất ít người biết về những điều bạn đang nói, cho dù họ 

biết rồi thì họ vẫn yêu quý bạn vì CON NGƯỜI BIẾT CHIA 

SẺ CỦA BẠN. 

Bạn có gặp những người anti - những người ghét bạn không ? 

Câu trả lời là CÓ nhưng KHÔNG NHIỀU. Nếu bạn gặp 

những người như vậy, họ có thể comment những điều không 

lịch sự khiến bạn “đau lòng”, thì lúc đó bạn nên chúc mừng 

mình và nhớ câu này “Nếu người khác không cười vào 

những việc bạn làm, thì có lẽ bạn đang làm một việc chẳng 

lớn lao gì” 
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Động cơ mua hàng của khách hàng là gì ? 

Lại nói về chuyện trao giá trị. 

Hàng ngày có hàng trăm người post sản phẩm lên Facebook, 

việc của họ là bán, bán, và bán. Tôi muốn bạn biết rằng người 

ta lên Facebook là để social (tức là làm quen, kết bạn, chia sẻ) 

chứ không phải để mua hàng. Trên Facebook sẽ có 3 nhóm 

người như thế này:  

• 2-5% là những người need to buy, có nghĩa là có nhu cầu 

mua liền. 

• 80-85% những người educated to buy, tức là những người 

cần hiểu, cần được giáo dục mới quyết định mua.  

• 15-18% nhưng người never buy, có nghĩa là dù có nói cỡ 

nào, thì những người này vẫn không mua. 

Nếu bạn chỉ chăm chăm nói về sản phẩm của mình thì chỉ bán 

được cho những người có nhu cầu, tỉ lệ người này rất ít. 

Nếu bạn giáo dục cho nhóm 80-85% những người phải hiểu 

rồi mới mua thì nhóm này cực kỳ tiềm năng. Vậy bạn cần giáo 

dục điều gì ? 

Trước tiên, bạn cần hiểu rõ động cơ mua hàng của khách hàng 

là gì ? Tôi ví dụ bạn là người bán khoan, thì khi người ta 

ghé tiệm bạn mua cái khoan, có phải thực sự là họ cần cái 
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khoan hay không ? câu trả lời là KHÔNG! Họ cần một cái 

lỗ - đó mới chính là động cơ thực sự. 

Cũng tương tự như vậy, người ta đóng tiền để tham gia tập 

GYM không phải thực sự là họ muốn tập GYM không? cũng 

KHÔNG, họ muốn có một thân hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh, 

không bệnh tật, khi họ có body đẹp, họ mặc đồ sẽ đẹp, họ tự 

tin lên, công việc thăng tiến, có nhiều người theo đuổi, hoặc 

đẹp lên để giữ người yêu…có hàng tỷ lý do họ đi tập GYM. 

Nên nếu bạn chỉ nói về cái phòng tập GYM của bạn trang thiết 

bị hiện đại như thế nào, giá rẻ hơn đối thủ ra sao sẽ không hiệu 

quả bằng việc bạn tập trung vào những động cơ thực sự của 

người tập GYM là gì. 

Vì vậy, nếu bạn kinh doanh về giảm cân, bạn suốt ngày nói về 

xuất sứ sản phẩm, thành phần, giá cả ra sao thì bạn sẽ không 

bán được hàng đâu, mà bạn phải tập trung nói về những động 

cơ muốn giảm cân của họ. Tôi lấy ví dụ, bạn có thể chia sẻ 

những chủ đề như thế này: 

• 9 nguyên nhân bạn không thể giảm cân được. 

• 3 phương pháp giảm cân lành mạnh mà các chuyên gia 

không muốn bạn biết. 

• 5 thực đơn giảm cân hiệu quả cho người bận bịu. 

• 03 bí mật giảm cân mà không cần ăn kiêng. 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   93 

 

 

   v.v…và còn nhiều chủ đề nữa, bạn có thể google thêm. 

Tôi vừa nói với bạn những việc “rất quan trọng” để xây dựng 

thương hiệu cho mình, tôi gọi là “phần thịt”, tuy nhiên, bạn 

cũng cần “phần da” bên ngoài nữa. Tôi muốn nói là cách mà 

bạn xuất hiện trước mắt người khác trên mạng xã hội như thế 

nào, cũng quan trọng đó, bởi vì bạn có chất nhưng mà “lùi 

xùi” quá thì cũng không được, phải kết hợp cả 2 thì mới hoàn 

hảo, phía bên dưới là những check-list mà một người cần làm 

ở phía bên ngoài. 

• Bất cứ khi nào bạn tham dự meeting, hãy ăn mặc như một 

chuyên gia trong lĩnh vực bạn chọn. 

• Profile của bạn (Facebook, Instagram, v.v.) cần phải được 

viết sao cho có liên quan để mọi người có thể biết về bạn, 

profile phải nói được với mọi người về bạn, tầm nhìn của 

bạn và những gì bạn làm. Hãy dành thời gian cho việc này, 

càng nhiều thông tin càng tốt. Không nên đưa bất cứ thứ gì 

liên quan tới sản phẩm hoặc công ty vào đó. Hãy nói về 

bạn, chỉ cần nói về những lợi ích mà khách hàng và đối tác 

kinh doanh của bạn có được khi họ hợp tác với bạn. 

• Sử dụng càng nhiều “testimonial” càng tốt. Mọi người rất 

thích “testimonial”. 
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• Profile của bạn, phải có bức ảnh thật đẹp, cười càng tốt. Đặc 

biệt là nụ cười. Vô cùng quan trọng.  

• Khi bạn đăng bất cứ thứ gì lên Facebook (hay Instagram, 

Twitter…), hãy suy nghĩ cẩn thận điều này trước khi đăng 

"Những bài viết này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với 

những người trong danh sách bạn bè của tôi?". Phải luôn 

luôn nhớ đến hai từ “giá trị”, những thông điệp phải thực sự 

có giá trị, tích cực, vui vẻ, động viên, giáo dục…. Rất nhiều 

người suốt ngày lên mạng than vãn, tiêu cực và sau đó họ tự 

hỏi tại sao tôi thất bại, tại sao tôi không thành công v.vv. 

Hãy nhớ rằng khách hàng tiềm năng của bạn đang theo dõi 

bạn và nếu họ thấy những điều họ không thích trên tường 

của bạn và điều này lặp đi lặp lại liên tục thì họ chắn chắn 

sẽ không bao giờ muốn kết giao hay làm ăn với bạn. Cuộc 

sống của họ vốn đã rất nhiều tiêu cực rồi, chắc chắn là họ 

không cần thêm tiêu cực từ bất cứ ai khác nữa. 

• Hãy làm đẹp Facebook của bạn, xóa hết, loại bỏ hết những 

điều tiêu cực trước đó, những hình ảnh thiếu chuyên nghiệp. 

• Đừng SPAM trên mạng xã hội, đừng tag người khác. Mối 

quan hệ phải đặt lên hàng đầu. Mối quan hệ càng tốt, thì 

mọi thứ sẽ tốt. 
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Bây giờ bạn đã biết rằng sự nghiệp của bạn bắt đầu với một 

quyết định quan trọng là sẽ xây dựng và định vị thương hiệu 

của mình trên thị trường: BUILD YOUR BRAND. 

Hãy trở thành chuyên gia. Trở thành người mà người 

khác muốn theo đuổi.  
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Chương 11: Tầm quan trọng của Video 

Khi nói đến việc tạo nội dung, không có cách nào tốt hơn là 

làm video. Video là hình thức tiếp thị tốt nhất khi nói về việc 

mang lại giá trị và thu hút mọi người đến với bạn. Một hình 

ảnh có thể diễn đạt được hàng ngàn từ, nhưng một video có 

thể diễn đạt được hàng ngàn hình ảnh. Với một video chỉ 

khoảng 1-2 phút, bạn có thể truyền tải cho người xem rất 

nhiều thông tin mà có thể bạn cần phải mất tới mấy trang A4 

mới có thể làm được điều đó. 

Thông qua video mọi người sẽ cảm nhận được con người thật 

của bạn, thấy phiên bản thực sự của bạn, bởi vì lúc này họ 

không chỉ thấy bạn mà còn nghe được âm thanh giọng nói của 

bạn.  Một nghiên cứu cho thấy: 

• 20% mọi người nhớ đến những gì họ đã nghe 

• 30% mọi người nhớ đến những gì họ đã thấy 

• 70% mọi người nhớ đến những gì họ đã nghe và thấy. 

Bạn muốn con số nào? 20, 30 hay 70? 

98% người dùng cho biết họ đã xem video giới thiệu để tìm 

hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Đây là lý do tại 

sao 45% các doanh nghiệp sử dụng video marketing cho biết 

họ có một video giới thiệu ngay trên trang chủ của họ. 
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Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không có đủ thời gian 

để đọc những bài viết dài loằng ngoằng hoặc bỏ ra 10, 15 phút 

để đọc hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Những con người hiện 

đại đó muốn xem một thứ gì đó có thể tóm tắt nhanh cho họ 

những điều mà bạn muốn nói. Thứ đó chính là video. 

Nếu bạn muốn nhiều người kết nối với bạn và cảm nhận được 

thông điệp của bạn ở dạng tốt nhất, thì video là cách mạnh mẽ 

nhất để làm điều đó. Tại thời điểm này, cách dễ nhất để làm 

video là Facebook Live. Trước khi có Facebook Live, bạn sẽ 

quay video, tải nó lên và hy vọng rằng ai đó sẽ xem nó. Bây 

giờ, bạn chỉ cần nhấn một nút và ngay lập tức mọi người trên 

toàn thế giới có thể xem. Đây là cách nhanh nhất và dễ nhất để 

xuất hiện trước khán giả của bạn. 

Công thức 6 bước livestream 

Trong trường hợp bạn chưa biết làm livestream như thế nào, 

tôi xin chia sẻ một công thức để bạn có thể áp dụng. Khi tôi 

quan sát nhiều guru trong ngành làm livestream, tôi thấy có 

một công thức mà nhiều người cùng áp dụng và bản thân tôi 

cũng đã áp dụng công thức này, và dĩ nhiên nó hiệu quả. Công 

thức này khá đơn giản gồm 6 bước: 

1. Giới thiệu 

2. Lý do bạn nói topic này 
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3. Tương tác trước livestream 

4. Nội dung chủ đề 

5. Kêu gọi hành động 

6. Tương tác sau livestream 

Bước 1: Giới thiệu 

Phần giới thiệu hiệu quả và đơn giản nhất là nói “Xin chào, tôi 

tên là Thanh, bla, bla…” Bạn cũng không cần đề cập tới danh 

hiệu bạn đang có, số tiền bạn kiếm được…Không quá dài 

dòng và chỉ đơn giản là bạn. Ví dụ tôi hay nói “Xin chào, tôi 

là Thanh Nguyễn đang sống và làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh, 

tôi có 3 niềm đam mê chính, thứ nhất là kinh doanh, thứ hai là 

nghiên cứu về phát triển cá nhân, tôi thích đọc sách của Jim 

Rohn, Robin Sharma, John Maxwell và điều thứ 3 tôi thích 

được chia sẻ những gì mình biết và đang áp dụng với bạn bè. 

Xin chào bạn đến với livestream hôm nay của tôi”. 

Bước 2: Tại sao tôi làm livestream này 

Phần này, bạn cho người xem một lý do để tiếp tục xem. Điều 

này được thực hiện tốt nhất bằng cách đặt câu hỏi hướng đến 

lợi ích của đối tượng mục tiêu của bạn, nêu lý do mà bạn làm 

livestream này là gì. 

Bước 3: Tương tác trước livestream 
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Bạn nên dành vài phút để chào hỏi những người bạn cũ, chào 

mừng những người bạn mới. Tôi hay kêu họ comment 1 nếu 

đã từng xem livestream của tôi trước đó, 2 nếu lần đầu tiên 

nghe tôi live. Hoặc nếu ai đang ở HCM comment 1, Hà Nội 

comment 2 v.v…Tuy nhiên, bạn đừng quá sa đà vào phần này, 

vì mọi người ai cũng bận nên họ muốn bạn vào ngay chủ đề 

chính.  

Bước 4: Nội dung  

Đây là phần bạn chia sẻ nội dung đáp ứng lời hứa bạn vừa 

thực hiện. Những lời khuyên bạn cung cấp có thể là những gì 

bạn đã tự mình thực hiện, một vài thứ bạn đã đọc trong một 

cuốn sách hoặc chúng có thể là những thứ bạn nghiên cứu từ 

Google. Nhớ là không quan trọng là bạn phải biết tất cả mọi 

thứ về một chủ đề để chia sẻ, bạn có thể chia sẻ những gì bạn 

vừa học cách đó năm phút trước. Chỉ cần chia sẻ những gì bạn 

đã học được. Theo cách này, hầu như bất cứ ai cũng có thể 

làm được, chỉ bằng cách dành một chút thời gian để nghiên 

cứu. Và một điều nữa: Không ai quan tâm nội dung bạn chia 

sẻ có nguồn gốc từ đâu, họ chỉ muốn nội dung đó. Tất cả 

những gì bạn phải làm là nói, ví dụ “Hey, tôi mới đọc một 

cuốn sách có tên là ….….., trong cuốn sách này tôi học được 

ba lời khuyên giúp bạn kỹ luật hơn …… “ 
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Trong năm 2018 vừa rồi, cứ 1 tuần tôi làm 3 livestream, hầu 

hết tôi chia sẻ nội dung của bên thứ 3 và tôi chưa gặp bất cứ 

người nào nói rằng Thanh, sao mày không nghĩ ra cái gì của 

riêng mày ấy, sao phải chia sẻ toàn của người khác vậy. Chưa 

ai nói tôi thế cả. Tôi không nói rằng bạn nên trình bày nội 

dung của người khác như của riêng bạn. Bạn phải luôn xác 

định nguồn của tài liệu bạn chia sẻ. Tối thiểu, bạn nên nói một 

cái gì đó ví dụ như: tôi đã đọc cuốn sách mới này của tác giả 

ABC và tìm hiểu về chủ đề XYZ.  

Sự xuất sắc của bạn nằm ngay sau nút “LIVE”, vì vậy cứ 

mạnh dạn mà làm nhé, bạn chỉ cần vượt qua lần live thứ nhất, 

những lần sau sẽ dễ dàng hơn và những điều tuyệt vời sẽ tới. 

Bước 5: Kêu gọi hành động. 

Cuối cùng, bạn muốn khán giả của mình làm gì sau 

livestream. Họ nên đi đâu để tìm hiểu thêm? Những hành 

động nào bạn muốn họ thực hiện? Trong nhiều trường hợp, tôi 

muốn hướng mọi người tương tác và gắn bó nhiều hơn với tôi 

vì vậy tôi hay kêu gọi mọi người hãy like, comment một điều 

gì đó mà họ học được hoặc share livestream này nếu bạn thấy 

nó ý nghĩa, để giá trị được lan tỏa hoặc tag một người bạn nào 

đó của bạn vào đây nếu bạn thấy rằng nội dung này có thể 

giúp được họ. 
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Nếu bán sản phẩm, tôi kêu họ muốn biết thêm về giải pháp mà 

tôi đang dùng hãy pm (private message – nhắn tin riêng) cho 

tôi.v.v.. 

Có một chiến lược để tăng tương tác, bạn có thể đề nghị mọi 

người hãy share livestream vào các group khác nhau, người 

nào có số lượng share nhiều nhất sẽ nhận được một món quà 

từ bạn. Đây là một cách khá hiệu quả mà tôi thấy nhiều 

marketer hay áp dụng. 

Bước 6: Tương tác sau livestream  

Sau livestream bạn nên dành vài phút để trả lời hết tất cả các 

comment, một cách để bạn tương tác và thể hiện sự cám ơn 

khi mọi người dành thời gian để tham dự livestream cùng bạn. 

Tìm chủ đề để livestream 

Làm thế nào bạn có thể chọn một chủ đề khác nhau mỗi ngày 

hoặc mỗi tuần? Câu trả lời là, bạn phải hoàn toàn toàn tâm 

toàn ý trong nghề nghiệp và chủ đề của mình. Sự thật là có vô 

số thông tin về bất kỳ chủ đề nào bạn có thể nghĩ ra đều được 

tìm thấy trên Google, chỉ cần bạn để tâm thì sẽ có tất cả. 

Công thức mà tôi áp dụng gọi là I.L.T 

• I (Invest): Có nghĩa là đầu tư một ít thời gian (hoặc tiền). 

• L (Learn): học những gì bạn muốn biết. 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   102 

 

 

• T (Teach): Dạy lại cho người khác. 

Nhiều người hay lấy cớ là “nhưng mà tôi đâu biết gì về cái đó 

?”.  Quy trình này tương đối dễ dàng và nhanh chóng, ai cũng 

có thể làm được. 

Ngoài Google, bạn có thể tìm trên Youtube, hoặc tham dự một 

số khóa học offline hoặc online, liên quan tới chủ đề mà bạn 

muốn tập trung. Tôi thường lên Unica hay Edumall, có rất 

nhiều khóa học hay trên đó.  

Tạo ra sự tò mò 

Một trong những cách tạo ra sự chú ý của mọi người là tạo ra 

“sự tò mò” về chủ đề mà bạn đang nói, làm cho họ muốn biết 

thêm. Mục tiêu là làm những chia sẻ ngắn về một phần nào đó 

trong toàn bộ chủ đề chứ không phải nói tất tần tật.  

Nhớ là Facebook Live của bạn lúc nào cũng phải có tiêu đề. 

Đây là 72 từ khóa thôi miên bạn có thể đặt trong tiêu đề hoặc 

nội dung, đây là những từ khóa có sức thu hút khủng khiếp đối 

với độc giả, kích thích sự tò mò của họ. 

Miễn phí Tập trung Đáng chú ý Bí ẩn 

Giảm giá Mong muốn Ám ảnh Bí mật 

Mới Thấp nhất Độc nhất Sợ hãi 

Chuyên nghiệp Thú vị Nhanh chóng Bất thường 
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Đảm bảo Thử thách Hoàn thiện  Quý hiếm 

Đặc biệt Trọn đời Cơ hội cuối cùng Quyến rũ 

Đã thử nghiệm Lời khuyên Lo sợ Nổi bật 

Ngay lập tức Sự thật về Đắt giá Vô song 

Đơn giản nhất Lôi cuốn Đáng tin cậy Hào hứng 

Mạnh mẽ Dễ dàng Thần kỳ Đột phá 

To lớn Đây rồi Kỳ dị Cảnh báo 

Nổi tiếng Tuyệt đẹp Vận may Sốc 

Độc nhất Ngạc nhiên Chứng minh Có hạn 

Làm thế nào Tiết lộ Phần thưởng Hé lộ 

Không giới hạn Hãy tưởng tượng Cuộc cách mạng May mắn 

Căn bản Quan trọng Kỳ diệu Chắc chắn 

Đột nhiên Khẩn cấp Hữu ích Món quà lớn 

Tốt hơn Nhạy cảm Sống sót Mở khóa 
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Chương 12:  Thiết Lập Facebook Profile 

Facebook profile ví như một căn phòng khách của bạn, bạn 

không thể dùng một căn phòng bẩn, xấu xí, có mùi để tiếp 

khách. Và tấm hình profile là khuôn mặt của gia chủ, bạn 

muốn khách khứa tới nhà họ thấy một người gia chủ như thế 

nào? Đẹp hay xấu? Vui cười hay sầu não? Buồn thay nhiều 

người lại dùng hình đại diện facebook của mình lại là chó mèo 

và cây cảnh…  

Hãy dành thời gian để làm cho profile của bạn thật sự cuốn 

hút. Ngày nay, người ta bận bịu hơn ngày xưa rất nhiều, họ 

online cũng online 1 lúc 10 trang mạng khác nhau. Vì vậy, nếu 

bạn không thu hút người ta ngay lần đầu thì coi như bạn bị bỏ 

qua… 

Đây là những nguyên tắc bạn cần phải hết sức chú ý: 

Hình Profile 

• Hình chất lượng, chắn chắn rằng đó phải là tấm hình tốt 

nhất mà bạn có nhé. 

• Đảm bảo rằng đây là tấm hình mà bạn đang cười – Một tấm 

hình đang cười sẽ giúp bạn chiếm được thiện cảm của người 

khác. 

• Đừng đưa hình đeo kính râm (kính mát). Mọi người sẽ tin 

tưởng nhiều hơn khi họ thấy đôi mắt của bạn. 
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• Đừng đưa hình hút thuốc, uống bia hoặc những thứ tương 

tự. 

Hình Cover 

• Bạn phải làm cho nó chuyên nghiệp và cuốn hút, đúng kích 

thước. 

• Hãy quan sát vào cover của những người thành công mà 

bạn đang follow, bắt chước theo họ. 

• Nên ưu tiên hình cover có ảnh gia đình, đồng đội, hay 

phong cách sống… 

• Cover cũng nên thể hiện về bạn: nếu bạn thích đá bóng hãy 

làm một cover liên quan tới bóng đá, nếu bạn thích du lịch 

hãy làm một tấm hình liên quan tới du lịch, có mặt bạn là 

ưu tiên số 1. Cái gì mang tính cá nhân đều sẽ rất thu hút đấy 

nhé, dĩ nhiên phải đẹp nữa. 

Phần giới thiệu (About section) 

• Rất nhiều người bỏ qua phần này. Đây là phần rất quan 

trọng.  

• Bạn cần điền đầy đủ thông tin nhất có thể, để người khác có 

thể hiểu về bạn: Bạn là ai ? Bạn đến từ đâu ? Bạn đang làm 

gì ? Đam mê của bạn là gì ?.... 

• Có một lưu ý quan trọng tôi muốn chia sẻ ở đây: Có nên để 

tên công ty Kinh doanh Theo mạng trên facebook profile 



HTTP://WWW.THANHNGUYEN.CO   106 

 

 

hay không (Amway, Nuskin, Herbalife...)? Câu trả lời của 

tôi là không nếu bạn làm online. Vì sao ? Để tôi giải thích.  

Tôi biết bạn sẽ cảm thấy bối rối khi thấy nhiều thủ lĩnh, 

upline thành công của bạn họ để là Work At Amway hay 

Team Elite at Nuskin Enterprise...Họ để khắp nơi trên 

facebook, trên banner và có rất nhiều like, share, comment 

trên những tấm hình này. Vấn đề ở chỗ là những like, 

comment này không phải là các ứng viên tiềm năng hay 

khách hàng tiềm năng mà lại là những nhà phân phối trong 

công ty, downline của họ.   

Các thủ lĩnh lớn họ đã xây dựng được một sự nghiệp thành 

công, có danh tiếng, nhiều người biết họ, thường xuyên 

được chia sẻ và công nhận ở những sân khấu lớn, họ đã có 

sẵn khán giả rồi. Còn bạn thì không, nếu như bạn cũng làm 

như họ thì có được like, share, comment nhiều không. Khả 

năng là không. Tôi đã kiểm chứng điều này qua rất nhiều 

profile. Bạn phải tin tôi. 

Trừ khi bạn làm offline, còn nếu bạn chọn cách xây dựng 

online, thì tốt nhất là không nên để tên công ty trên 

facebook, như vậy bạn mới có cơ hội nói chuyện với người 

khác. Nếu bạn để tên công ty thì khi bạn bắt đầu một cuộc 

nói chuyện nào, đối phương sẽ phòng thủ vì cho rằng bạn 

đang cố bán hay tuyển dụng họ. 
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Thiết lập (Setting) 

• Hãy dành thời gian để nghiên cứu phần này, chắc chắn rằng 

bạn đã cài đặt theo cách bạn muốn. Tôi có chia sẻ cách thiết 

lập phần này qua chuỗi video 4 bài huấn luyện của tôi tại 

đây. Nó là hoàn toàn miễn phí ➔  

http://thanhnguyen.co/10fbmarketing 
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Chương 13: Chiến Lược Post Nội Dung 

Trên mạng xã hội, khi bạn đăng bất cứ nội dung gì (bao gồm 

video, hình ảnh, những câu nói hay, khi bạn like hoặc 

comment bài viết), tất cả những điều đó nên miêu tả một cách 

nhất quán rằng bạn là người: 

• Rất thích giúp đỡ người khác (làm từ thiện, đưa ra lời 

khuyên giúp đỡ người khác) 

• Thành thật, thẳng thắn và dễ chịu. 

• Yêu gia đình 

• Tích cực và lạc quan. 

• Rất quan tâm đến sức khoẻ và lối sống lành mạnh. 

• Thích tương tác và có năng lực cộng tác tốt với người 

khác. 

• Là người có mục tiêu và hoài bão. 

• Có công việc kinh doanh riêng. 

• Có thời gian tự do. 

• Thích đi du lịch đây đó và có phong cách sống thú vị. 

Ok, bây giờ chúng ta đi vào cụ thể hơn một chút. Khi bạn xây 

dựng profile của mình, mục đích chính là để làm gì ? 

• Để bán sản phẩm và dịch vụ của bạn. 

• Xây dựng thương hiệu. 

• Xây dựng danh sách khách hàng. 

• Lái trafflic vào blog. 

• Đưa ra các lời khuyên, ý tưởng, tips 

• Để dạy người khác và chia sẻ kinh nghiệm của bạn. 

• Chia sẻ niềm đam mê / sự quan tâm / mục tiêu. 
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• Để giải trí thông qua việc chia sẻ những điều thú vị/ 

hài hước/ đẹp đẽ. 

• Tạo cảm hứng và động viên. 

• Xây dựng cộng đồng. 

• Để hỗ trợ khách hàng của bạn. 

Bạn có thể có nhiều mục tiêu, tốt thôi, không vấn đề gì cả, 

nhưng bạn phải biết đâu là mục tiêu quan trọng nhất của bạn 

(ý tôi là bạn phải có thứ tự ưu tiên về mục tiêu).  

Tiếp theo là xác định đối tượng mục tiêu. Tôi đã nói điều này 

ở chương trước. Khi xác định được thị trường mục tiêu, bạn sẽ 

đỡ tốn thời gian và năng lượng khi marketing cho sai đối 

tượng. Những người làm marketing không giỏi, họ hay mắc 

lỗi này.  

Một ví dụ cho bạn dễ hiểu, nếu bạn bán đồ chơi trẻ em, thì rõ 

ràng đối tượng của bạn là những ông bố bà mẹ, nếu Facebook 

bạn là những người chưa có gia đình thì công sức của bạn đổ 

vào marketing sẽ vô cùng lãng phí vì lượng sale mang về sẽ 

vô cùng ít. 

Nếu bạn làm network marketing, đối tượng của bạn có thể là 

những người từ 23-35 (ví dụ vậy), thích đọc sách phát triển 

bản thân, làm giàu, like các trang fanpage Robert Kiyosaky, 

Jim Rohn, Tony Robbins, TGM… 
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Một khi bạn xác định được rõ ràng trên thị trường mục tiêu, 

công việc marketing sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bước tiếp theo là 

bước bạn tìm ra họ ở đâu và kết nối với họ.  

Đối tượng mục tiêu của bạn muốn gì ?  

Tôi ví Facebook chẳng khác nào phòng khách của công ty 

bạn. Đó là nơi bạn mời mọi người vào, trò chuyện, đặt câu 

hỏi, lắng nghe, chia sẻ thông tin và làm bạn cùng họ. 

Một cách hay để xem thị trường mục tiêu của bạn muốn gì là 

hãy nhìn vào những gì mà họ quan tâm đến. Hãy vào tường 

của họ để xem những gì họ post, họ share, những câu hỏi nào 

họ đang hỏi, họ thích điều gì, họ quan tâm đến điều gì, ai là 

người họ đang theo dõi? 

Tương tác với friend list của bạn chính là chìa khóa! Vì vậy, 

một lời khuyên nhỏ thế này... đừng chỉ làm quảng cáo không 

(ví dụ post những bài bán hàng, kêu gọi hành động…) ...mà 

hãy THỰC SỰ TẠO MỐI QUAN HỆ. Đây là chìa khóa cho 

bất cứ điều gì bạn làm trên Facebook. Không ai muốn trên 

new feeds của họ lúc nào cũng hiện ra những tin rao vặt, 

quảng cáo cái này, cái kia, họ sẽ unfriend bạn hoặc unlinke 

fanpage của bạn. Tập trung vào phát triển mối quan hệ và gầy 

dựng sự tin tưởng họ, biến họ trở thành người hâm mộ bạn. 
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Làm thế nào để tương tác với thị trường mục tiêu của 

bạn? 

Đó là đăng hàng ngày. Vâng, đúng rồi ... bạn cần phải đăng 

mỗi ngày! Tôi đã nói về EdgeRank ở chương trước.  

Làm thế nào để tối ưu hóa cho EdgeRank? 

Bạn có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây: 

1. Bạn nên “yêu cầu” người đọc trực tiếp comment, like, share 

nội dung của mình. 

2. Post bài viết hàng ngày, tối thiểu là 1 bài, tốt nhất là 2-3 bài. 

3. Bạn nên đưa ra những câu hỏi mở trong nội dung của mình 

(ở đâu? khi nào? làm thế nào? nên thế nào? tại sao?…). 

4. Nên tận dụng hình ảnh và video, vì những nội dung có hình 

ảnh/ video có xu hướng thúc đẩy người dùng tương tác 

nhiều và thường xuyên hơn. 

5. Bạn nên đưa ra những nội dung thú vị và có ích, mang tính 

cộng đồng. Tránh đưa ra những thông tin quảng cáo cá nhân 

hay tổ chức, thương hiệu. 

6. Bạn nên đưa ra những nội dung đặc biệt, độc đáo, sáng tạo 

gây sự chú ý. 

7. Các nội dung đăng tải cần ngắn gọn, súc tích. Chỉ sử dụng 

các post có độ dài từ 80 ký tự đổ lại (người dùng rất ngại 

đọc những nội dung dài, nhiều chữ). 

8. Sử dụng emotions (biểu tượng cảm xúc) tăng comments lên 

đến 33%. 
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9. Post bài vào giờ vàng nhận tương tác nhiều hơn. Khung giờ 

vàng trong ngày:  

• 8h – 9h: Đây là thời điểm mọi người (đặc biệt là dân 

công sở) thường truy cập Internet để đọc báo, lướt 

Facebook. 

• 11h – 11h30: Thời gian nghỉ trưa sau giờ làm, giờ học. 

• 16h30 – 17h15: Thời điểm cuối ngày, trước khi mọi 

người rời khỏi cơ quan. 

• 20h30 – 21h30: Sau khi ăn tối hoặc chuẩn bị đi 

chơi,người Việt có thói quen check in Facebook. 

• 22h30 – 23h30: Thời gian trước khi ngủ, mọi người 

thường có thói quen mở Facebook để xem. 

10. Thường xuyên trả lời comment friend của bạn và tập trung 

vào những nội dung tạo ra tương tác và những nội dung 

mà friend của bạn thích. 

Vậy thì những content nào là những content nên post, chúng ta 

sẽ nói kỹ trong chương sau nhé. 
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Chương 14: Những Bài Viết Tăng 

Tương Tác 

Công thức post bài đơn giản 

Một trong những khó khăn của mọi người là không biết nên 

post những nội dung gì. Và cũng vì không biết post gì nên thôi 

khỏi post, tức là đã mất đi tính đều đặn mất rồi. 

Bên dưới là một công thức post bài đơn giản mà tôi đang áp 

dụng, dĩ nhiên cái này tôi cũng được học thôi. Bạn có thể áp 

dụng nếu như bạn chưa biết post như thế nào. 
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Công thức này áp dụng 7 ngày trong tuần, tối thiểu 1 bài/ngày, 

bạn có thể in ra dán ngay chỗ làm việc cho dễ thấy. Trong 

trường hợp bạn post nhiều hơn 1 bài/ngày, bạn có thể phối hợp 

thêm các bài viết có tính tương tác khác. Tôi xin chia sẻ thêm 

27 bài viết tăng tương tác khác, bạn có thể áp dụng thêm. 

27 kiểu bài viết tăng tương tác. 

1. Câu chuyện của bạn (kinh doanh hoặc sản phẩm mà 

không cần phải đề cập tới công ty hay sản phẩm) 

2. VIDEO: Post video về bạn hay về công việc kinh doanh 

của bạn hoặc Video truyền động lực. 

3. FBLIVE: Một video livestream của bạn. 

4. Một bức ảnh có trích dẫn truyền động lực (Motivation 

Quotes). 

5. Team Regconition Post: Một bài viết về sự thành công 

của thành viên nào đó trong nhóm bạn  

6. Feedback của khách hàng sau khi dùng sản phẩm hoặc 

dịch vụ của bạn. 

7. Before & After Post: Bài viết trước và sau khi dùng sản 

phẩm. 

8. FBLive/Video phỏng vấn khách hàng 

9. FBLive/Video phỏng vấn một Leader. 

10. Một câu hỏi thăm dò ý kiến (Ví dụ: bạn nghĩ gì…?) 

11. Câu hỏi “Yes/No”: Bạn có thích mua hàng online 

không? 
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12. Bài viết điền vào chỗ trống. 

13. Bài post chia sẻ tình yêu thương (với nhóm, ngày sinh 

nhật, với vợ con, gia đình, công nhận thành tích) 

14. Một bức ảnh Selfie với một người nổi tiếng (Diễn giả, diễn 

viên…) 

15. Hình ảnh CLB, hội nhóm mà bạn đang tham gia (CLB 

sách, cầu lông, bóng đá…) 

16. Hình ảnh thể hiện công việc đam mê của bạn/sự cam kết 

của bạn trên hành trình thực hiện sứ mệnh cuộc đời.  

17. Ảnh về lifestyle, những hình ảnh đời thường của bạn 

(selfie), hoặc với gia đình như café đọc sách, hay du lịch 

bãi biển, chơi với con, tập gym. 

18. Tặng một món quà (sách, video, mã giảm giá…) 

19. Đưa ra một quan điểm, đánh giá cá nhân. 

20. Một bức ảnh về một món ăn nào đó đặc biệt. 

21. Chia sẻ cách mà bạn đã vượt qua trở ngại như thế nào? 

22. Chia sẻ công thức, kiến thức của bạn, những tips trong 

cuộc sống và công việc. 

23. Những tin tức liên quan tới ngành 

24. Chúc mừng một giai đoạn kinh doanh (Business 

Milestone) 

25. Viết một bài dự đoán về điều gì đó. 

26. Xin lời bình cho một bức ảnh vui nhộn. 
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27. Một bài post funny (chuyện cười hoặc hình ảnh vui 

nhộn) 
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Chương 15: Thiết Lập Mục Tiêu Trên 

Social Media 

Thiết lập mục tiêu hàng ngày 

Không dư thừa khi nói rằng thiết lập mục tiêu là một trong 

những phần quan trọng nhất, không chỉ trong Network 

Marketing mà trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cái này cũng đúng 

khi nói đến Social Media, và mục tiêu ở đây không chỉ là mục 

tiêu dài hạn mà còn là mục tiêu mỗi ngày.  

Tại sao mục tiêu mỗi ngày lại quan trọng. Vì “đều đặn” là thứ 

mà rất nhiều người không làm được khi xây dựng doanh 

nghiệp Network Marketing. Tôi nhận thấy rằng những người 

thành công trong Kinh doanh Theo mạng của chúng ta là 

những người đều đặn làm kinh doanh mỗi ngày. Nếu bạn vẫn 

chưa có thói quen này thì cũng đừng nên thắc mắc vì sao kinh 

doanh của mình chưa phát triển.  

Tôi được dạy điều này từ những người thầy của mình, cả trong 

và ngoài ngành. Và thường hướng dẫn những người trong 

nhóm mình thiết lập những mục tiêu có thể đạt được mỗi ngày 

thay vì mục tiêu tuần và mục tiêu tháng.  

Sẽ dễ hơn nếu bạn thức dậy mỗi sáng và quyết định gửi lời 

chào mừng 5 người bạn mới, thay vì 150 người một tháng, con 

số 150 thường khiến người ta nản lòng hơn con số 5, con số 30 
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ngày khiến người ta dễ trì hoãn hơn là 1 ngày, mặc dù về bản 

chất hai mục tiêu chẳng có gì khác.  

Bạn không thể nhịn đói 6 ngày và ngày thứ 7 ăn bù cho 6 ngày 

còn lại. Con người không tồn tại và phát triển theo cách trên 

mà mỗi ngày đều phải ăn. Cũng tương tự như vậy khi áp dụng 

vào công việc kinh doanh. Bạn phải làm những việc nhỏ đều 

đặn mỗi ngày. 

Khi đạt được những mục tiêu nhỏ mỗi ngày rồi, bạn bắt đầu 

đặt những mục tiêu lớn hơn, 10 thay vì 5… Đó là cách chúng 

ta xây dựng cơ bắp trong trí não và hình thành những thói 

quen mới. Những mục tiêu lớn sẽ chắc chắn đạt được khi bạn 

học cách hoàn tất những mục tiêu nhỏ mỗi ngày. 
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Tập trung vào hành động, không phải kết quả. 

Một trong những yếu tố làm cho người ta nản lòng và bỏ cuộc 

trong Kinh doanh Theo mạng là vì mọi người thường tập trung 

vào kết quả thay vì hành động. Khi chia sẻ cơ hội cho 10, 20 

người và không đăng ký được ai, mọi người thường từ bỏ và 

đỗ lỗi cho kinh doanh này không làm được.  

Chìa khóa ở đây là đừng tập trung vào kết quả, loại bỏ cảm 

xúc ra khỏi kết quả và tập trung vào hành động đều đặn mỗi 

ngày, chỉ như vậy mới giúp bạn tiến lên mỗi ngày và gặt hái 

thành tựu trong kinh doanh.  

Tập trung những gì chúng ta có thể kiểm soát, chứ đừng tập 

trung vào những gì ta không thể kiểm soát. Bạn không thể 

kiếm soát được có bao nhiêu người đăng ký hoặc mua hàng 

nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được việc chia sẻ cơ hội 

hoặc sản phẩm cho bao nhiêu người mỗi ngày. 

Khi tập trung vào hành động mỗi ngày trong một thời gian dài 

bạn sẽ tìm ra tỉ lệ của bản thân mình và dể dàng dự đoán kinh 

doanh. 

Nếu hôm nay bạn bắt đầu học cách xây dựng kinh doanh trên 

mạng xã hội đúng cách không có nghĩa là ngày mai hoặc 

tháng sau bạn sẽ có kết quả ngay.  
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Cái gì cũng cần có thời gian. 

Tôi mong bạn là người có tầm nhìn và suy nghĩ dài hạn trong 

kinh doanh. Đừng chỉ nhìn vào kết quả ngắn hạn rồi từ bỏ. 

Bạn phải tập trung vào xây dựng đường ống trên mạng xã hội 

nơi chuyển những người từ xa lạ thành quen biết với bạn. Mối 

quan hệ này cần thời gian và cam kết của bạn trong việc trao 

giá trị liên tục cho danh sách bạn bè trên facebook.  

80% thành công đến từ sự có mặt  

Woody Allen có một câu nói “80% thành công đến từ sự có 

mặt”.  

Điều này càng đúng đắn trên môi trường Social Media. Khi 

bạn càng xuất hiện, thì càng có nhiều người đọc được thông 

điệp của bạn, nghe bạn, thấy bạn và càng nhiều người nhớ tới 

bạn hơn. Và sự tin tưởng cũng sẽ tăng lên. Khi chỉ số tin 

tưởng tăng lên thì tỉ lệ đăng ký hay bán hàng của bạn cũng sẽ 

tăng lên.  

Vì vậy, bạn cần sẵn sàng xuất hiện đều đặn trong một khoảng 

thời gian dài để xây dựng niềm tin đủ. Bạn càng ngại post hình 

của mình lên facebook thì bạn càng khó xây dựng lòng tin đối 

với mọi người. 
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Một điểm đặc biệt nữa là Facebook sẽ ưu tiên reach những bài 

viết nào hoàn toàn mới, chưa được post bao giờ, cho nên khi 

bạn post những bài mình tự viết hay hình của mình thì tỉ lệ 

like, comment sẽ nhiều hơn những bài viết mà bạn copy ở đâu 

đó trên facebook. 

Blog, Websilte, Chatbot và Email List… 

Tôi thấy nhiều người thường hay nghĩ rằng, khi sử dụng 

Internet để xây dựng doanh nghiệp Kinh doanh Theo mạng thì 

chúng ta cần phải làm một blog, làm landing page, chạy quảng 

cáo hay xây dựng danh sách email. 

Đó là một suy nghĩ hoàn toàn không đúng. 

Để xây dựng doanh nghiệp Kinh doanh Theo mạng thành 

công, hoạt động quan trọng nhất là kết nối và tuyển dụng 

(connecting & prospecting). Một doanh nghiệp Kinh doanh 

Theo mạng hiệu quả dựa trên các hoạt động có khả năng sao 

chép và nhân bản. Một người triệu phú trong ngành đã dạy tôi 

rằng “Don’t do what works, do what duplicates” tạm dịch có 

thể hiểu là “đừng làm gì hiệu quả với bạn, làm những gì có thể 

sao chép được”. Có thể email, quảng cáo, blogging có thể giúp 

bạn gia tăng khả năng bảo trợ tức là hiệu quả với bạn nhưng 

vấn đề lớn ở đây các hoạt động ở trên lại phức tạp và khó sao 

chép cho tuyến dưới. Có thể gọi đây là Advanced Strategy – 
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những chiến lược nâng cao. Tôi vẫn xây dựng danh sách, làm 

quảng cáo nhưng chẳng bao giờ dạy cái này trong các chương 

trình đào tạo nhóm. Chúng tôi chỉ đề cập duy nhất hoạt động 

có thể sao chép là prospecting.  

Trước khi sáng tạo, phải giỏi sao chép. Nhiều người vội vàng 

làm blog, website, landing page nhưng không thành thạo trong 

prospecting, nên chẳng bao giờ sao chép cho tuyến dưới. Cho 

nên tôi đề nghị bạn chỉ nên làm các chiến lược nâng cao kể 

trên khi bạn đã thành thạo prospecting và chỉ nên đào tạo cho 

tầng lớp leader.  

Cho dù bạn làm bất cứ điều gì, thì hoạt động số 1 đầu tiên mỗi 

ngày là prospecting – kết nối cá nhân với người khác, làm bạn, 

xây dựng mối quan hệ và đề cập cơ hội hoặc sản phẩm khi 

ứng viên có nhu cầu.  
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Chương 16: Bạn Cần Làm Gì Kế Tiếp ? 

Có lẽ bạn bắt đầu cảm thấy hơi bối rối và choáng ngợp khi 

nhận ra nhiều hướng đi trước mắt mình, phải không ? 

Con đường để xây dựng một doanh nghiệp Kinh doanh Theo 

mạng online thành công không quá dài và khó nhọc đến vậy. 

Bạn thực sự có thể tăng tốc cho thành công của bạn cho dù 

bạn làm cách nào Online Prospecting hay Online Marketing. 

Hãy dành một vài phút suy nghĩ xem bạn hiện đang ở cấp 

nào? Cấp độ 1, Cấp độ 2 hay Cấp độ 3? 

Nếu bạn đang ở cấp độ 1, bạn cần tập trung vào việc kiếm 

những đồng tiền đầu tiên cũng như hoàn thiện các kỹ năng cơ 

bản mà kinh doanh cần như là gọi mời, trình bày cơ hội, nói 

về sản phẩm, quảng bá các buổi hội nghị, cũng như xây dựng 

câu chuyện của riêng bạn. 

Cách nhanh nhất để làm điều đó là bắt đầu bằng Online 

Prospecting trên Facebook.  

Nếu bạn muốn xem qua loạt video đào tạo trong 4 ngày của tôi 

để tìm hiểu xem làm cách nào bạn có thể phát triển công việc 

kinh doanh của mình trên mạng xã hội Facebook, nhấn vào 

đây để truy cập loạt video đào tạo trong 4 ngày về 

Facebook Marketing. 
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Một lựa chọn tốt hơn nữa là bạn có thể đăng ký sở hữu khóa 

đào tạo Facebook của tôi, Facebook Sponsoring Mastery để 

giúp kết quả kinh doanh của bạn phát triển vượt bậc hơn nữa. 

Nhấn vào đây để mua khóa Facebook Sponsoring Mastery  

Nếu bạn đang ở cấp 2 hoặc 3, bạn nên tập trung mở rộng quy 

mô kinh doanh của mình và tận dụng cả hai hình thức Online 

Prospecting (Chủ động) và Online Marketing (Thụ động). 

Facebook thực sự là một tài sản, một kho vàng lớn nếu bạn 

biết dùng nó đúng cách. Những người khác dùng facebook để 

giết thời gian, để than vãn, để giải trí, tôi hy vọng rằng bạn 

nên dùng facebook để xây dựng kinh doanh cho mình, biến nó 

thành công cụ đắc lực cho hành trình xây dựng tự do tài chính 

của bạn. 

Hãy dành thật nhiều thời gian để thiết lập facebook profile của 

bạn ngay, làm cho nó trở nên chuyên nghiệp. Nếu bạn cần trợ 

giúp gì, đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho tôi tại đây:  

➔ http://www.fb.com/successwiththanh 

Khi bạn dùng Facebook đúng đắn, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, 

nếu không bạn sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc xây dựng 

doanh nghiệp của mình. 
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LỜI KẾT  

Tôi hy vọng các bạn sẽ yêu thích quyển sách này của tôi. Tôi 

đã cố hết sức mình để chia sẻ với bạn những hiểu biết và trải 

nghiệm của mình trong việc phát triển doanh nghiệp Kinh 

doanh Theo mạng bằng cách sử dụng Internet và Mạng xã hội. 

Chúng ta có lẽ đang sống trong những thời khắc thú vị nhất 

trong lịch sử của ngành công nghiệp này và giờ đây bạn đã có 

những kiến thức nền tảng để thực sự giành được thị phần của 

mình trong thế giới mới mẻ và đầy thách thức này. 

Số tiền mà những người làm Kinh doanh Theo mạng đang tạo 

ra trong nền kinh tế hiện nay là một con số thực sự nổi bật và 

tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng lên khi tất cả chúng ta đều tập 

trung vào việc phát triển nghề nghiệp tuyệt vời này bằng cách 

thích ứng với thời đại, công nghệ, các kỹ năng mới cũng như 

duy trì những nền tảng căn bản giúp xây dựng nên công việc 

này, đó chính là: mối quan hệ giữa con người với con người. 

Nhưng điều cuối cùng mà tôi muốn nói chính là tất cả số tiền 

kiếm được không phải là động lực thực sự thúc đẩy chúng ta 

theo đuổi sự nghiệp này, mà đó là những tác động mà chúng ta 

có thể tạo ra đối với cuộc sống của hàng ngàn và hàng chục 

ngàn người khác mà chúng ta có may mắn và vinh dự dẫn dắt 

họ trong sự nghiệp mang tên Kinh doanh Theo mạng. 
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Hãy chắc chắn rằng bạn cho tôi biết những gì đang xảy ra đối 

với công việc kinh doanh của bạn khi bạn áp dụng những điều 

tôi muốn chia sẻ trong cuốn sách này, tôi rất muốn nghe 

những tin tức từ bạn và thật vui khi thấy bạn thành công. 

Hãy ước mơ lớn và biến nó thành hiện thực 

Dream Big & Make it happen 

Người đồng hành của bạn, 

 

 

Người sáng lập webiste: http://thanhnguyen.co và người tạo ra 

chương trình Facebook Sponsoring Mastery. 

P/s: Kết nối với Thanh 

www.Facebook.com/SuccesWithThanh 

www.ThanhNguyen.co 

  

 


