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INTERNET STARTUP 
Khởi nghiệp trên Internet 

 

Bạn thân mến, 

Tôi là Nguyễn Trọng Thơ – CEO iNET. Tôi đã từng rất muốn kiếm tiền trên mạng (Make 

Money Online), nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lúc, tôi đã nghĩ rằng mình có thể 

giàu lên nhanh chóng nhờ Internet. Nhưng thực tế phải mất nhiều tháng, tôi mới kiếm được 

đồng tiền đầu tiên. Và phải vài năm sau thì tôi mới có thể tự cho rằng mình đã gặt hái được 

thành công nhờ Internet. 

Internet đang phát triển mạnh mẽ và đem lại cơ hội cho tất cả mọi người, không giới hạn 

không gian, thời gian, hay tuổi tác. Trên thế giới nhiều người đã kiếm tiền online khi đang đi 

học. Tại sao chúng ta lại không thể? Và tôi tin rằng bạn có thể làm tốt hơn thế. 

Khóa học INTERNET STARTUP không chỉ hướng dẫn bạn cách kiếm tiền trên mạng, mà 

còn giúp bạn có được hệ thống bán hàng tự động, bền vững, lâu dài – thậm chí nó có thể 

tồn tại lâu hơn cả tuổi thọ của chúng ta. 

Hãy tư duy theo cách của triệu phú 

Lâu nay, chúng ta vẫn sống và làm việc theo cách: “Làm - Có - Là”, tức là: học chăm chỉ, 

có bằng cấp để đi làm, khi có tiền thì mới khẳng định mình là ai. Nhưng tôi muốn bạn cài 

đặt lại tư duy theo cách của người thành công: “Là - Làm - Có”. 

Ngay từ đầu bạn phải xác định bạn muốn trở thành người như thế nào, làm theo suy nghĩ 

và tư duy của họ, kết quả là bạn sẽ có những thứ mình muốn. 

Nếu muốn trở thành triệu phú thì ngay hôm nay bạn phải là một triệu phú; bạn phải hành 

động theo cách những triệu phú đang làm. Chắc chắn bạn sẽ là một triệu phú.  

Làm sao để có tư duy của triệu phú Internet ?  

Tôi đã tìm ra phương pháp giúp bạn rút ngắn khoảng cách đến thành công 3 đến 5 năm. Đó 

chính là: học theo cách của những người đã thành công. Thay vì sưu tầm bằng cấp, tôi 

tích cực tham gia khóa học ngắn hạn, những buổi chia sẻ của những tỷ phú hàng đầu thế 

giới và ứng dụng nó vào doanh nghiệp của mình trong nhiều năm qua. 

Hầu hết các triệu phú đều có thu nhập thụ động 

INTERNET GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC TỰ DO VỀ TÀI CHÍNH 

http://www.NguyenTrongTho.com
http://www.NguyenTrongTho.com
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Hãy trở thành công dân tích cực trên Internet 

Tại sao lúc chưa có mạng internet, người ta lại mong muốn được có một đường truyền tốc 

độ cao thế nhỉ? Để khi nối mạng rồi, người ta lại chẳng biết làm gì ngoài chơi game, đọc 

báo và nghe nhạc. 

Sự khác nhau giữa một người sử dụng internet thông minh và một người chỉ lãng phí thời 

gian, công sức trên internet đó chính là những gì anh ta để lại trên internet, chứ không phải 

là những gì anh ta tải về từ internet! 

Bạn phải làm sao để khi tắt máy tính, trên mạng vẫn còn có người nhớ và bấm nút cảm ơn 

những bài viết của bạn. Hãy bắt đầu bằng việc tham gia một vài diễn đàn, mạng xã hội, trả 

lời các câu hỏi, viết thật nhiều bài viết, chia sẻ ý kiến về những chủ đề mà bạn yêu thích. 

 

Những cách kiếm tiền trên mạng 

Có vô vàn các cách kiếm trên mạng, nhưng đa số là SPAM, tự click vào quảng cáo, làm 

phiền khách hàng... nhằm kiếm tiền trong ngắn hạn. 

 

Nguyên tắc 1: Kiếm tiền = cách tạo ra giá trị cho mọi người xung quanh. 

Kiếm tiền nhanh không phải là mục tiêu của chương trình này. Tuy nhiên, nếu bạn tập trung 

vào 1 con đường nào đó và làm đúng chỉ dẫn thì bạn có tin rằng mình sẽ đi nhanh hơn ? 

 

Nguyên tắc 2:  Lấy ý tưởng từ kinh doanh truyền thống và áp dụng nó lên Internet. 

                         Hoặc là liên kết với đối tác kinh doanh truyền thống. 

Để kiếm tiền trên mạng, bạn không cần phải là một lập trình viên. Internet chỉ đơn thuần là 

một phương tiện để bạn tiếp thị công việc kinh doanh của mình đến với mọi người. 

Thực tế, nhiều chuyên gia MMO không biết gì về HTML, server, hosting, design. Và tốt hơn 

là bạn không nên biết để tránh bị dính vào những việc mất thời gian, nhưng ít giá trị. 
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Có 3 cách kiếm tiền trên mạng 

 

Cung cấp sản phẩm  |   Xây CHỢ (Siêu thị)  |   Bán hàng 

(1) Tạo sản phẩm để bán: 

Sở hữu sản phẩm là cách tốt nhất để tạo ra nguồn thu nhập ổn định và lâu dài, không bị phụ 

thuộc vào bên thứ ba.  

a. Sản phẩm hữu hình 

+ Chọn sản phẩm nhiều người cần 

+ Định giá bán, cách thức thanh toán, giao hàng 

+ Có thể là sản phẩm của bạn hoặc của người khác. 

b. Sản phẩm vô hình: 

 + Ebook, MP3, Video, E-course, Software, Domain, Hosting, Membership,.. 

 + Có thể giao hàng tức thì (không phí vận chuyển, không tồn kho) 

 + Kết hợp thanh toán trực tuyến (tự động) 

c. Dịch vụ: 

+ Tư vấn, thiết kế, dịch thuật, viết bài (copywriting, đặt link) 

+ Phát triển cộng đồng MXH, VIẾT APP (mobile, social media,..) 

+ Cho thuê chỗ quảng cáo, đăng bài PR,.. 

Sau khi có sản phẩm, bạn có thể tự xây dựng hệ thống bán hàng và tích hợp công cụ 

thanh toán hoặc đưa sản phẩm lên chợ - nơi đã có sẵn người mua và hệ thống thanh toán. 
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(2) Xây chợ (Market Place) 

Là nơi kết nối, gặp gỡ giữa người có sản phẩm / dịch vụ, người mua, người bán. 

Tích hợp sẵn công cụ thanh toán, giao vận, chăm sóc khách hàng,.. 

1/ Mạng quảng cáo: Adsense, AdNet, Buzzcity,.. 

 2/ Bán sản phẩm: Amazon, Ebay, ClickBank, Agoda,.. 

Điều kiện: cần đầu tư lâu dài về thời gian và tài chính. 

(3) Bán hàng (Affiliate, Cộng tác viên) 

Bạn không cần có sản phẩm, mà chỉ cần giới thiệu khách mua các sản phẩm có sẵn. 

Được hỗ trợ các công cụ marketing: bài PR, banner, hình ảnh,.. 

Bạn được hưởng % hoa hồng (commission): 10% - 75% doanh thu 

Công việc bạn cần làm là xây dựng danh sách khách hàng, từ đó giới thiệu các sản phẩm 

khác nhau cho 1 khách hàng. Bạn chỉ cần dẫn khách vào website của nhà cung cấp. Mọi 

công việc liên quan đến thanh toán, giao hàng, hỗ trợ... sẽ do nhà cung cấp thực hiện. 

Do hoa hồng hấp dẫn nên đây là cách kiếm tiền phổ biến và dễ dàng nhất trên Internet. 

 Bước 1: Đăng ký affiliate 

 Bước 2: Tìm sản phẩm và lấy link affiliate 

 Bước 3: Quảng bá (promote) liên kết đến khách hàng 

 Bước 4: Được hưởng hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công: 

(1) Per click (visitor: bấm vào quảng cáo) 

(2) Per lead (register: để lại thông tin) 

(3) Per sale (doanh số: giao dịch mua bán)  

Mọi hình thức kiếm tiền khác đều biến tấu từ 3 cách trên. 

Về lâu dài bạn nên: 

 Tạo ra 1 hoặc vài sản phẩm của riêng mình để thu thập thông tin và xây dựng quan 
hệ với khách hàng. 

 Sau đó, giới thiệu các sản phẩm của người khác cho khách hàng của bạn. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Để thành công trên Internet, bạn cần duy trì một thái độ tích cực. 

Hãy nhớ bạn không thể chiến thắng trong mọi cuộc chơi. 

Điều bạn cần làm: ĐI TIẾP để tìm ra con đường phù hợp. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỞI NGHIỆP TRÊN INTERNET 

Bạn thân mến 

Tôi tin bạn đã từng nghe nhiều câu hỏi giống như thế này: 

"Khởi Nghiệp trên Internet DỄ hay KHÓ ?" 

Câu trả lời thường là: KHÓ với đa số mọi người. DỄ với những ai biết và làm đúng cách. 

 

HÃY TIN TÔI. Mọi thứ đều có công thức. Tôi làm được bạn cũng có thể làm được. 

Không cần biết Lập trình, không cần giỏi Thiết kế. 

Và khi vượt qua cột mốc $1 đầu tiên, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên rõ ràng. 

 

Tôi sẽ chia sẻ tất cả trong chương trình: INTERNET STARTUP 2.0 

 

Khóa học này tôi chỉ nhận tối đa 20 học viên, 

không vì mục đích lợi nhuận, chỉ dành cho 

những ai mới bắt đầu khởi nghiệp trên Internet 

Nếu bạn biết ai gặp khó khăn hoặc không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy giới thiệu cho tôi nhé 

CHI TIẾT TẠI: http://goo.gl/XuXOV9 

Hẹn gặp bạn một ngày gần đây. 

Nguyễn Trọng Thơ 

---------------------------------------------- 

P/S: Đây không phải là khóa học hướng dẫn kiếm tiền nhanh trên mạng. Cho nên nếu bạn 

đang tìm 1 cách kiếm tiền nhanh thì đây không phải là chương trình phù hợp. 

. 

P/SS: Bạn sẽ được trải nghiệm các công cụ HOT nhất hiện nay như Wordpress, Paypal, 

Clickbank, Youtube, SMS, EMAIL,.. Kết quả là 1 cỗ máy kiếm tiền CỰC ĐỈNH mà bạn có thể 

sử dụng nó trong và sau khi khóa học kết thúc. Bạn hãy xem 

nhé: http://goo.gl/XuXOV9 

http://inet.edu.vn/khoa-hoc/25/kiem-tien-tren-mang.html?affid=126
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FXuXOV9&h=OAQHjO4JO&enc=AZNeyp06_14U00wZ3OG0GCK9uy2DYCH-lyu4hkF2Dc6X5uLL7ydglfmNMqKzoUN_kKuNi-lD2XVqyXTRuox9ruTFyZLKoL7ohCcaXDnjUQTgPcAip9-ZdWHKMNtSVy_ZqBDkFE83wyfvt0kjAElXewIi&s=1
http://goo.gl/XuXOV9
http://inet.edu.vn/khoa-hoc/25/kiem-tien-tren-mang.html?affid=126

