Bí quyết Tay trắng thành triệu
Phú US$ từ MMO
MMO, Affiliates Marketing
Chỉ dành cho ai có đam mê và quyết
tâm làm giàu. Và đây là cách làm giàu
chân chính, nhàn hạ, Thông minh

Bước 1 : Mua 1 hệ thống Đa cấp online –
Affiliate Software

Bước 2 : Tìm các sản phẩm
“information” ngon
• Tìm các Sản phẩm “Thông tin ngon” hấp dẫn,
không ở đâu có như : Themes WP, Tài liệu hướng
dẫn sử dụng Facebook coupon nhiều lần, Phần
mềm tạo Video không cần trình độ, Sách bí quyết
kiếm tiền online – Ví dụ chính Slide này cũng
được. – Nhận làm đại lý để bán cho nó.
• Giá bán khoảng 30 $, trả cho người có content
15$, Mình là đại lý cấp 1 thu 10-15$, chi cho cấp
2,3,4,5… từ 5-10$ tùy số lượng doanh thu.

Hoặc tự sản xuất content độc
• Tự làm content độc :
Ví dụ : Hướng dẫn làm kem trị mụn tại nhà, với
kinh nghiệm 10 năm trị mụn cho 3000 người ,
tự trộn an toàn hơn, giá rẻ =1/10 so với đi
mua và hiệu quả gấp 10 lần.
Video này : 30$ chẳng hạn,
Tìm và hợp tác với 10 nơi có thể sản xuất
content độc đáo như vậy

Bước 3 : Tổ chức hội Thảo kiếm tiền Online, chia sẻ thành
công… – 1 ngày tại 1 nơi hoành tráng

• Thuê bài PR báo chí để giới thiệu về bản thân là 1
thành công đáng ngưỡng mộ, triệu phú tay trắng
đi lên.
• Thuê bài PR nói về Hội thảo sắp diễn ra quy mô
lớn để chia sẻ thành công của Triệu phú đó.
• Mở hội thảo, bán vé 50$ vé VIP, 10$ vé thường.
Nhưng có thể Miễn phí nếu may mắn được nhận
Coupon 100%. Thực chất 100% là miễn phí nếu
không ai mua.

Bước 4 : Chốt sales tại Hội thảo
• Diễn giả sẽ chia sẻ những bằng chứng (Fake 100%) như ảnh chụp ,
video cho thấy tài khoản có hàng trăm ngàn $, nhà của, biệt thự,
siêu xe hoành tráng.
• Nói về những ngày thất bại, phá sản
• Sự vươn lên nhờ quyết tâm
• Chia sẻ các bí quyết thành công nhờ Tư duy làm giàu (Mua sách ở
hiệu sách khoảng 100K sẽ thấy có luôn trong sách)
• Nhấn mạnh vào PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY ! Đừng để ngày mai
• Bán khóa học Khủng 3-7 ngày : Kiếm tiền Online với tên gọi
ABCMMO gì đó giá 1000-3000$/ khóa với cam kết : Sau khi học
xong mà không kiếm được 1000$/ tháng thì trả lại 100% tiền.
• Tỷ lệ chốt sales tốt : 20-50% số người đi hội thảo được lên tinh thần
sẽ mua khóa học này. Diễn giả thu về 300.000$ - 500.000$ là bình
thường.

Bằng chứng kiếm tiền

Bằng chứng kiếm tiền
• Thông qua vài lần Seminar thì sẽ có hàng trăm
người tham gia bán hàng AFFILIATES cho diễn
giả nên diễn giả cũng sẽ có lợi nhuận thực –
Diễn giả sẽ mở tài khoản thật , quay Video để
chứng minh sự thật kiếm tiền 

Tỷ lệ chốt sales cao do?
• Học viên được chia sẻ vè Tư duy làm Giàu hiện
đại trên Thế giới -> Nghe rất hấp dẫn !
• Được thực hành cách yêu thương và quyết
tâm làm giàu.
• Được dạy là Phải hành động ngay
• Cam kết nếu ko kiếm được đủ tiền học sau 3
tháng kinh doanh thì sẽ refund 100%.
Mỗi 1 đợt Seminar, tỷ lệ sales 20% thì diễn giả có thể
Kiếm được 100-500K $ Mỹ kim tiền học phí

Bước 5 : Trong 7 ngày dạy
• 200 người mua khóa học 2000$ sẽ được học
cách làm 2 hay 3 website gì đó.
• Dùng Blogger hay WordPress có sẵn cho
nhanh
• Tích hợp Plugin của phần mềm Affiliate và 10
sản phẩm Information ngon đã tích hợp sẵn
trên đó.
• 200 người sẽ thực hành những thứ đơn giản
nhất để có ngay được website bán hàng

MMO Coaching

Website thứ 1 của học viên
• Đây là website được dạy trong 3 ngày để cài
bán Sản phẩm Thông tin của Diễn giả đã tích
hợp về.
• Tích hợp sẵn Paypal hay Online payment
• Học viên sẽ bán sản phẩm trên site này
• Học viên sẽ được hoa hồng bán hàng. Diễn giả
cũng sẽ được hoa hồng đa cấp.
• Học viên có thể mở đại lý nhượng quyền tạo
nhiều cấp độ.

Học viên bán hàng như nào
• Học viên sẽ được dạy cách dùng email
marketing để gửi thư. Dạy chạy Facebook ads,
Google adwords…. Nhưng nói thật 3 ngày thì
chả giỏi gì cả, muỗi so với đi học chính quy về
Marketing online tại các nơi khác.
• Không quan trọng : Học viên làm 1 cái
website thứ 2 : Bật mí cách Kiếm tiền thụ
động không phải làm mà tiền vẫn về.

Website thứ 2 : Đó là nói về
bật mí của Học viên
• Website này sẽ rất hấp dẫn để chạy Ads,
emails hay người mới quen vào xem.
• Đó là 1 Đoạn thông tin như video, ảnh… mời
mọi người mua Video chia sẻ Bí quyết kiếm
tiền thụ động với giá siêu rẻ :
Trị giá 90$ nhưng được tài trợ bởi XYZ… nay chỉ
còn 5$ !!!

Thu nhập của học viên?
• Ai cũng tham được biết bí mật kiếm tiền với giá
siêu rẻ
• Khách hàng nghe thấy bùi tai vì website này chia
sẻ sự thật về website 1 : Học viên kiếm được tiền
nhờ website 1. Trong khi sự thật là kiếm được
nhờ website 2 
• Website 2 này có thể có tỷ lệ CR lên tới 10%, tức
là 100 người vào sẽ bán được 10 sales (Cái này tôi
đã trực tiếp đo thử)
• 10 sales 1 ngày là kiếm được 50$ rồi

Hiệu quả của học viên sau khóa học
• Học viên Chạy quảng cáo cho website 1 : Mua sản
phẩm Affiliates thông tin – Nếu sản phẩm tốt việc chạy
ads vẫn có lãi thực sự. Diễn giả nếu có 1000 học viên sẽ
có thể có 1000-10.000 sales 1 ngày và thu nhập 5$/
sales cũng có thể kiếm được 5000$
• Học viên chạy quảng cáo cho website 2 : Tỷ lệ CR lên
tới 10% nên có thể kiếm được 30-50$ 1 ngày là bình
thường, chưa kể số Cross sales
• Tỷ lệ Hài lòng của Học viên quyết tâm làm lên tới
100% ! Các học viên khác ngại làm thì cũng kiếm được
thành công 1 chút rồi nên tự nhủ là do mình KHÔNG
QUYẾT TÂM LÀM nên kết quả mới chưa ưng ý.

Diễn giả thành triệu phú US$
• 80% tiền thu được từ Chốt sales khóa học
MMO, trung bình 100K-500K/ seminar.
• 10% thu được nhờ Học viên chạy Affiliates
online cho sản phẩm mà Diễn giả tạo ra hay
collect về ăn hoa hồng.
• 10% thu được nhờ bán Video/ Sách dạy MMO

Lời kết
• Đây là một trong vài cách làm thường thấy của
các Diễn giả triệu phú hàng đầu Thế giới.
• Nó là chân chính, thông minh, khôn ngoan vì làm
giàu tốt là biết làm giàu trên khát khao làm giàu
của những người khác.
• Hiện ở Việt nam đã có nhưng chưa nhiều người
làm và còn có thể phát triển mạnh hơn trong 10
năm tới.
• Những bạn xem mà không hiểu thì khuyên là các
bạn nên từ bỏ cách làm này vì không có tố chất
trở thành Triệu phú $.

