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CUỐN SÁCH NÀY NÓI VỀ ĐIỀU GÌ
(VÀ KHÔNG NÓI VỀ ĐIỀU GÌ?)
Xin chào, tên tôi là Russell Brunson…
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn giới thiệu bản thân và cho các bạn biết về cuốn sách
này sẽ nói những gì ( và quan trọng hơn nữa là nó không nói những gì)
Cuốn sách này KHÔNG nói về việc làm thế nào để thu hút thêm lượng truy cập (traffic) cho
website của bạn, những bí mật mà tôi chia sẻ với bạn sẽ giúp bạn làm BÙNG NỔ traffic một
cách chưa từng có.
Cuốn sách này KHÔNG nói về việc làm tăng lượng chuyển đổi (conversion), những bí mật
trong cuốn sách này sẽ làm lượt chuyển đổi của bạn tăng gấp nhiều lần hơn những chiêu trò
mà bạn đã từng hy vọng.
Nếu bạn đang vật lộn với việc tăng traffic cho website hay lượt chuyển đổi cho quảng cáo,
bạn có thể nghĩ rằng mình đang có vấn đề về traffic hoặc conversion. Với kinh nghiệm của
tôi sau khi đã làm việc với hàng ngàn doanh nghiệp, tôi nhận thấy rằng hiếm khi đây là lý do.
Traffic thấp, tỷ lệ chuyển đổi kém chỉ là những triệu chứng của một vấn đề lớn hơn nhiều,
vấn đề hơi bị khó để phát hiện ( tin xấu là như vậy), nhưng lại dễ sửa chữa ( may mà có tin tốt
này).
Gần đây, tôi có cơ hội bay từ San Diego đến làm việc với Drew Canole từ FitLife.tv. Anh ấy
có 1,2 triệu người theo dõi (follower) trên Facebook, nhưng vì Facebook có những thay đổi,
traffic của anh đã giảm 90%. Anh đã tốn $116 chỉ để bán một sản phẩm giá $97. Anh đã
không còn chút lợi nhuận nào.
Nhóm của Drew gọi cho tôi vì họ muốn giúp đỡ 2 thứ : traffic và conversion.
I mỉm cười vì đây là lý do phần lớn mọi người gọi cho tôi. Họ thường cho rằng tôi sẽ giúp họ
tối ưu tiêu đề hay điều chỉnh đối tượng quảng cáo và giải quyết vấn đề của họ. Nhưng tôi biết
rằng giống như hầu hết những công ty mà tôi đã làm việc, vấn đề của FitLife.tv không phải là
traffic hay chuyển đổi.
Rất hiếm khi là lý do này.
Lý do thường xuyên đó là…vấn đề về PHỄU.
Sau khi lắng nghe Drew và nhóm của anh chia sẻ với tôi về những số liệu, những nỗi đau và
sự thất vọng của họ và sự lên xuống của họ, tôi ngả lưng trên ghế và bảo rằng họ đã rất may
mắn.
“Các bạn chẳng có vấn đề gì về traffic hay conversion gì cả”, tôi bảo.
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“ Anh đang nói cái gì vậy? Traffic của chúng tôi đã giảm 90% và thậm chí khách hàng của
mình mà chúng tôi cũng không khai thác được!” Drew nói.
“Vấn đề là các bạn không thể trả đủ tiền để giành giật khách hàng, và cách để xử lý vấn đề
này là điều chỉnh lại PHỄU BÁN HÀNG của các bạn”, tôi bình tĩnh trả lời.
Một trong những Mentor của tôi, Dan Kennedy, nói “Sau cùng, những doanh nghiệp nào có
thể trả tiền nhiều nhất để có khách hàng sẽ chiến thắng”
Lý do mà doanh nghiệp của Drew đã không kiếm được tiền là vì anh ấy không thể chi đủ tiền
để có khách hàng. Nếu chúng tôi điều chỉnh Phễu bán hàng để thay vì chỉ thu về $97 cho mỗi
khoản đầu tư $116, anh ấy có thể bắt đầu kiếm gấp đôi, gấp ba số tiền cho mỗi giao dịch và
toàn bộ cuộc chơi sẽ thay đổi. Anh ấy bỗng có thừa tiền để mua thêm traffic từ nhiều nguồn,
có thể trả giá cao hơn những đối thủ, anh có thể chi tiền nhiều hơn gấp hai đến ba lần so với
bây giờ…tất cả đều diễn ra trong khi lợi nhuận tăng theo cấp số mũ.
Vậy chúng tôi đã thay đổi những gì cho doanh nghiệp của Drew? Chúng tôi đã làm thế nào
để biến một Phễu bán hàng đang mất tiền thành một công cụ giúp FitLife.tv có thể tiêu nhiều
tiền hơn cả đối thủ trong khi vẫn liên tục tăng lượng truy cập, có thêm nhiều khách hàng và
nhiều đơn hàng?
Đó là điều mà cuốn sách này muốn chia sẻ.
Cuốn sách này sẽ đưa bạn vào một chuyến hành trình giống như chuyến mà Drew cùng đội
nhóm của anh ấy đã trải qua. Nó sẽ giúp bạn hiểu làm thế nào cấu trúc sản phẩm và dịch vụ
của công ty bạn theo cách có thể cho phép bạn kiếm được nhiều tiền hơn hai đến ba lần từ
cùng traffic mà bạn đang có. Và khi bạn theo các bước hướng dẫn, bạn sẽ mở cửa đập cho
phép bạn chi nhiều tiền hơn để có được nhiều khách hàng hơn nữa.
Cuốn sách này cũng sẽ chỉ cho bạn làm thế nào tương tác được với khách hàng theo cách mà
làm cho họ leo lên thang bán hàng của bạn một cách tự nhiên và trao thêm cho bạn nhiều tiền
khi bạn cung cấp thêm giá trị cho họ.
Một khi bạn biết được những nguyên tắc nền tảng đằng sau DotComSecrets, chúng ta sẽ đi
sâu vào các giai đoạn của Phễu bán hàng và khám phá các cấu trúc mà bạn cần sử dụng trong
mỗi giai đoạn.
Cuối cùng, tôi sẽ trao cho bạn 07 Phễu bán hàng cốt lõi mà tôi sử dụng trong các công ty của
tôi, cộng thêm tất cả các bài bán hàng chúng tôi sử dụng để chuyển đổi thành khách hàng tại
mỗi giai đoạn trong Phễu. Bạn có thể chọn sao chép Phễu và các bài bán hàng đã được chứng
minh hiệu quả của tôi, hoặc bạn có thể tối ưu chúng tốt hơn để phù hợp với công việc kinh
doanh đặc thù của bạn.
Khi bạn triển khai những bí mật này, bạn sẽ biến doanh nghiệp và website của bạn từ một
công ty phẳng, hai chiều thành một cỗ máy bán hàng và tiếp thị 3 chiều cho phép bạn chi đậm
hơn đối thủ, giành được vô số khách hàng mới, kiếm (và giữ) được nhiều tiền, và điều quan
trọng nhất là phục vụ được nhiều người. Đó là nội dung của cuốn sách này.
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GIỚI THIỆU

Chứng nghiện thư quảng cáo của tôi bắt đầu từ khi tôi 12 tuổi. Tôi nhớ chính xác cái đêm mà
sự ám ảnh của tôi về thư quảng cáo và tiếp thị hồi đáp trực tiếp bắt đầu. Bố tôi xem TV trễ
khi đang làm một dự án. Bình thường ông bắt tôi đi ngủ sớm, nhưng vào đêm đó ông lại cho
phép tôi thức trễ và xem TV cùng ông. Tôi chẳng hứng thú gì với những bản tin khi ngồi xem
cùng bố.
Khi các bản tin kết thúc, tôi ngồi chờ bố đưa về giường nhưng không thấy, thế là tôi tiếp tục
xem các chương trình kế tiếp. Nó là một chương trình tiếp thị thương mại về đêm. Phần tiếp
thị thương mại này đề cao một người tên là Don Lapre giảng giải về việc làm thế nào kiếm
tiền với mẩu rao vặt. Tôi không chắc là tại sao anh ta lại hút hồn được tôi. Có lẽ bởi vì lúc đó
tôi còn quá nhỏ nên không hiểu rằng kiếm tiền nhanh là điều “không thể”. Có thể tôi bị mê
mẩn vì anh ấy quá cuốn hút. Cho dù lý do thế nào thì ngay khi anh ấy bắt đầu nói là tôi bị
cuốn theo.
Trong suốt chương trình quảng cáo, anh ta kể câu chuyện anh đã khởi nghiệp như thế nào.
Anh ta giải thích cách làm thế nào để đưa ra một ý tưởng cho một sản phẩm và đặt một mẩu
rao vặt trên báo địa phương để bán sản phẩm mới. Tuần đầu tiên sau khi chạy quảng cáo, anh
ấy đã kiếm đủ tiến để trả cho quảng cáo và lời gần 30USD. Trong khi hầu hết mọi người
không coi đây là một thành công lớn, Don biết rằng anh có thể làm quảng cáo tương tự trên
các báo khác và kiếm 30USD lợi nhuận từ mỗi báo.
Cuối cùng anh ấy đã cho chạy quảng cáo trên hàng ngàn tờ báo và kiếm được hàng chục ngàn
USD mỗi tháng từ bằng cách này!
Lúc đó thì tôi chưa nhận ra, nhưng Don đã dạy cho tôi (và tất cả mọi người đang xem quảng
cáo lúc đó) điều cơ bản về quảng cáo hồi đáp trực tiếp có thể ứng dụng vào bất kỳ doanh
nghiệp nào.
Vâng, bạn có thể hình dung, cặp mắt cậu trai 12 tuổi của tôi mở to và tim loạn nhịp. Tôi nhớ
là đã quá phấn khích đến nỗi đêm đó hay cả tuần còn lại không ngủ được. Tất cả những điều
mà tôi có thể nghĩ là phải mua hệ thống của Don nên tôi bắt đầu kiếm tiền. Tôi nhờ bố giúp
tôi thanh toán tiền, nhưng như mọi ông bố tốt khác nên làm, ông bảo tôi hãy ra ngoài và tự
kiếm tiền. Tôi đã đi cắt cỏ, làm vườn và làm việc thực sự vất vả trong 3 đến 4 tuần để kiếm
được tiền mua hệ thống.
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Tôi vẫnn nhớ khi cuuộc gọi 1-800 để đặt hhàng. Khi hộ
ộp sản phẩm
m xuất hiệnn, tim tôi đậập nhanh
và tôi đđã xé toạc nó ra. Tôi bắắt đầu đọc nnhững trang
g Don giải th
hích về nhữững điều cơ bản của
tiếp thị hồi đáp trự
ực tiếp.
Và đó là nơi cuộc hành
h
trình này
n của tôi bbắt đầu.
Sau đó,, tốt bắt đầuu sưu tầm các mẫu raoo vặt và gọi đến tổng đài
đ để xem nngười ta sẽ gửi cho
tôi cái ggì. Tôi bắt đầu
đ thấy cácc công ty khhác đang làm
m giống điềều mà Don dạy tôi.
Rồi tôi xem các tạạp chí và cũ
ũng nhìn thấấy các mẩu quảng cáo như vậy nêên tôi gọi ch
ho họ và
m phí như
ư các quảng cáo này đaang giới thiệệu.
nhận cáác bản tin miễn
Trong vvòng 3 – 4 tuần, tôi bắắt đầu tạo ““thư rác”. (T
Tôi bỏ “thư
ư rác” trongg ngoặc kép
p vì việc
học hỏii từ thư rác đã giúp tôii kiếm hàngg triệu USD
D). Tôi bắt đầu
đ thu thậpp thư nhiều đến nỗi
bưu tá kkhông thể nhét
n tất cả ch
húng vào thhùng thư. Tô
ôi mới chỉ là học sinh ccấp II và ch
ha mẹ tôi
chỉ nhậnn có 2 – 3 thhư, nhưng tôi
t thì lại nhhận cả đống
g thư riêng của
c mình. T
Tôi rinh tất cả
c chúng
về phònng ngủ của mình và đọ
ọc từng cái một. Lúc đó
đ tôi không
g nhận ra, nnhưng tôi đang
đ
đọc
những m
mẫu thư báán hàng đượ
ợc viết bởi nnhững nhà tiếp thị hồii đáp trực tiiếp vĩ đại nhất.
n
Tôi
hiểu cáii họ làm, cáách họ làm và
v điều đó ccuốn hút tôii.
Cho dùù họ bán cáii gì, qui trìn
nh luôn giốnng nhau. Họ sẽ đặt mộ
ột mẫu quảnng cáo nhỏ yêu cầu
khách hhàng liên hệệ với công ty
t của họ đểể nhận các tài liệu miễễn phí. Sau khi bạn liên
n hệ với
họ, họ sẽ gửi cho bạn một th
hư bán hàngg giả dạng như là tài liệu miễn pphí để bán một sản
phẩm ggiá thấp. Khii tôi mua sảản phẩm, họọ sẽ đưa tôi và “hệ thốn
ng”, cùng vớới các thư bán
b hàng
khác đểể bán cho tôôi sản phẩm
m giá cao.

Hình 0.1
0 Phễu bán
n hàng Offlline đưa KH
HTN qua cácc bước có ch
chủ đích

Đây là pphát hiện đầầu tiên của tôi về Phễuu bán hàng. Lúc đó tôi không
k
biết, nhưng cái qui
q trình
Offline mà tôi đã thấy
t
đi thấy
y lại, trở thhành một Hệệ thống giố
ống i chang như vậy kh
hi tôi sử
dụng đểể phát triển hàng trăm doanh
d
nghiệệp Online.
Ngày nay các Phễuu thường tiếến bộ hơn, nnhưng nhìn
n vào lưu đồ
ồ để có thể thấy sự giố
ống nhau
giữa Phhễu Offline và
v Phễu On
nline mà tôi sẽ chỉ cho bạn
b trong su
uốt cuốn sáách này (Hìn
nh 0.2):
Dotcom
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Hình 0.2: Các Phễễu bán hàng
g online ngàày nay gần như
n y hệt vớ
ới
h đáp trực tiếp mà tôii đã học hồii nhỏ
các Phễễu tiếp thị hồi
Nhìn lạại, tôi thấy thật
t
buồn cư
ười vì trongg khi hầu hếết mọi đứa trẻ
t ở tuổi củủa tôi đang
g sưu tập
thẻ bónng chày, tôi lại đang họ
ọc thư quảnng cáo và Ph
hễu tiếp thị.. Khi tôi tốtt nghiệp, mẹ bắt tôi
vứt đốnng thư quảnng cáo vào thùng
t
rác, nnhưng tôi kịp giữ lại tấấm hình cuốối cùng để kỷ niệm
với nhữ
ững bài học tuyệt vời nh
hất về bán hhàng và tiếp
p thị mà tôi từng học.
Thật khhông may, tôi
t đã không
g đủ khả năăng để bán được món gì qua rao vvặt và thư trực
t
tiếp
khi tôi 12 tuổi. Nhhưng tôi đã hiểu được kkhái niệm. Mãi 10 năm
m sau, khi tô
tôi là sinh viên
v năm
2, tôi lạại có dịp nghhiên cứu lạii tiếp thị hồii đáp trực tiiếp và tìm th
hấy cách ápp dụng trên Internet.
I
THƯƠ
ƠNG VỤ KIINH DOAN
NH ONLIN
NE ĐẦU TIIÊN CỦA TÔI
T
Vào mộột đêm khi tôi là sinh viên năm 2, tôi đang
g nằm ườn trên giườngg, quá mệt đến nỗi
không ttắt nổi TV. Tôi lướt qua các kênhh và một kênh quảng cáo đã hút tôi. Nó hướng dẫn
làm thếế nào ngườii ta có thể “Kiếm
“
tiền online chỉ bằng
b
một Website”.
W
T
Tôi biết là mình
m
cần
phải họọc thêm. Tôii quay số điện thoại, lấấy một vé th
ham dự buổ
ổi sự kiện vvà đêm tiếp theo tôi
đã có m
mặt tại buổi Hội thảo ở Holiday Innn. Buổi Hộ
ội thảo nhỏ đó đã làm bùng lại niiềm đam
mê kinhh doanh và tiếp thị củaa tôi. Tôi nh
nhớ đã nghee các Diễn giả
g nói về vviệc làm thếế nào sử
dụng Innternet để kiếm tiền vớ
ới phương c ách giống hệt
h như nhữ
ững điều màà tôi đã học khi còn
nhỏ. Nhhưng thay vì
v sử dụng thư,
t
họ sử ddụng Emaill, thay vì sử
ử dụng tạp chí, họ dùn
ng Blog,
thay vì sử dụng Raadio, họ dùn
ng Podcast. Thật là lôi cuốn
c
và tôi bị hớp hồn từ ngày đầu
u tiên.
Tôi bắt đầu xem Website
W
củaa mọi ngườii, học cách làm thế nào
o những cônng việc kin
nh doanh
này tạo ra tiền. Tôii quyết định
h bắt chướcc những gì tôi thấy. Vì cuối cùng nnếu nó hiệu
u quả với
họ thì nnó cũng sẽ hiệu
h quả vớ
ới tôi. Tôi tạạo ra những sản phẩm và
v dịch vụ ttương tự vớ
ới những
gì ngườ
ời ta đang bán online. Các
C webistee của tôi cũ
ũng giống vàà nội dung ttrên các traang cũng
giống, nnhưng vì lý do nào đó, những nỗ llực của tôi mang
m
lại rấtt ít tiền (nếuu có). Tôi bối
b rối vì
tôi có thhể thấy rõ rààng người ta kiếm tiền thành công
g mà. Tôi đãã đang làm ssai điều gì chăng?
c
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Hìnhh 0.3 – Blog
g, podcast, vvà Video trự
ực tuyến đơ
ơn giản là nhhững
phiên bản mớ
ới của các kkênh truyền
n thông Offliine ngày xưưa.

Tôi mấtt gần trọn 2 năm để họ
ọc, nghiên ccứu và phỏn
ng vấn nhữ
ững Marketeer thành côn
ng trước
khi tôi nnhận ra rằngg những gì tôi nhìn thấấy trên mạng
g không phảải là toàn bộộ công việcc. Những
người đđang kiếm được
đ
tiền thự
ực hiện cônng việc qua các bước và qui trình m
mà “người trần mắt
thịt” khhông thấy.
Trong kkhi tôi bắt chước
c
những
g phần mà ttôi có thể th
hấy trong cô
ông việc kinnh doanh củ
ủa họ, có
vô vàn các Phễu đang
đ
hoạt độ
ộng phía sauu và điều này
n tạo nên kết quả kỳ diệu. Tôi phát
p hiện
ra rằng sự khác biiệt giữa côn
ng ty 10 ngààn USD và công ty 10
0 triệu USD
D là tất cả những
n
gì
đang diễn ra sau khhi khách hàn
ng đi vào P hễu đầu tiên
n.
Tôi phảải mất nhiềuu năm để khám phá vàà làm chủ những
n
Bí mật
m Dotcom này, nhưng
g khi tôi
hoàn tấtt thì doanh thu hàng năăm của côngg ty tôi nhan
nh chóng biiến từ vài trrăm USD saang hàng
triệu US
SD.
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Hình 0.4: Tôi đã bắt chước nh
hững gì tôi ccó thể nhìn thấy trên bề nổi, nhưng
ng tiền thực sự được
tạo
o ra theo cáách mà tôi không
k
thể th
hấy.
Tôi đã m
muốn viết cuốn
c
sách này,
n không pphải vì tôi thông
t
minh
h hơn ngườii khác mà bởi
b vì tôi
nghĩ rằnng có rất nhhiều người đã từng giốống tôi. Nh
hững người cố gắng bắắt chước bề nổi của
những nngười khác và rồi hoan
ng mang vì tại sao kết quả lại không giống nhhau. Cuốn sách
s
này
là tinh ttúy của mộtt thập kỷ ph
hân tích hànng trăm doaanh nghiệp và
v những Phhễu bán hàn
ng thành
công củủa họ. Tôi đã
đ xây dựng
g hơn 100 P
Phễu bán hàng của mình và làm vviệc với hààng ngàn
học viêên và kháchh hàng để xây dựng Phhễu trong mọi
m thị trường mà bạn có thể ngh
hĩ tới ,cả
offline vvà online.
Tôi hy vọng sau khhi đọc cuốn
n sách này bbạn sẽ nhận
n ra rằng ướ
ớc mơ thànhh công của bạn gần
hơn bạnn nghĩ rất nhhiều. Bạn sẽẽ sớm nhìn thấy điều đó
đ bắng cách
h cho đi thậật nhiều giá trị, giao
tiếp hiệệu quả với khách hàng
g và xây dự
ựng những qui trình bán hàng củủa bạn một cách có
chiến lư
ược, bạn có thể đưa sản
n phẩm, dịcch vụ hay th
hông điệp củ
ủa mình ra T
Thế giới. Và
V bạn sẽ
được trảả xứng đángg khi làm điiều đó.
3 ĐIỀU
U KHÁC BIIỆT TRON
NG CUỐN SÁCH NÀ
ÀY:
Bằng việc mua cuốn sách này
y, bạn đã đđặt niềm tin
n lên tôi như
ư là Huấn lluyện viên của
c bạn.
Tôi biếtt rằn bạn rấất bận rộn, tôi rất thấu hhiểu và trân
n trọng điều
u đó. Nên tôôi sẽ không làm mất
thời giaan của bạn. Bạn có nhiiều lựa chọnn trong côn
ng việc học kinh doanhh và thành công,
c
và
tôi rất vvinh dự vì bạn đã quy
yết định sử
ử dụng thời gian quí báu của mìnnh cùng tôi. Đây là
những đđiều mà cuốốn sách này khác biệt sso với những
g cuốn sách
h kinh doanhh mà bạn từ
ừng đọc:
1. Tất cả nhữ
ững điều mà
m tôi giới tthiệu cho bạn
b trong cuốn
c
sách nnày không lỗi thời
theo thời gian:
g
nếu bạạn đã cố họ c cách để phát
p triển do
oanh nghiệpp online củaa bạn lúc
trước, chắcc bạn sẽ mu
ua những cuuốn sách và khóa học với nhữngg hệ thống đã hoạt
động tại thờ
ời điểm mà nó được tạạo ra, nhưng
g đã trở nên
n lỗi thời thậậm chí ngay
y khi nó
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được đưa đến nhà xuất bản. Khi Google thay đổi thuật toán hay Facebook thông báo
giao diện mới, rất nhiều chiêu thức đã trở nên hết thời.
Mặt khác, cuốn sách này làm một cuốn sách tiêu khiển trong việc tạo ra những Phễu
tiếp thị làm tăng doanh thu online của bạn theo cấp số nhân. Nó là một cuốn hướng
dẫn không lỗi thời. Nó vẫn sẽ hữu dụng như hôm nay trong 10 năm nữa. Tôi chỉ tập
trung vào các chiến lược và khái niệm bất biến cho dù công nghệ có thay đổi.
2. Tôi không chỉ nói miệng, tôi thực sự đã làm được: có cả đống người dạy IM và
nhiều trong số họ kiếm tiền từ việc dạy người khác về những chiến lược kinh doanh
online mà họ đã học trên mạng. Dan Kennedy gọi những người này là “dân bán xẻng”
vì trong thời sốt vàng, những người kiếm được nhiều tiền nhất chính là những tay bán
xẻng. Ngày nay “dân bán xẻng” đang bán cho bạn những chiến lược IM mà họ chưa
hề áp dụng.
Sự khác biệt giữa tôi và các đối thủ là Tôi đã thực sự trải nghiệm, thực sự. Đúng là
như vậy. Tôi sử dụng tất cả những bí mật mà tôi sẽ bật mí cho bạn. Và tôi đã trải
nghiệm chúng trong hàng tá thị trường khác nhau. Tôi cũng làm việc trực tiếp với
hàng trăm doanh nghiệp khác, tư vấn cho họ và gia tăng lợi nhuận của họ trong hấu
hết các thị trường ngách và những ngành công nghiệp mà bạn có thể nghĩ tới.
Khoảng 7 – 8 năm trước, tôi có một cơ hội ngàn vàng khi làm việc trực tiếp với Dan
Kennedy và Bill Glazer. Họ làm việc với những tập đoàn trên toàn thế giới, và tôi là
Huấn luyện viên IM chính của họ trong suốt 6 năm. Đây là cơ hội ngàn năm một thủa
và tôi đã có thể làm việc với hàng trăm doanh nghiệp offline, dạy họ ứng dụng những
khái niệm và tôi sẽ chia sẻ với bạn.
Tôi cũng có cơ hội dạy Bí mật Dotcom tại Hội nghị Làm chủ kinh doanh của Tony
Robbin. Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm rằng những chiến lược này hiệu quả
cho cả kinh doanh offline và online trong tất cả các thị trường mà bạn có thể nghĩ tới.
Qua cuốn sách này, tôi sẽ chia sẽ những ví dụ về các mô hình kinh doanh khác nhau
mà bạn có thể thấy làm thế nào mà mỗi chiến lược này có thể áp dụng cho tất cả các
thị trường.
Cuốn sách này chia làm nhiều phần. Phần 1, 2 và 3 sẽ cho bạn những khái niệm cốt
lõi mà bạn PHẢI hiểu trước khi bạn có thể tạo Phễu tiếp thị đầu tiên. Một khi bạn đã
hiểu những bí mật đằng sau các cỗ máy bán hàng online, tôi sẽ dạy cho bạn làm thế
nào để xây dựng Phễu bán hàng cho mình.
Phần 4 mô tả nhiều Phễu bán hàng khác nhau mà chúng tôi sử dụng tại công ty mỗi
ngày. Bạn cũng sẽ có các bài bán hàng bạn cần để đưa người ta vào Phễu tiếp thị của
bạn để họ mua hàng từ bạn.
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Phần 5 sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản để ứng dụng tất cả những kỹ thuật liên quan.
Tôi thấy người ta luôn xoắn lên vì kỹ thuật. Vì vậy tôi muốn bạn bỏ qua những phần
khó và cứ từ từ rồi nó cũng nhừ.
Một khi bạn đã hiểu cách Phễu vận hành, ứng dụng nó là vấn đề đơn giản như gắp
thả. Đừng nhào vô phần Phễu và Bài bán hàng cho đến khi bạn đã đọc các phần trước
nếu không bạn sẽ bỏ lỡ việc học các chiến lược cốt lõi giúp cho Phễu và bài bán hàng
hoạt động. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng đối với bạn.
3. Gợi nhớ bằng hình ảnh: trong suốt cuốn sách, bạn sẽ ghi chú cả đống giản đồ. Đầu
tiên, chúng có vẻ chẳng liên quan gì. Nhưng sau khi bạn đọc qua vài phần, bạn sẽ nhớ
chúng. Tôi hứa. Lý do các hình vẽ cực kỳ đơn giản bởi vì tôi muốn bạn có thể nhìn
hình và gợi nhớ ra ngay các khái niệm. Các hình ảnh được thiết kế để gợi nhớ tức
thời. Vào thời điểm nào đó ở tương lai, nếu bạn cần nhớ làm thế nào để cấu trúc một
lá thư bán hàng hay Phễu tư vấn 2 bước, bạn sẽ có thể truy xuất hình ảnh và ngay lập
tức gợi nhớ ra cách làm. Khi bạn cần hình ảnh gợi nhớ, bạn có thể lật sách để tìm hình
nếu bạn thích. Tôi thích giữ một cuốn sổ có tất cả các hình Phễu và bài bán hàng mà
tôi phát triển để tôi luôn có thể tìm thấy cái tôi cần. Tôi thậm chí còn có vài sinh viên
dán hình cả lên tường văn phòng để ghi nhớ.
Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối. Bạn đang khám phá phần
chìm của tảng băng và bạn cần phải hiểu từng bước các khái niệm. Khi bạn đã đọc
hết, rồi bạn có thể quay lai những chương mà bạn biết là sẽ tạo ngay khác biệt lớn.
Tôi rất hứng thú khi bạn say mê và vui vẻ với cuốn sách này. Nào, chúng ta bắt đầu!
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THANG VÀ PHỄU
--------------------------------------------
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B
BÍ MẬ
ẬT #1:

CÔ
ÔNG THỨ
ỨC BÍÍ MẬT

Đã 11h27 sáng Thhứ Hai, và cho dù tôi tự
ự nhủ thế nàào thì tôi cũ
ũng không tthể dậy nổi.. Cơ bắp
của tôi ê ẩm mặc dù
d nó chẳng
g có ý liên qquan gì. Tôii biết mình không hề bbị đau vì tập
p thể dục
T cảm thấy
y dạ dày rấtt khó chịu giống
g
như làà bị cảm cúm
m, nhưng tô
ôi biết là
vì tôi cóó tập đâu. Tôi
tôi khônng có bệnh.. Trong đầu
u tôi, tôi chỉỉ ước gì mình có một ông
ô Sếp, đểể ổng có thểể sa thải
tôi và ggiúp tôi kết thúc
t
cơn ácc mộng mà ttôi biết là tô
ôi sẽ phải đối mặt ngayy khi tôi mò
ò ra khỏi
giường..
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Làm thế nào mà tôi lại bị thế nhỉ? Chỉ mới vài năm trước, tôi chính thức trở thành một Doanh
nhân và mở công ty riêng của mình. Và dù mắc nhiều sai lầm trong suốt quá trình, tôi đã học
được vài chiêu và đã mang lại thành quả. Công ty của tôi có lãi. Chúng tôi phục vụ khách
hàng và tạo ra điều khác biệt, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại khốn khổ thế này.
Vài tuần sau, tôi đặt mình trước một tấm bảng trắng lớn để cố tìm ra lý do khiến tôi lại cảm
thấy như vậy. Có điều gì đó không ổn với doanh nghiệp của tôi, và tôi muốn xác định nó là
gì. Sau nhiều giờ tự kỷ, tôi viết ra 2 từ:
AI?
KẾT QUẢ?
Tôi tự hỏi “AI là người mà tôi thực sự muốn cùng làm việc?”. Theo quan điểm kinh doanh
trong doanh nghiệp của tôi, tôi đã cố bán hàng cho bất kỳ người nào có thể. Điều này ban đầu
có vẻ thông minh, nhưng nó làm cho tôi mệt mỏi, chán nản và trong tôi trống rỗng.
Sau khi tôi có ý tưởng tốt về AI mà tôi sẽ muốn làm việc cùng nếu tôi lựa chọn, tôi bắt đầu
nghĩ về KẾT QUẢ mà tôi muốn mang lại cho họ. Tôi tự hỏi, “Tôi có thể phục vụ khách hàng
của tôi tốt nhất ở mức nào?”. Tôi đã nhận ra đó không phải là một sản phẩm hay một dịch vụ.
Đúng hơn đó chính là trao cho họ KẾT QUẢ mà có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Đó
chính là mức mà tôi muốn đưa họ tới.
Sau vài phút, tôi thêm 2 từ nữa lên bảng:
Ở ĐÂU?
“MỒI” GÌ?
Những KH trong mơ của tôi ở đâu? Làm thế nào tôi có thể tìm thấy họ online? Loại MỒI
nào mà tôi có thể tạo ra để thu hút những KH mơ ước của mình và từ chối những người còn
lại?
Những câu hỏi này cuối cùng trở thành bản thảo cho cái mà tôi gọi là “Công thức bí mật” và
nó thực sự là bước đầu tiên bạn phải hiểu rõ trước khi bạn có thể phát triển công ty của mình.
CÔNG THỨC BÍ MẬT
Công thức bí mật bao gồm 4 câu hỏi đơn giản. Những câu hỏi này giống như 4 câu hỏi mà
tôi hỏi bất kỳ ai muốn thuê tôi tư vấn cá nhân cho họ. Khi tôi viết cuốn sách này, nhiều công
ty dang trả cho tôi 25.000USD một ngày để giúp họ hiểu và ứng dụng công thức này và các
Phễu cùng với bài bán hàng trong cuốn sách này. Bây giờ, mặc dù tôi hiểu là bạn chẳng phải
bỏ ra 25.000USD để học và đi hết qui trình này, nhưng tôi khuyên bạn nên học và thực hiện
tất cả các bài tập trong cuốn sách này như thể bạn đã đầu tư trọn vẹn 25.000USD cho nó. Nếu
bạn làm như thế, bạn sẽ học được rất rất nhiều từ qui trình mà tôi hướng dẫn bạn trải nghiệm
và cuốn sách này cũng giá trị giống như chương trình tư vấn cá nhân với tôi vậy.
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Câu hỏi #1: Ai là khách hàng trong mơ của bạn?
Câu hỏi đầu tiên bạn cần tự hỏi là “Bạn thực sự muốn làm việc với ai?” Hầu hết chúng ta bắt
đầu với ý tưởng về sản phẩm, chẳng bao giờ suy nghĩ ai sẽ là người ta muốn là KH, nhà cung
cấp và người cộng tác của mình. Nhưng đó lại là những người mà bạn sẽ làm việc hết ngày
này qua ngày nọ. Bạn sẽ có thể dành thời gian cho những người này nhiều hơn cả bạn bè và
người thân của mình. Bạn lựa chọn những điều quan trọng khác rất cẩn thận, nhưng sao lại
chẳng thèm dành thời gian và sự quan tâm để quyết định ai sẽ là khách hàng trong mơ của
mình? Nếu bạn vừa mới bắt đầu, điều này dường như không quan trọng. Nhưng tôi thề với
bạn rằng nếu bạn không lựa chọn KH trong mơ của mình một cách rõ ràng, một ngày nào đó
bạn sẽ thức dậy giống như tôi, làm việc với những người vắt kiệt sinh lực của bạn và bạn sẽ
ước rằng có ai đó sa thải bạn khỏi công việc kinh doanh mà bạn tạo ra.
Sau khi tôi khai trương thành công công ty phần mềm đầu tiên của mình, nhiều người để ý
đến những thành tựu online của tôi và bắt đầu hỏi cách tôi kiếm tiền thế nào. Vì tôi đã nhìn
thấy nhu cầu, tôi nghĩ cũng zui khi dạy họ khởi nghiệp online.
Điều tốt là có rất nhiều người muốn khởi nghiệp và chúng tôi kiếm rất nhiều tiền từ việc dạy
họ. Nhưng khuyết điểm là hầu hết chẳng có ai kiếm được tiền (và có thể đầu tư vào nhưng
khóa học cao cấp mà tôi muốn bán cho họ). Và phần lớn họ đều không có chút kinh nghiệm
kinh doanh nào, nên tôi phải tốn cả đống thời gian cho những điều cơ bản và nó làm tôi muốn
điên ( đó là lý do vì sao tôi không muốn bước ra khỏi giường vào buổi sáng). Tôi có nhiều giá
trị và tôi muốn cung cấp cho mọi người, chỉ cho họ cách mà tôi đã cấu trúc công ty của mình,
dạy họ những bí mật chuyển đổi và làm thế nào chúng tôi tạo ra những Phễu của mình, nhưng
99% thời gian của tôi lại chỉ dùng để dạy cho họ làm thế nào để mua tên miền và cài đặt
hosting.
Tôi thực sự đã trải qua nhiều năm phục vụ những khách hàng khiến tôi khốn khổ. Gia đình
của tôi cũng phải gánh chịu, và cho dù tôi có kiếm được bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng thấy
vui. Phải mất nhiều năm trước khi tôi ngồi lại và suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi WHO. Tôi
đã nhận ra rằng mình đã bỏ qua nhiều câu hỏi cực kỳ quan trọng:
Ai là những KH trong mơ của tôi?
Họ trông ra sao ?
Họ say mê điều gì?
Mục tiêu, ước mơ, khát khao của họ là gì?
Sau một tuần suy nghĩ về câu hỏi WHO, tôi ngồi lại và tạo ra 2 hình mẫu KH: một cho KH
nam và một cho KH nữ mà tôi muốn làm việc với họ.
Cho KH nữ, tôi chọn một cái tên và viết nó xuống: Julie. Rồi tôi liệt kê những điều tôi biết về
Julie. Cô ấy thành công và nghị lực, cô có một thông điệp để chia sẻ: cô đánh giá sự phát
triển cá nhân cao hơn tiền bạc và cô đã phát triển doanh nghiệp của mình lên mức ít nhất 5
con số mỗi năm.
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Tiếp theo, tôi viết xuống cái tên Mike. Kế cái tên Mike, tôi viết những điều tôi biết về Mike.
Anh là một cựu vận động viên. Về mặt nào đó, anh đã giúp thay đổi cuộc sống của một số
người và muốn học cách làm thế nào giúp được nhiều người hơn. Anh coi trọng sự phát triển
cao hơn tiền bạc và anh đã xây dựng doanh nghiệp của mình ít nhất 5 con số mỗi năm.
Rồi tôi lên Google tìm kiếm cái tên Julie cùng với những tính cách mà tôi đã viết ra. Trong
vài phút, tôi đã tìm được một bức hình của một phụ nữ đúng như tôi hình dung. Tôi in nó ra
và treo lên tường. Tôi cũng làm điều tương tự với Mike, và trong vài phút, tôi có cả 2 tấm
hình KH trong mơ của mình trên tường.
Nghe có vẻ như một bài tập ngớ ngẩn, nhưng nó quan trọng nên dù sao bạn cũng hãy thực
hiện. Thực sự dành thời gian để nghĩ về người mà bạn muốn cùng làm việc. Viết ra những
tính cách và tìm hình ảnh thực để đại diện cho họ. Thật thú vị với sự thay đổi về góc nhìn của
bạn khi bạn có một bức hình thực của khách hàng lý tưởng thay vì hình ảnh mờ ảo, nửa vời
trong đầu.
Câu hỏi #2: Bạn có thể tìm họ ở đâu?
Câu hỏi tiếp theo trong công thức bí mật là bạn có thế tìm thấy KH lý tưởng của mình ở đâu?
Họ đang lướt net nơi nào? Họ dùng Facebook hay Instagram? Họ tham gia nhóm nào? Họ
đăng ký những loại email tin tức nào? Họ đọc Blog gì? Họ đọc The New York Times hay
The Huffington Post? Sở thích của họ là gì? Họ thích thể thao hay nghệ thuật? Còn câu cá và
đua xe thì sao? Nếu bạn không trả lời được câu hỏi WHO thì sẽ rất khó để tìm câu trả lời cho
câu hỏi Bạn có thể tìm thấy KH lý tưởng của mình ở đâu?
Vì vậy hãy chắc rằng bạn biết mình đang cố gắng thu hút đối tượng nào. Rồi hãy viết ra
những nơi mà bạn nghĩ rằng KHTN của bạn hay lượn lờ online ở đó. Qua vài chương tiếp
theo, chúng ta sẽ đào sâu hơn về việc làm thế nào tìm Khách hàng tiềm năng (KHTN). Tôi sẽ
chỉ cho bạn nơi nào có thể tìm thấy KH mà bạn mong muốn.
Câu hỏi #3: Loại “mồi” nào bạn sẽ dùng để thu hút họ?
Một khi bạn đã biết KHTN của mình ở nơi đâu, bạn phải tạo ra mồi để thu hút họ. Mồi của
bạn có thể là sách, CD, DVD hay bản ghi âm…hay bất cứ thứ gì mà KHTN của bạn sẽ quan
tâm và mong muốn. Giống như công ty của tôi chuyển hướng từ bán hàng cho người mới
sang tập trung thu hút những KHTN, bước đầu tiên của chúng tôi là tạo ra mồi mới có thể thu
hút được “Mike” và “Julie”.
Vì vậy, chúng tôi tạo ra một cuốn sách gọi là “Bí mật của phòng thí nghiệm Online: 108 Split
Test thành công đã được chứng minh”. Món mồi này rất hiệu quả, vì hầu hết người mới
chẳng biết Split Test là gì. Nhưng chúng tôi biết rằng Julie và Mike (KHTN của chúng tôi) sẽ
biết và điều này có nghĩa là họ sẽ háo hức vồ lấy cuốn sách. Chỉ trong 1 ngày tung mồi,
chúng tôi đã có được hàng ngàn KHTN xếp hàng để làm việc với chúng tôi. Khi bạn tìm ra
được điều mà KHTN của bạn mong muốn là gì thì bạn sẽ rất dễ dàng thu hút được họ. Xuyên
suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ tối nhiều hơn về tạo mồi phù hợp. Còn bây giờ, chỉ cần hiểu
rằng mồi thì phải phù hợp với điều mà KHTN của bạn mong muốn.
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Câu hỏi #4: Giải pháp nào bạn muốn trao cho họ?
Một khi bạn đã thu hút được KHTN với loại mồi hoàn hảo của mình, câu hỏi cuối cùng là
bạn muốn trao cho họ giải pháp gì? Tôi không nói về sản phẩm hay dịch vụ mà các bạn muốn
bán cho họ. Một công việc kinh doanh không phải là sản phẩm hay dịch vụ. Một công việc
kinh doanh là giải pháp gì mà bạn mang lại cho KH. Một khi bạn hiểu nguyên lý này thì giá
không còn là vấn đề nữa.
Với tôi, tôi biết rằng cách tốt nhất để phục vụ những KHTN của mình là đưa cả đội của tôi
đến văn phòng của họ và giúp họ xây dựng Phễu bán hàng, thuê và huấn luyện đội bán hàng
cho họ, và thiết lập hệ thống dẫn dòng KHTN vững chắc cho công ty. Đó là cách mà tôi có
thể ảnh hưởng sâu nhất và phục vụ KH ở mức cao nhất. Một cách lý tưởng, đó là nơi tôi
muốn đưa tất cả KH của mình tới. Loại dịch vụ này không hề rẻ, nhưng kết quả mà tôi có thể
cung cấp ở cấp độ này thì cực đỉnh. Cho loại dịch vụ này, để phù hợp với giá trị và triển
vọng, công ty chúng tôi thu phí duy trì và phần trăm lợi nhuận, trị giá cả triệu USD.
Tôi hiểu rằng nhiều KH của tôi sẽ không thể trả cho tôi ở mức dịch vụ này (đó là lý do tại sao
chúng tôi phát triển những sản phẩm và dịch vụ khác nữa), nhưng thấu hiểu về nơi cao nhất
mà bạn có thể đưa KH của mình lên là điểm mấu chốt của bước này.
Tưởng tượng rằng KH của bạn có thể trả bất kỳ giá nào để đạt được điều họ muốn. Vậy bạn
sẽ cam kết điều gì để bảo đảm cho thành công của họ? Bạn sẽ đưa họ đến đâu? Nơi đó sẽ như
thế nào? Hãy lưu giữ nơi đó trong tâm trí bạn, nó là đỉnh cao thành công cho KH của bạn. Nó
là nơi bạn muốn đưa họ tới, và đó chính là chìa khóa của bước cuối cùng này.
Thế đấy. Bốn bước được nhắc lại như sau:
1. Ai là KHTN của bạn?
2. Nơi nào có thể tìm thấy họ ?
3. Mồi nào dùng để thu hút họ ?
4. Kết quả nào bạn muốn trao cho họ ?
Tôi biết bài tập này có vẻ đơn giản, nhưng nó là chìa khóa cho mọi thứ mà chúng ta sẽ trao
đổi trong cuốn sách này. Vì vậy hãy dành vài phút để thực sự trả lời 4 câu hỏi đó ngay bây
giờ.
Phần tiếp theo : chúng ta sẽ đào sâu thêm một chút và tập trung vào những bước bạn cần
phải tuân thủ để đưa KHTN từ bước cắn «mồi » đến mua hàng và đạt đến điểm mà bạn muốn
đưa họ tới. Nếu hệ thống của bạn chuẩn, KH sẽ đi đến nơi bạn muốn một cách hoàn toàn tự
nhiên. Họ sẽ đưa bạn nhiều tiền hơn và bạn sẽ có thể phục vụ họ ở mức độ cao hơn.

Bí mật Dotcom

www.FluentEnglish.edu.vn

Page 17

BÍ MẬT #2
# :

TH
HAN
NG GIIÁ TR
RỊ

“Russelll, anh có húút thuốc khô
ông ?”
“Cái gì ?” Tôi trả lời
l “Không, cả đời tôi cchưa từng hút
h thuốc…ssao anh lại h ỏi vậy?”
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“Ah, tôi lưu ý rằng răng của anh hơi ngả vàng và tôi không chắc là anh có hút thuốc không
hay có thể là anh uống café?”
“Không, tôi cũng chẳng uống café…” Tôi nói “ Răng tôi vàng thật á?”
Đây là những câu đầu tiên mà nha sỹ mới của tôi bảo tôi trong 10 phút tại lần hẹn đầu tiên.
Khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình vài năm trước, vợ tôi và tôi không có bất
kỳ loại bảo hiểm nào. Tôi thì bon chen đi bán hàng online chỉ để kiếm cơm.
Rồi qua 4 hay 5 năm làm kinh doanh, tôi bắt đầu thuê nhân viên. Điều mà tôi không nhận ra
khi lần đầu tôi thuê nhân viên chính là hầu hết các doanh nghiệp đều cung cấp cho nhân viên
của họ những phúc lợi. Bởi vì tôi chẳng đi làm ở đâu bao giờ nên tôi chẳng rõ phúc lợi là gì
(ngoài việc lê lết với tôi cả ngày, tôi cho là đây là phúc lợi tốt nhất chưa từng có..ha..ha.. !).
Không, họ muốn Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm nha khoa. Thế nên tôi quyết định chiều họ và
mua cho họ các gói phúc lợi. Trong khi tôi mua bảo hiểm nha khoa cho công ty thì tôi nhận
được một bưu thiếp chào mời tôi làm sạch răng miễn phí.
« Tuyệt quá ! Chúng ta có bảo hiểm nha khoa. Lại còn làm sạch răng miễn phí nữa. Chơi
luôn. »
Và đó là nơi…câu chuyện bắt đầu…
Trong vài phút, nha sỹ phán răng tôi bị vàng
« Không, tôi không uống cafe hay hút thuốc gì cả. Răng tôi thật sự vàng sao ? »
« Đúng vậy. Nhưng đừng lo. Nếu anh muốn, tôi có thể ra và làm vài khay làm trắng răng cho
anh. Anh sẽ phải dùng chúng trong vài tuần, nhưng nếu anh tuân thủ tốt, răng anh sẽ trắng trở
lại thôi. »
Wow, tôi chắc là bạn cũng biết câu trả lời của tôi là…
« Vâng, anh vui lòng làm giúp! Tôi không muốn răng mình vàng. »
Nha sỹ tiếp tục xử lý răng cho tôi và một lúc sau, anh ta lại nói « Này, hồi nhỏ anh có làm cầu
răng phải không ? »
« Vâng, đúng vậy. Sao anh hỏi vậy ? »
« Chà, 2 cái răng cùng của anh lại đang bị xê dịch, và điều này cũng thường xảy ra với những
ai từng làm cầu răng »
« Răng tôi bị xê dịch ư ? Có nghiêm trọng không ? Anh có thể làm gì cho nó chứ ? »
« Vâng, nếu anh muốn, tôi có thể tạo một cái niềng răng cho anh để giữa răng anh đúng vị
trí ».
« Vâng, anh làm giúp luôn nhá. »
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Khi tôi bước vào phòng
p
nha sááng nay, tôii đến chỉ đểể làm sạch răăng MIỄN PPHÍ. Và tro
ong chưa
r và trả hơ
ơn 2.000US
SD cho bộ làm trắng răng và niềềng răng mới.
m Anh
đến 1h,, tôi bước ra
chàng nnha sỹ này có chiến lược
l
đưa tôôi vào một qui trình đầy
đ quyền nnăng mà tô
ôi gọi là
THANG
G GIÁ TR
RỊ.
Đầu tiênn, anh ta tạoo ra MỒI (làm sạch rănng miễn phíí ) để thu hú
út KHTN (tôôi).
Thứ hai, anh ta cuung cấp giáá trị cho tôii qua việc làm
l
sạch răăng rồi lưu ý tôi là răn
ng tôi bị
vàng. V
Vì tôi đã nhận giá trị, tôi muốn làm
m tiếp và nhận
n
thêm giá
g trị từ anh
nh ta một cáách hoàn
toàn tự nhiên.
Anh ta lại tìm thêm
m được một các khác đđể có thể trrao giá trị cho
c tôi, cái niềng răng,, và một
lần nữaa, tôi cũng lạại tiếp nhận lời đề nghịị của anh ta..
Ngày nnay, với nhiềều nha sỹ, họ
h kiếm đượợc nhiều tiềền và cung cấp giá trị ccao nhất ch
ho khách
ới dịch vụ phẫu
p
thuật th
hẩm mỹ. Thhật may là tôi
t không cần ca phẫu thuật thẩm
m mỹ nào
hàng vớ
trong lầần làm răng đó, không là
l tôi có thểể tốn 10 ngààn USD hoặặc hơn.
Khi đi rra cửa, cô thhư ký lại xếếp lịch cho ttôi một cái hẹn
h tiếp theeo vào 6 thááng sau, đưaa tôi vào
chươngg trình KH thường
t
xuy
yên của họ. KH thường xuyên là nơi bạn tiếếp tục trả tiiến hàng
tuần, hààng tháng hay
h hàng năăm đến khi bạn quyết định hủy. Nha
N sỹ nàyy đã thực hiiện hoàn
hảo TH
HANG GIÁ TRỊ.

Hìnhh 2.2 : Đây là một ví dụụ tuyệt vời về
v Thang giiá trị cho Nh
Nha sỹ
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Một troong những điều
đ
đầu tiên
n tôi giải thhích với mọ
ọi người khii tôi bắt đầuu làm việc với
v họ là
khái niệệm về THA
ANG GIÁ TR
RỊ và nó là điều đầu tiêên mà bạn phải
p xây dựnng trước kh
hi bạn có
thể bắt đầu tiến hàành trên cácc Phễu bán hàng. Nếu bạn nhìn vào
v cách màà chúng tôi thiết kế
nó, bạn sẽ nhìn thấấy rằng trục bên trái là G
GIÁ TRỊ vàà trục đáy làà GIÁ CẢ.
Bây giờ
ờ, trên đỉnhh của góc phải
p
của biểểu đồ, bạn sẽ thấy biểểu tượng $ lớn. Đó làà nơi mà
chúng tta muốn KH
H đến. Đó làà nơi mà bạnn cung cấp cho họ nhiềều giá trị nhhất và cũng tính tiền
họ nhiều nhất.
Với cácc nha sỹ, đỉnnh đó là Ph
hẫu thuật thẩẩm mỹ. Vớ
ới công ty tô
ôi, đó là đếnn doanh ngh
hiệp của
bạn để xây dựng Phễu
P
bán hààng của bạnn, thiết lập hệ
h thống back-end và đđưa KHTN đến cho
h phí KH 1000 ngàn US
SD cộng thêêm 10% lợi nhuận ( lên
n đến cả
bạn. Chhúng tôi hiệện đang tính
tỷ USD
D) để cung cấp
c dịch vụ cho họ. Vìì vậy KH bỏ
ỏ ra chi phíí cả triệu USSD để mua dịch vụ
này. Nhhưng nó chíính là điều tốt nhất màà tôi có thể cung cấp cho họ, và nnó cho tôi khả
k năng
phục vụụ họ ở mức cao nhất.

Hìnhh 2.3: Bạn có
c thể sử dụụng hình mẫ
ẫu giống thếế này để thiiết kế
Thang giá trị cho chính doan
nh nghiệp củ
ủa mình
Một cácch lý tưởngg thì chúng ta đều muốốn bán cho mọi người thứ tốt nhấất, phải khô
ông nào?
Bạn muuốn phục vụụ KH ở mức cao nhất ccó thể. Như
ưng sự thật là nếu tôi ggặp bạn trên
n phố và
nói “Hããy đưa tôi 1 triệu đô, và
v tôi sẽ giiúp bạn pháát triển công
g ty”, bạn ssẽ cười vào
o mặt tôi
hoặc bỏỏ chạy mất dép
d vì nghĩ rằng tôi bị hhâm.
Sao lại như vậy?
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Bởi vì cchúng ta vừ
ừa gặp nhau,, và hơn thếế tôi cũng ch
hưa cho bạn
n giá trị gì ccả.
Nhưng nếu bạn đếến website của
c tôi và nnhìn thấy tô
ôi đang cho
o đi một cuốốn sách MIIỄN PHÍ
với 1088 thử nghiệm
m online tốt nhất của m
mình và bạn
n chỉ phải trả
t 9.95$ tiềền vận chuy
yển, bạn
có nghĩĩ rằng bạn sẽẽ đặt hàng chứ?
c
Nếu bạnn là KHTN
N của tôi, ch
hắc rồi vì gi á hời mà, và
v bạn có cơ
ơ hội nhận vvài giá trị một
m cách
nhẹ nhààng, cho bạnn thấy nếu bạn
b thích. G
Giống như tô
ôi đã làm vớ
ới anh chàngg nha sỹ.
Nếu bạnn đặt mua cuốn
c
sách này
n từ tôi vvà nhận đượ
ợc giá trị từ
ừ nó, bạn sẽẽ muốn có hơn
h nữa
một cácch tự nhiên.. Bạn sẽ mu
uốn leo lên ttiếp Thang giá trị của tôi để xem tôi có thể cung
c
cấp
thêm giiá trị nào nữ
ữa cho bạn không.
k

Hình 2.3a: Thang giá
g trị của D
Dotcom Seccrets bao gồ
ồm những sảản phẩm
và dịch vụ ở tất cả các cấp độ,, kể luôn cả chương trình liên tục tiếp diễn

Bạn có thể mua mộột trong nhữ
ững khóa họọc tại nhà hoặc
h
tham dự
d các sự kiệện của tôi. Nếu
N bạn
nhận đư
ược giá trị từ đó, bạn sẽ quyết địịnh đăng ký
ý chương trrình Thắp lử
lửa 10.000$
$ của tôi
hoặc tham dự chươ
ơng trình In
nner Circle 225.000$. Và nếu tôi cu
ung cấp nhữững giá trị tuyệt vời
ở đó, bạạn sẽ tự nhiên muốn đi
đ tiếp…và đđó là cách mà chúng tôi
t bán gói Triệu đô củ
ủa mình.
Chúng tôi cho đi điên
đ
cuồng những giá trị ở mỗi bước trên Th
hang giá trịị, vì vậy những KH
của chúúng tôi tự nhhiên muốn đi
đ tiếp, nhậnn thêm giá trị
t và chi thêêm tiền choo chúng tôi.
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Thật tuyệt, và giống như anh chàng nha sỹ, sẽ không có THANG GIÁ TRỊ nào được hoàn
thành nếu thiếu những chương trình tiếp diễn hiệu quả. Có nhiều cách để tạo ra những
chương trình KH tiếp diễn. Nó có thể được tạo ra bằng phần mềm, trang web thành viên, hay
các chương trình huấn luyện liên tục, hoặc nó cũng có thể là thứ gì đó mà bạn có thể thu phí
hàng tháng. Nguồn thu đều đặn này sẽ trở thành nguồn sống cho doanh nghiệp của bạn. Với
Dotcom Secrets, chương trình tạo KH thường xuyên chính là phần mềm ClickFunnels, cho
phép mọi người tạo Phễu bán hàng chỉ đơn giản bằng cách click chuột. KH trả phí hàng tháng
để sử dụng phần mềm này hỗ trợ cho DN của họ. Nó giúp họ tiết kiệm cá đống thời gian và
tiền bạc và cung cấp cho chúng tôi khoản thu nhập đều đặn.
Win – Win

THANG GIÁ TRỊ CỦA BẠN TRÔNG THẾ NÀO?
Tôi hiểu rằng mỗi đọc giả đều có loại hình công ty khác nhau. Tại điểm này, bạn có thể đang
cố tìm cách làm thế nào áp dụng Thang giá trị vào công việc KD của mình. Tôi muốn kể cho
bạn nghe một câu truyện sẽ chỉ cho bạn thấy cách chúng tôi có thể tạo Thang giá trị cho một
doanh nghiệp mà dường như chẳng có hình thức sản phẩm hay dịch vụ leo thang.
Tôi có người bạn là chuyên gia trị liệu xương khớp, Tiến sĩ Chad Woolner, người mà tôi
quen đã lâu. Sự thật là sự thúc đẩy của anh ấy đã giúp tôi tạo ra cuốn sách này. Giống như
các chuyên gia xương khớp khác, anh ta kiếm sống bằng việc điều trị 50USD cho một người.
Anh chạy quảng cáo, khách hàng đến, trị liệu khoảng 10 phút, trả cho anh ấy 50USD rồi đi.
Đôi khi, nếu KH đó bị nhiều vấn đề nghiêm trọng, Chad có thể đưa KH vào liệu trình thường
xuyên và họ đến thêm vài lần mỗi tuần trong vài tháng. Nhưng đến đó là hết rồi.
Một ngày nọ khi tôi đang nói chuyện với anh. Anh muốn biết tôi sẽ làm gì khác với doanh
nghiệp của anh nếu tôi là anh. Tôi nghĩ vài ngày và có một chuyện buồn cười xảy ra. Trong
thời gian đó, tôi đang làm việc với một nhóm đô vật đang luyện tập chuẩn bị cho Olympic.
Mỗi tuần, một chuyên gia xương khớp đến và trị liệu cho cả đội. Một tuần nọ, ông bác sỹ
không đến. Thế là thay vì chời đợi cả tuần, 1 anh vận động viên lên Youtube, gõ “làm thế nào
để điều chỉnh xương khớp”, và xem một số Video đến khi anh ta cảm thấy mình giống như
một chuyên gia. Rồi anh ta đứng ra trị liệu cho cả đội.
Bây giờ, trước khi bắt đầu, tôi cảm thấy rằng mình nên đưa ra điều khoản loại trừ, cảnh báo
hay thứ gì đó như vậy. Đừng hiểu sai ý của tôi nhé! Mục đích của câu chuyện này không phải
bảo bạn lên xem Youtube rồi bắt đầu thực hành y khoa. (Và chẳng có email nào bảo tôi rằng
điều này là phạm pháp hay điên rồ cả…). Mục tiêu của câu chuyện là trong 30 phút, ai đó
không hề được đào tạo bài bản có thể học để làm được công việc của bác sỹ xương khớp mà
chúng ta phải trả tiền. Tôi bật cười, gọi điện cho anh bạn bác sỹ của tôi ngay và kể cho anh
nghe về câu chuyện này.
Đương nhiên là anh ấy chẳng thấy buồn cười như tôi. Anh liệt kê cả đống lý do tại sao việc
này nguy hiểm và tại sao chúng ta không nên làm vậy. Tôi dừng anh ấy lại và bảo” Nghe này,
tôi không gọi cho anh như thằng ngớ ngẩn. Tôi muốn dạy cho anh điều gì đó thực sự rất hữu
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ích. Annh học đại học
h nhiều năăm để học ttrở thành báác sỹ xương
g khớp, và ttrong vòng 30 phút,
một đô vật có thể học
h mọi thứ
ứ mà anh thư
ường làm ở phòng khám
m của mìnhh.
Im lặngg.
“Tôi tò mò, khi anhh đi học, an
nh có học điiều gì khác ngoài
n
việc nắn
n xương kkhớp không
g?”
Anh ấy bắt đầu kể tôi nghe vềề đủ thứ kháác mà anh đã học và biếết cách làm..
“Tôi bỏỏ ra nhiều năm
n để học về
v dinh dưỡỡng và điều
u trị tự nhiên
n. Tôi có thhế ngăn ngừ
ừa chứng
đau cơ xxơ hóa, hội chứng ống cổ tay và…
…”
Và đó là lúc tôi dừ
ừng anh ấy lạại…
“Vậy annh có bao giờ
g chào nh
hững dịch vvụ đó cho KH
K không? Hay anh dừừng cung cấp thêm
giá trị ccho họ sau việc
v điều trị 50USD?”
Và tôi ttạm dừng lạại ở đó, vì hầu
h hết cácc công ty mà
m tôi làm viiệc, thậm chhí họ nghĩ là họ có
Thang ggiá trị, thựcc sự chỉ có 1 phần mà thôi. Hầu như
n tôi luôn
n phải dànhh thời gian làm
l
việc
với họ đđể thêm sảnn phẩm và dịch
d vụ vào phần trước và sau của Thang giá ttrị.
Sau khii thảo luận, tôi ngồi lại với bạn tôii và chúng tôi vẽ ra Thaang giá trị hhiện tại của anh. Nó
giống nnhư hình nàyy.

Hình 2.4: Đầu
Đ tiên, bạ
ạn tôi chỉ cóó 1 dịch vụ cơ bản duyy nhất. Tôi đđã giúp anh
đắắp thêm nhữ
ững dịch vụ khác để phát triển đầyy Thang giá trị
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Rồi chúúng tôi xem
m xét có cách nào kháác để anh có thể cung cấp thêm ggiá trị cho KH của
mình. C
Chúng tôi xáác định điểm
m mà anh thhực sự muố
ốn đưa họ tớ
ới. Cuối cùnng, anh ấy đã
đ tạo ra
một chư
ương trình chăm
c
sóc sứ
ức khỏe mớới mà anh có
ó thể thu ph
hí 5.000USD
D. Những KH
K tham
gia chư
ương trình này
n sẽ nhận được giá trịị gấp 10 lần
n mỗi khi đếến phòng khhám của an
nh. Đó là
Backennd, phần caoo nhất của Thang
T
giá trịị của anh ấy
y.
Rồi sauu khi chúng tôi xây dựn
ng Backendd trên thang
g giá trị, chú
úng tôi phảải tìm một Frontend
F
thật hấpp dẫn để húút mọi ngườ
ời đến. Dịchh vụ chỉnh xương
x
khớp
p chưa phảii là cái hấp dẫn. Nó
không pphải như là mát-xa mà mọi người đều thích hưởng
h
thụ, và
v nó cũng cchẳng phải một bác
sỹ y khhoa thông thhường nơi mà
m bạn nghhĩ rằng mình
h sẽ có thể chết và cầnn thuốc điều
u trị thật
nhanh. Mọi người thường đợ
ợi đến khi hhọ đau nhiềều rồi mới chịu đi điều
ều trị. Chỉnh
h xương
l thứ thú vị.
v Nếu bạn đặt một thứ
ứ vớ vẩn lêên Frontendd, doanh ngh
hiệp của
khớp khhông phải là
bạn sẽ ggặp vấn đề.
Chúng tôi ngồi lạii, phân tích DN của annh, và quyếtt định là dịch vụ mát-xxa sẽ là điềều tốt để
tạo Fronntend cho Thang
T
giá trrị của anh. M
Mọi người thích mát-x
xa, và nó làà mồi tốt màà anh có
thể dùnng để hút KH
H đến phòng
g khám củaa mình.
Bây giờ
ờ thì anh cóó 2 kỹ thuậtt viên toàn thời gian để
đ cung cấp
p dịch vụ m
mát-xa miễn phí cho
KH đếnn phòng khhám. Và cũn
ng giống nhhư anh chàn
ng nha sỹ bán
b cho tôii dịch vụ lààm trắng
răng vàà cầu răng , các kỹ thu
uật viên đượợc đào tạo để biết đượ
ợc xương khhớp của KH
H không
đúng vịị trị và cần điều
đ trị. Rồii họ đưa KH
H vào phần điều trị và rồi đến chưương trình chăm sóc
sức khỏỏe.

k bạn tôi đđã phát triểển hoàn thiệện Thang giáá trị,
Hìnhh 2.5: Một khi
công việcc kinh doanhh của anh đã
đ hoàn toàn
n thay đổi
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Bạn có thể đang bán một cuốn sách ngay lập tức tại Frontend và chẳng có ý tưởng gì để xây
dựng Backend trên Thang giá trị. Có giá trị nào khác mà bạn có thể cung cấp cho KH? Bạn
có thể tương tác với họ nhiều hơn? Bạn có thể quan tâm tới họ hơn? Bạn có thể cung cấp các
dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung để hỗ trợ cho sản phẩm chính? Sản phẩm thông tin đầu tiên
của tôi là 1 đĩa DVD hướng dẫn làm súng khoai tây. ( và điều này cũng cho thấy rằng chúng
ta có thể bán online bất cứ thứ gì). Nhưng tôi tìm ra cách xây Thang giá trị bằng cách bán các
kế hoạch DIY và súng khoai tây cho KH.
Thang giá trị là chìa khóa xây dựng Phễu marketing và thấu hiểu mọi thứ khác mà tôi sẽ dạy
bạn trong cuốn sách này. Hệ thống này sẽ không phù hợp nếu bạn chỉ có một thứ duy nhất
như 1 cuốn sách hay 1 liệu trình. Bạn cần có thể xây dựng Thang giá trị đầy đủ. Hầu hết các
DN mà tôi tìm hiểu chỉ có 1 hoặc 2 bước trên Thang giá trị, họ hiếm khi có đủ 4 bước. Một
khi bạn bổ sung các điểm còn thiếu, DN có thể bắt đầu tăng trưởng ngoạn mục. Không có
điểm cuối cùng cho các dịch vụ backen hoặc các trải nghiệm mà bạn có thể bổ sung thêm.
Nếu bạn tiếp tục cung cấp thêm nhiều giá trị, KH sẽ chi thêm nhiều tiền hơn nữa để tiếp tục
làm việc với bạn.
Tôi nhớ đã trả 25.000USD để tham gia với Bill Glazer/ chương trình Titanium Mastermind
của Dan Kenedy. Vào lúc đó, dịch vụ backend cao nhất của tôi chỉ có 5.000USD. Ai đó đã
hỏi tôi “ Này, Russell, thế anh bán cái gì tiếp theo cho những KH đã trả 5.000USD?”. Tôi bảo
rằng tôi chẳng còn gì khác để bán tiếp, anh ta liền trả lời “Russel, đó là những KH 5.000USD,
anh cần bán cho họ thứ gì đó khác nữa”
Thật thú vị là đêm hôm đó, nhóm mà đã trả 25.000USD để tham gia chương trình này được
giới thiệu cơ hội tham gia bộ phim Hiện tượng cùng Dan Kennedy với giá 30.000USD. Và
9/18 người trong nhóm đã mua gói này. Điều đó làm cho tôi nhận ra rằng thực sự không có
điểm cuối cùng cho Thang giá trị của bạn. Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi tạo
ra những chương trình triệu đô. Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc và hưng phấn của tôi khi lần
đầu có người nói Yes! Một số phần trăm những KH sẽ luôn muốn trả bạn nhiều hơn để nhận
thêm giá trị.
Giới hạn duy nhất của việc cho đi giá trị chính là khả năng tưởng tượng của bạn. Hãy luôn
nghĩ về việc nâng cao tầm dịch vụ của mình, và bạn sẽ có thể kiếm được thêm nhiều tiền hơn
nữa. Sẽ luôn có người để bạn chào các dịch vụ của mình.

NẾU BẠN KHÔNG CÓ THANG GIÀ TRỊ THÌ SAO?
Thường thì các công ty khá khó khăn để tìm ra cách đưa thêm các sản phẩm và dịch vụ vào
thang giá trị của họ. Cơ bản thì qui trình này rất dễ cho những ai đang bán các sản phẩm
thông tin vì con đường phát triển đã được tạo sẵn và chứng minh bằng hàng ngàn DN kinh
doanh thông tin. Nhưng nếu bạn đang bán thứ gì khác thì sao? Nếu bạn đang bán các sản
phẩm vật lý, thương mại điện tử, dịch vụ doanh nghiệp hay những dịch vụ chuyên nghiệp mà
Thang giá trị không rõ ràng? Đôi khi điều này cần suy nghĩ và sáng tạo một chút.
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Nếu bạn đang có một sản phẩm hay dịch vụ mà bạn bán ở giữa thang giá trị, vậy loại mồi gì
bạn tạo ra để thu hút KHTN? Tôi có một người bạn là chủ công ty may com lê . Anh ấy loay
hoay trong việc bán dịch vụ cao cấp nhưng không biết cách làm thế nào tạo Thang giá trị bền
vững ( có lẽ vì sản phẩm đầu tiên đã là 2.000USD rồi). Sau một thời gian, bạn tôi thử tặng
khuy măng sét miễn phí trên mạng. Anh ấy tạo chương trình rồi cho chạy quảng cáo, và trong
vài ngày, anh ấy đã có hàng trăm KHTN trong danh sách. Rồi anh ấy đưa các KH vào kế
hoạch tăng tiến và đưa họ đến việc mua bộ com lê.
Thông thường, các công ty có một sản phẩm Frontend nhưng không có gì để bán ở Backend.
Vì vậy, tôi thích xem họ có thể ghép các sản phẩm với nhau thế nào? Họ có thể cung cấp một
chương trình huấn luyện? Một sự kiện trực tiếp? Những kết quả hay giá trị nào mà họ có thể
trao cho KH của mình?
Tôi đã kể cho bạn về vấn đề cốt lõi của FitLife.tv không phải là lượng truy cập hay chuyển
đổi. Vấn đề thực sự duy nhất là họ không có Thang giá trị. Vì vậy, họ không thể xây Phễu
bán hàng. Họ đưa KH vào Phễu, rồi thế là hết. KH muốn đưa thêm tiền cho họ, nhưng lại
không có con đường rõ ràng để họ đi theo. Ngay khi họ thêm những điều này vào DN, KH
bắt đầu leo lên thang một cách tự nhiên, cuối cùng họ chi trả cho Drew và đội của anh những
gì mà họ xứng đáng.
Khi không phải lúc nào những thứ bạn cần thêm vào Frontend và Backend cũng rõ ràng, tôi
hứa rằng đó là những giải pháp cho bạn. Tôi cũng biết rằng nếu bạn muốn thành công và
đánh bại đối thủ cạnh tranh, bạn cần phải có THANG GIÁ TRỊ.
Phần tiếp theo: trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những điều cơ bản để xây dựng
Phễu bán hàng. Nhưng hãy dành thời gian để tạo Thang giá trị của bạn. Nhắc lại, trừ phi bạn
hoàn tất Thang giá trị, bạn sẽ không thể xây dựng một Phễu bán hàng hiệu quả.
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B
BÍ MẬ
ẬT #3:

TỪ THA
T ANG ĐẾN
N PHỄ
ỄU

Công th
hức Bí mậtt được tạo ra
r để giúp bbạn tìm ra người
n
bạn muốn
m
phục vụ, làm thếế nào để
tìm họ, loại mồi nàào bạn nên dùng
d
để thuu hút họ và nơi
n nào bạn muốn đưa họ đến.
ợc tạo ra đểể giúp bạn hình dung những sản phẩm và ddịch vụ mà bạn cần
Thang giá trị đượ
thêm vàào để KHTN
N của bạn đi
đ từ đầu vàoo cho đến dịch vụ cao nhất
n của bạnn.

Dotcom
Bí mật D

www.FluuentEnglish.eedu.vn

Page 28

Bây giờ
ờ là lúc kết nối
n các khoảng trống ggiữa Thang giá trị và Phễu
P
bán hhàng. Ở phầần 3 và 4
trong cuuốn sách nàày, chúng taa sẽ đi nhiềuu vào chi tiếết về chiến lược,
l
tâm lýý và chiến th
huật bạn
cần để xxây dựng Phễu bán hàn
ng của mìnhh. Nhưng đầầu tiên, tôi cần bạn hiểểu Phễu bán
n hàng là
gì và lààm thế nào nó
n liên quan
n đến tất cảả những điều mà chúng
g ta đã trao đổi với nhaau. Phần
này thì ngắn gọn nhưng
n
rất qu
uan trọng chho thành côn
ng của bạn.
ưởng, tôi sẽẽ có thể nóii chuyện ng
gay lập tức với
v những K
KHTN của mình để
Trong tthế giới lý tư
mua nhhững món tốốt nhất của tôi, những dịch vụ đắắt tiền. Nhưng như chúúng ta đã traao đổi ở
chươngg trước, điềuu này hầu như
n là khônng thể vì tôii chưa hề ch
ho họ giá trrị nào cả. Bên
B cạnh
đó, dịchh vụ cao cấpp của tôi kh
hông thể phùù hợp với tấất cả mọi ng
gười. Nó cũũng hầu như
ư bất khả
thi nếu xây dựng DN
D chỉ để cu
ung cấp nhữ
ững dịch vụ
ụ cao cấp. Bạn cần có nnhiều cấp sảản phẩm.
ững sản phẩẩm đắt tiền, chúng tôi xây một
Thay vìì cố thuyết phục ai đó mua ngay lập tức nhữ
cái Phễuu giúp chúnng tôi làm 2 việc sau:
1.
Cung cấp giá
g trị cho mỗi
m KH ở nhhững mức dịch
d vụ xác định
đ mà họ có thể chi trả
t
2.
Kiếm tiền và
v tạo ra lợii nhuận tronng khi vẫn định
đ
vị nhữ
ững KHTN ccó thể chi trả
t nhiều
hơn choo những sảnn phẩm cao hơn.
Cách tốốt nhất để chhỉ cho bạn thấy điều nàày hoạt động
g ra sao là vẽ
v ra một cáái Phễu:

Hìnhh 3.2: Một cái
c Phễu dịcch chuyển K
KH qua qui trình
t
bán hà
àng. Họ bướớc vào Phễu
ễu như
những KHTN (Traaffic), và nh
hiệm vụ của bạn là chuyyể đổi nhiều
u nhất có thhể thành nhữ
ững KH
thư
ường xuyênn bằng cách bán cho họọ tại trước, giữa
g
và cuố
ối phễu bán hàng của bạn
b
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Phía trên Phễu là một đám mây đại diện cho các KHTN của tôi. Trên đỉnh Phễu là “Mồi” để
thu hút KHTN. Lưu ý là mồi cũng chính là nấc đầu tiên của Thang giá trị. Khi tôi bắt đầu
chạy quảng cáo mồi, KHTN sẽ đón nhận và một số phần trăm họ sẽ mua sản phẩm Frontend
của tôi.
Rồi tôi di chuyển đến bước tiếp theo của Phễu. Ở đây tôi sẽ giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ
tiếp theo trong Thang giá trị của tôi. Dĩ nhiên điều này sẽ cung cấp thêm giá trị và tốn thêm
tiền. Thật không may là không phải ai mua mồi cũng sẽ mua sản phẩm giá trị cao hơn và đắt
hơn, nhưng sẽ có phần trăm họ mua.
Từ đây, tôi đi sâu hơn vào Phễu và giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ tiếp theo trong Thang giá
trị. Và cũng như vậy, không phải ai cũng mua sản phẩm này, nhưng một số phần trăm KHTN
sẽ mua nó. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy qua tất cả các tầng của Thang giá trị, và ở cuối Phễu,
một ít người sẽ xuất hiện những người có khả năng và sẵn sàng mua dịch vụ cao cấp của tôi.
Đó là những KH trong mơ của tôi, những người mà tôi muốn làm việc cùng ở mức độ mật
thiết.
Bây giờ trước khi “bán” cho bạn ý tưởng tại sao bạn cần nghĩ về DN của mình dưới hình thức
Phễu, tôi muốn bạn hiểu rằng thành quả của tôi cũng chẳn phải luôn mạch lạc như vậy. Khi
tôi mới bắt đầu làm online hơn 10 năm trước, lúc đó ít cạnh tranh hơn. Tôi chỉ cần có 1 sản
phẩm Frontend, và tôi chi ra 1USD cho quảng cáo và thu về 2USD. Nhưng khi nhiều người
cũng bắt đầu KD online, sự cạnh tranh bắt đầu phát sinh, giá quảng cáo tăng lên, tỷ lệ từ chối
mua hàng tăng lên và bán hàng khó khăn hơn. Những người mà tôi biết là đã từng kiếm hàng
triệu USD mỗi năm đã biến khỏi cuộc chơi vì họ không đáp ứng được thay đổi với thời cuộc.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy sự khó khăn này, tôi may mắn có được những Mentors tuyệt vời đã
dạy cho tôi sự quan trọng của việc xây dựng Phễu sâu hơn với nhiều sản phẩm hơn. Phễu của
bạn càng sâu, bạn càng chào bán được nhiều thứ hơn cho KH của mình, và mỗi KH sẽ mang
lại nhiều giá trị hơn cho bạn. Và KH càng mang lại nhiều giá trị cho bạn thì bạn càng có
nhiều khả năng chi trả để giàn được họ. Hãy nhớ chân lý này:
“Cuối cùng thì DN nào có khả năng chi trả nhiều nhất để giành KH sẽ chiến thắng.” –
Dan Kennedy
Mỗi sản phẩm tôi bán online có một Phễu bán hàng để tôi đưa KH đi vào. Sự thật là ngay sau
khi KH mua một cái gì đó, họ được chào mời thêm những sản phẩm cao hơn trước khi họ rời
trang. Đó là một kiểu Phễu bán hàng. Nhưng sau khi họ đã mua sản phẩm nào đó từ tôi, tôi
dùng nhiều kiểu Phễu để tương tác với KH để xây dựng mối quan hệ và khuyến khích KH
mua những sản phẩm và dịch vụ khác mà tôi bán. Bạn sẽ học được những Phễu giao tiếp đặc
biệt này trong Phần 2. Mọi sản phẩm chúng tôi bán đều có Phễu bán hàng riêng để cung cấp
giá trị và chuyển đổi KH thành KH cao cấp hơn. Bạn sẽ thấy cả 7 dạng Phễu này ở Phần 4.
Sự thật là bạn cầm cuốn sách này và đang đọc đã chứng minh khái niệm này đang hoạt động.
Tôi biết rằng phần trăm nào đó của những người mua sách sẽ nâng cấp lên tham gia những
chương trình dạy online của tôi. Tôi cũng biết rằng từ đó, một số phần trăm họ sẽ nâng cấp để
tham gia chương trình Thắp lửa hay Inner Circle. Và một ít trong số họ, những người phù
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hợp, sẽ tham gia chương trình triệu USD của tôi, và tôi sẽ đến để thiết lập toàn bộ hệ thống
tại văn phòng của họ.
Hãy điểm lại: một Phễu bán hàng chỉ là một qui trình online giúp bạn đưa ai đó vào và đẩy
họ đi lên từng mức khác nhau theo Thang giá trị của bạn. Đó chính là những trang web thực
sự làm cho Công thức Bí mật hoạt động. Công thức Bí mật sẽ giúp bạn tìm KHTN, đưa mồi
cho họ, và dẫn họ đến nơi mà bạn muốn họ đến, làm tất cả những điều đó trong khi vừa cung
cấp giá trị cho KH và vừa kiếm tiền.
Tiếp theo: câu hỏi logic tiếp theo, sau khi bạn hiểu khái niệm phía sau Phễu bán hàng, chính
là Bạn tìm KH ở đâu để đưa vào Phễu bán hàng? Bí mật #4 sẽ trình bày 3 câu hỏi đơn giản
giúp bạn tìm thấy KHTN và đưa họ đến Website với thẻ tín dụng trong tay.
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BÍ MẬT #4:

LÀM THẾ
Ế NÀO ĐỂ
Ể TÌM
M
K
KHÁ
ÁCH HÀN
NG TIỀM
T M NĂ
ĂNG?
?

Với Côông thức Bíí mật, bạn đã
đ khám phhá ra rằng bạn
b phải tìm
m ra ai là K
KHTN và xác
x định
được họọ ở nơi nàoo. Những KH
K của tôi tthường có thể
t hình dun
ng ra khá nnhanh họ muốn
m
bán
hàng chho ai, nhưngg họ thường
g kẹt trong vviệc xác địn
nh những KHTN
K
đó ở đâu và làm
m thế nào
đưa họ đến Websiite. Qui trìn
nh đưa KH đến Websitte được gọii là “dẫn dòòng”. Vì thếế khi tôi
c
sách nnày, tôi đang
g nói về nhữ
ững người m
mà bạn đan
ng thuyết
nói về ““dòng” (trafffic) trong cuốn
phục (bbằng quảng cáo) đến website
w
của bạn. KH th
hường hỏi tô
ôi làm thế nnào để tăng
g “dòng”
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đến website, nhưng trước khi chúng ta có thể biết rõ làm thế nào để nắm được họ thì bạn cần
phải hiểu khái niệm về “hội nhóm”.
Một trong những điều thú vị nhất của Internet là sức mạnh của hội nhóm. Có vẻ những nhóm
người bình thường tụ tập lại với nhau ở từng góc nhỏ trên Internet giúp những người như bạn
và tôi có thể khởi nghiệp nhanh hơn và thành công hơn mà không cần vượt qua những rào
cản và phương tiện truyền thông truyền thống vốn đắt đỏ.
Khi tôi nói từ “hội nhóm”, điều gì nảy ra trong đầu bạn? Với hầu hết mọi người, từ “hội
nhóm” đưa đến Nhà thờ. Nhà thờ thực sự không có gì hơn là một nhóm người cùng niềm tin,
giá trị và ý tưởng tư tập lại với nhau. Ví dụ, mỗi tuần giáo phái Baptist tụ hội những giáo hữu
cùng niềm tin và giá trị. Người Cơ đốc giáo tụ tập cùng nhau và các giáo phái khác như Đạo
Hồi, Do Thái…đều như vậy, đúng không nào? Vì thế, nếu tôi bán một sản phẩm hoàn hảo
cho những người theo đạo Mormon, nơi nào tôi nên đến để bán hàng? Dĩ nhiên là tôi nên đến
nhà thờ Mormon rồi. Những KHTN của tôi sẽ tụ tập ngay ở đó. Tất cả những gì mà tôi cần
làm là chào hàng cho họ thôi.
Mục tiêu của tôi là không dạy bạn làm thế nào để bán hàng cho nhà thờ. Tôi muốn bạn hiểu
sức mạnh của hội nhóm bì nó là một trong những lý do chính làm cho Internet là công cụ
tuyệt vời cho kinh doanh. Trước khi có Internet, rất khó cho mọi người trên thế giới có thể tụ
hội với nhau. Chúng ta bị giới hạn bởi địa lý và khả năng giao tiếp. Nhưng bây giờ mọi người
đều có thể tụ hội với nhau và thảo luận bất kỳ điều gì với những nhóm mà mình có cùng niềm
tin.
Khi tôi ở trường trung học, có 5 hay 6 chú nhóc muốn tụ tập mỗi ngày vào bữa trưa và chơi
bài. Tôi nhớ một trong những trò được gọi là Ma thuật: Khắc nhập. Bây giờ thì tôi chẳng còn
nghe về nó nữa, và tôi nghĩ thật lạ nếu lũ trẻ bây giờ tụ tập nhau lại cùng chơi bài. Nhưng
chúng vẫn sẵn sàng tụ tập với nhau và tham gia vào các hoạt động mà chúng thích. Tôi chắc
rằng vẫn có một số nhóc ở trung học trên cả nước vẫn đang làm vậy mà chẳng biết gì về
nhau. Trước khi có Internet, đó là cách mọi thứ diễn ra. Bạn bị giới hạn bởi địa lý, bạn không
thể quá gần gũi với mọi người trong hội. Là một Marketer, tôi sẽ rất khó khăn khi tiếp cận 5
chú nhóc ở 1 trường trung học rồi 3 chú nữa ở một trường khác, rồi 6 hay 7 chú tiếp ở trường
khác nữa. Việc này sẽ tốn bộn tiền để thành công. Nhưng bây giờ, cảm ơn Internet, 5 hay 6
chú nhóc ở trường tôi có thể tụ tập với những nhóc khác trên cả thế giới để cùng chơi trò Ma
thuật: Khắc nhập Online. Chúng có thể cùng nhau lên các forum và chơi game với những đứa
cách nửa vòng trái đất. Bây giờ nếu tôi có một sản phẩm để bán cho hội những người yêu Ma
thuật: Khắc nhập, các dễ và tiết kiệm nhất là online, tìm xem hội này ở đâu rồi chào hàng
trước mặt họ.
Thêm một ví dụ khác: tôi là một đô vật ở Đại học, mỗi đêm tất cả các vận động viên phải
dành 2h học ở hội trường để bảo đảm hoàn tất các bài tập về nhà. Hiển nhiên, tôi ngồi cạnh
mấy thằng bạn đô vật và giết thời gian online. Một ngày, tôi nhớ là mình nhìn qua và để ý
rằng tất cả mấy đứa bạn đều đang xem cùng một trang web giống như tôi. Nó tên là
TheMat.com, một trang web cho đô vật. Chúng tôi đều đang chat về những gì xảy ra trong
tháng trong thế giới đấu vật và ai là người chiến thắng. Chúng tôi chia sẻ những động tác thú
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vị và thảo luận xem động tác nào hiệu quả hơn. Mỗi người trong đội đấu vật đều ngồi 2h ở
hội trường mỗi tối và lang thang trên TheMat.com và tám về đấu vật thay vì làm bài tập về
nhà.
Rất thú vị, điều này có thể cũng đang diễn ra ở mỗi trường ĐH trên cả nước. Cộng tất cả các
đô vật phổ thông và bất kỳ người trưởng thành nào thích môn thể thao này và truy cập
website này, và bạn có thể nhìn thấy tiềm năng là các đô vật trên thế giới có thể tập trung tại
một điểm và nói chuyện về đấu vật. Bây giờ nếu tôi có một sản phẩm đấu vật, tôi sẽ làm gì để
bán nó? Tôi sẽ tìm các hội nhóm đô vật mê đấu vật đang có sẵn và tôi sẽ chào hàng cho họ.
Thật đơn giản!
Có nhiều hội nhóm cho tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ tới từ những người mua đồ cổ cho
đến những người sưu tập khóa kéo. Một khi bạn hiểu nguyên lý cốt lõi của hội nhóm, việc
dẫn dòng trở nên cực dễ. Không chắc hội nhóm của bạn ở đâu? Chỉ cần lên Google và gõ
keyword cộng với từ forum hay tìm kiếm những nhóm liên quan đến keyword trên Facebook.
Điều này thì cần phải lọ mọ một chút, nhưng bạn sẽ tìm thấy KH mục tiêu của mình. Bây giờ,
có 3 câu hỏi mà bạn phải tự hỏi để tìm và kết nối với những hội nhóm này.

CÂU HỎI #1: THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ AI?
Khi tôi hỏi câu hỏi này, mọi người thường có xu hướng trả lời trực tiếp về nhân chủng học
như “Thị trường mục tiêu là phụ nữ từ 36 đến 45 tuổi, những người kiếm 50.000USD/năm”.
Trong một thời gian rất dài, nhân chủng học trực tiếp như vậy hầu như là cách duy nhất để
tách biệt những người bạn muốn nhắm đến trong phần còn lại của nhân loại. Các công cụ
truyền thông truyền thống chú trọng vào những điểm nhân khẩu học cụ thể bằng những
chương trình của nó và bán quảng cáo theo các tiêu chí này. Nếu bạn muốn nhắm đến những
người đàn ông khá giả, thông minh, bạn cần quảng cáo trên mục bản tin về khuya hoặc trên
The New York Times. Nếu bạn muốn nhắm đến các bà nội trợ, bạn cần quảng cáo trong
chương trình phim truyền hình nhiều tập chiếu vào giữa này. Thật không may, nhân khẩu học
trực tiếp không cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân thú vị nào cả. Ngày xưa, điều tốt nhất bạn có
thể làm nhóm mọi người theo những tiêu chí chung, theo độ tuổi, giới tính, thu nhập và khu
vực địa lý. Internet đã thay đổi tất cả. Ngày nay bạn có thể có được thông tin như bạn muốn
dữ liệu có sẵn. Bạn có thể phân nhóm KH theo gu nhạc, kiến thức y khoa, và cỡ giày. Nếu
bạn thích, bạn thậm chí có thể nhóm theo những film mà họ xem trong tháng trước hay
những website mà họ truy cập ngày hôm qua.
Vì các Marketer bây giời có thể định vị quá nhiều đặc tính quá chính xác, mọi người đã mất
đi tất cả sự kiên nhẫn cho những thông điệp quảng bá rộng. Người tiêu dùng mong chờ và
yêu cầu rằng quảng cáo của bạn phải đặc biệt liên quan đến họ. Ví dụ bạn sở hữu một công ty
thức ăn cho thú cưng tại địa phương và quảng cáo của bạn nói về những phụ nữ yêu chó ở
Tampa. Nếu tôi là một người đàn ông yêu mèo ở Tampa, bạn có thể phải tạo một quảng cáo
riêng cho tôi. Không quan trọng là cả hai thị trường mục tiêu đều có thể đến mua thức ăn cho
thú của họ tại cửa hàng của bạn. Người tiêu dùng muốn và mong đợi thông điệp trực tiếp cho
họ hoặc là họ sẽ làm ngơ bạn. Vì có quá nhiều thông tin oanh tạc chúng ta mọi lúc cả ngày
Bí mật Dotcom

www.FluentEnglish.edu.vn

Page 34

lẫn đêm. Là con người hiện đại, chúng ta bắt buộc một cách vô thức loại bỏ những gì không
trực tiếp liên quan đến mình. Cho nên bán thức ăn cho chó thì không nên phủ sóng trên radar
của người nuôi mèo, cho dù tiệm của bạn cũng có bán cả đồ ăn cho mèo.
Để tạo được những thông điệp quảng cáo đỉnh, bạn phải hiểu thị trường mục tiêu từ trong ra
ngoài. Các DN thành công hiểu được KH nghĩ gì và xác định được các cá nhân thực sự quan
tâm điều gì. Niềm đau và đam mê của họ là gì? Họ khát khao điều gì? Họ suy nghĩ về điều gì
và lên Internet tìm kiếm cái gì? Khi bạn có thể tìm thấy những chi tiết nhỏ, bạn có thể tìm
kiếm cụ thể hơn và tìm thấy người mua ở những nơi không như lúc trước. Ví dụ, trong thị
trường “học kiếm tiền” mà tôi đã trải nghiệm, tôi thường nghĩ về chính mình khi tôi còn là
một chú nhóc 12 tuổi mua sắm từ các quảng cáo thương mại. Khát khao lúc đó của tôi là gì?
Điều gì làm tôi hứng thú? Tôi tìm thông tin từ đâu? Những từ ngữ và cụm tôi thường tìm
kiếm là gì? Tạp chí mà tôi đọc là gì? Tôi cố hình dung ra điều gì diễn ra trong tâm trí tôi vào
lúc đó. Nếu tôi có một sản phẩm cho đấu vật, tôi sẽ nghĩ về những ngày chơi đấu vật của
mình. Ai là những người trong thị trường đấu vật? Họ tìm kiếm điều gì? Vấn đề họ muốn giải
quyết là gì? Họ cần câu trả lời cho những câu hỏi nào? Tôi khuyên nên đào sâu vào kinh
nghiệm bản thân của bạn để tạo ra một bức tranh chi tiết đến mức có thể về sản phẩm mà bạn
đang bán. Bạn muốn vượt xa nhân khẩu học thông thường khi trả lời câu hỏi thứ nhất: ai là
thị trường tiềm năng của bạn? Rồi khi bạn đã có bức tranh chính xác, bạn có thể đi tiếp đến
câu hỏi tiếp theo.

QUESTION #2: THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA BẠN TỤ HỘI Ở ĐÂU?
Nhớ rằng thị trường mục tiêu của bạn được tạo ra từ những con người bằng xương bằng thịt,
vì vậy bạn cần nhìn vào hành vi thực sự của họ. Họ lang thang online ở đâu? Họ dành thời
gian cho nơi nào? Bản tin nào mà họ đăng ký? Họ đọc những blog gì? Họ tham gia nhóm FB
nào? Họ có trên FB kg, hay là họ thích Instagram hơn? Những từ khóa mà họ tìm kiếm trên
Google là gì? Họ mua sách gì từ Amazon? Để trả lời những câu hỏi đó cần thời gian và
nghiên cứu, nhưng nó đáng giá cho thời gian bạn bỏ ra để phát triển một bức tranh về nơi mà
KHTN của bạn đang tập trung tới.
Tìm “dòng” trên Internet thực sự đơn giản là trả lời những câu hỏi. Các nhà tiếp thị cố gắng
làm nó phức tạp bằng những công nghệ giúp hướng lưu lượng truy cập về web. Nhưng hiểu
biết của bạn về con người trong thị trường của bạn mới làm cho công nghệ hữu dụng. Tôi
thích hình dung Internet giống như một ngọn núi lớn và KHTN của bạn, “dòng” của bạn, là
vàng nằm trong núi. Công việc của một nhà tiếp thị là tìm vàng và khai thác nó. Khi bạn bắt
đầu khai thác, bạn chỉ đào vòng vòng, đâm chỗ này, chọc chỗ kia để cố tìm xem vàng ở đâu.
Bạn biết rằng vàng ở đâu đó trong núi, nhưng bạn không chắc là ở đâu. Vậy nên bạn kiếm
chỗ này chỗ kia và rồi tình cờ, bạn có thể đào được chút quặng vàng. Thông thường, vàng
gom lại thành mạch xuyên trong núi ( giống như hội nhóm vậy đó). Vì thế khi bạn tìm thấy
chút vàng, bạn có thể đào sâu hơn và tìm thấy nhiều hơn. Bạn sẽ sớm tìm thấy mạch vàng
nằm sâu trong núi. Nếu bạn tiếp tục theo mạch, bạn có thể khai thác hết vàng. Nó đáng giá để
bỏ thời gian để làm công tác thăm dò trước đó. Vì nếu bạn xác định được chính xác thị
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trường m
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Khi nàyy bạn sẵn sààng cho câu hỏi thứ ba.
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Bạn có biết là National Enquier là một trong những trang có nhiều đọc giả nhất trên thế giới?
Họ đặt những ấn phẩm của mình ở một trong những điểm bận rộn nhất quả đất: quầy thanh
toán. KH chỉ có 1 tích tắc để quyết định mua hàng, vì vậy các ấn bản phải chào mời ngắn gọn
bằng tiêu đề chỉ 2 đến 3 từ nhưng phải thu hút tất cả mọi người trong tầm ngắm. Tạp chí này
là một cao thủ độc cô cầu bại trong việc cắt ngang tâm trí và làm cho bạn chú ý.
Công việc online của bạn cũng giống như vậy. Bạn đang cố thu hút những người đang kiểm
tra email, FB và ĐTDĐ trong cùng một thời gian. Bạn phải làm ngắt KH đủ lâu để họ click
vào quảng cáo và ghé thăm trang của bạn.
Khi bạn bắt đầu nghĩ về loại quảng cáo nào nên đặt, thông điệp là gì, kiểu hình ảnh ra sao thì
tôi khuyên bạn nên lên tra công cụ tìm hình ảnh của Google và tìm kiếm “Những tiêu đề của
The National Enquirer” . Bạn sẽ thấy hàng trăm ví dụ mà bạn có thể lấy mẫu. Nếu bạn quan
sát kỹ, bạn sẽ để ý rằng tạp chí này luôn dùng một hình lạ lùng hoặc bất thường để thu hút thị
giác. Rồi họ dùng những tiêu đề ngắn gọn và thuyết phục ( thông thường mô tả một thứ gì đó
kỳ lạ, bất thường và gây sửng sốt) để làm bạn tò mò để mua một bản. Những hình ảnh và tiêu
đề đó đã ngắt mọi suy nghĩ của bạn và làm cho bạn chú ý vào sản phẩm, đó là cuốn tạp chí.
Trong mẫu quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi đặt những Yêu cầu ngắt này để thu hút sự chú
ý của KHTN và đưa họ đến trang giới thiệu, chào sản phẩm Frontend và mồi. Nhớ rằng nếu
bạn chỉ xác định được KHTN của mình là ai và họ ở đâu thì công việc của bạn vẫn chưa
xong. Bạn vẫn cần lôi kéo sự chú ý và làm cho họ click vào website của mình. Bạn làm điều
này bằng những mẫu quảng cáo ngắt.
VAI TRÒ CỦA BẠN LÀ CHỦ DOANH NGHIÊP
Là chủ doanh nghiệp, một trong những nhiệm vụ chính của tôi là xác định xem mạch vàng
nằm ở đâu. Nhiệm vụ này không phải dành cho người chạy quảng cáo, tối ưu quảng cáo hay
chọn từ khóa. Điều này giống kỳ vọng một nhà thầu phải vừa biết đổ móng, vừa thiết kế, vừa
xây và làm điện. Một nhà thầu không cần phải biết làm mọi thứ để xây nhà. Sự thật là nếu
anh ta biết làm mọi thứ, sẽ mất gấp 10 lần thời gian để xong việc. Thay vào đó, anh ta chỉ cần
hiểu các bước cần thiết để xây lên căn nhà và rồi anh ta thuê thợ điện để đi điện và thợ xây để
xây nhà.
Nhiệm vụ của bạn là chủ DN thi cần hiểu chiến lược phía sau Dotcom Secret và thuê chuyên
gia FB chạy quảng cáo FB và chuyên gia Google chạy quảng cáo Google. Đến ngày nay, tôi
không bao giờ chạy một quảng cáo Google hay FB nào, mặc dù tôi đã kiếm hàng triệu USD
từ hai môn này, tôi hiểu rõ chiến lược và tôi thiết lập hệ thống rồi thuê người giỏi các thủ
thuật. Bằng cách này, chúng ta đều làm việc mà mình giỏi nhất.
Vì tôi biết cách phân việc, tôi sẽ không đi vào chi tiết làm thế nào để chạy quảng cáo trong
cuốn sách này. Thay vào đó, tôi muốn tập trung vào chiến lược. Ròi bạn có thể xây dựng hệ
thống và đội nhóm của bạn sẽ giúp bạn hoàn thiện nó. Trong chương kế tiếp, tôi sẽ giúp bạn
hiểu chiến thuật đằng sau 3 loại “Traffic” và chúng ta sẽ xác định mục tiêu của bạn khi dẫn
dòng online.
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Điều cốt lõi của Dotcom Secret là bạn phải hiểu trải nghiệm tăng theo cấp số mũ là thế này: ở
đây có 3 loại “Traffic”:
1. Traffic mà bạn kiểm soát
2. Traffic bạn không kiểm soát
3. Traffic bạn sở hữu
Một khi bạn hiểu mỗi kiểu Traffic vận hành ra sao và làm thế nào chúng kết nối với nhau,
bạn sẽ có thể hướng Traffic phù hợp đến nơi chào hàng phù hợp và chuyển đổi số lượng cao
nhất có thể trở thành KH người mua hàng và KH thường xuyên. Mục tiêu duy nhất của bạn là
sở hữu tất cả các “Traffic” mà bạn có thể. Đó là cách bạn phát triển danh sách và tăng doanh
số.
“TRAFFIC” BẠN SỞ HỮU
Tôi muốn bắt đầu cuộc thảo luận với loại “Traffic” thứ 3 được nêu ở trên vì nó quan trọng
nhất. “Traffic” mà bạn sở hữu là loại “Traffic” tốt nhất. Đó là danh sách email, những người
theo bạn, đọc giả của bạn, KH…Tôi gọi loại traffic này là tôi sở hữu vì tôi có thể gửi email,
gửi thông tin, đăng bài cho các đọc giả và tôi sẽ tạo ra traffic ngay lập tức.Tôi không phải
mua nó từ Google hay FB. Tôi không phải PR hay SEO. Đây chính là kênh phân phối của
chính tôi, tôi có thể gửi thông tin bất kỳ khi nào tôi muốn mà chẳng tốn tiền. Tôi có thể bán
hàng cho những người này hoài hoài và tất cả tiền mang lại đều là lợi nhuận ròng.
Tôi may mắn khi lần đầu khởi nghiệp online thì gặp được người Thầy tên là Mark Joyner.
Mark đã xây một doanh nghiệp online khổng lồ, và khi tôi bắt đầu học dưới trướng ông, lời
khuyên số một của ông dành cho tôi là: “Russell, em phải xây dựng danh sách”. Ông đã cấy
khái niệm này vào đầu tôi và nó trở thành điều mà tôi tập trung trong suốt 2 đến 3 năm. Khi
danh sách của tôi bắt đầu phát triển thì thu nhập của tôi cũng bắt đầu.
Tháng đầu tiên, tôi có thể hút được 200 người tham gia vào danh sách của mình, và tôi chỉ
kiếm được khoảng hơn 200USD tháng đó. Khi tôi tăng danh sách lên khoảng 1.000 người, tôi
bắt đầu kiếm trung bình 1.000USD mỗi tháng. Khi tôi đạt danh sách là 10.000 người, tôi có
thu nhập trung bình hơn 10.000USD mỗi tháng. Và những thu nhập đó rất ổn định, và đến
bây giờ tôi có hơn 500.000 người trong danh sách.
Vâng chúng ta qui đổi trung bình 1USD/tháng cho mỗi cái tên trong danh sách email. Trong
một số thị trường, lợi nhuận thực tế còn cao hơn thế nhiều. Nhưng cũng như qui tắc ngón tay
cái, khi bạn tuân thủ theo những Phễu giao tiếp được học ở phần 2 một cách chính xác, bạn sẽ
có kết quả tương tự. Một khi bạn hiểu được tiêu chuẩn này, tự nhiên việc xây dựng danh sách
sẽ trở thành ưu tiên cao hơn nhiều.
Đó là lý do tại sao rất quan trọng để chuyển đổi 2 loại traffic còn lại ( cả traffic bạn kiểm soát
và traffic bạn không kiểm soát) thành những người đăng ký hay KH (traffic bạn sở hữu) càng
nhanh càng tốt. Danh sách của bạn càng lớn thì tiền của bạn càng nhiều.
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TRAFF
FIC BẠN KIỂM
K
SOÁ
ÁT
Loai traaffic tiếp theo là trafficc mà bạn ki ểm soát. Bạạn kiểm soáát traffic khi
hi bạn có thểể bảo nó
đi đâu. Ví dụ, nếu tôi mua mộ
ột quảng cááo Google, tôi không sở hữu traffi
fice (Googlee sở hữu
nó) như
ưng tôi có thể
t kiểm soát nó bắng cách mua quảng
q
cáo và
v đưa nhữững người click vào
quảng ccáo đến nhữ
ững nơi tôi muốn. Cácc kiểu traffic trả phí là traffic mà bạn kiểm soát,
s
bao
gồm:
•
•
•
•
•

Email quảnng cáo (Solo
o ads, banneer, link, men
ntions)
QC PPC (F
FB, Google, Yahoo,…)
QC Bannerr
QC tự nhiên
Tiếp thị liênn kết và liên
n doanh

Cá nhânn tôi yêu thhích traffic mà
m tôi kiểm
m soát, nhưn
ng vấn đề lớ
ớn của tôi làà mỗi khi tôi muốn
nhiều trraffic hơn thhì tôi lại ph
hải chi tiền nhiều hơn. Thế nên mục
m tiêu củaa tôi là luôn đưa bất
kỳ trafffic mà tôi sẽ
s mua đến
n một loại website gọi là “squeeze page” (cchúng ta sẽẽ nói về
squeezee page nhiềuu hơn ở Bí mật
m #11: 233 mảnh ghép
p của một Phễu)
P

H
Hình
5.2: Sq
queeze Pagee chỉ có 1 mục
m tiêu, khô
ông lan mann.
KH chỉ
c có một vviệc duy nhấ
ất trên trang
g này

Squeezee page nàyy rất đơn giiản với mộtt mục tiêu:: chuyển traffic bạn kkiểm soát trrở thành
traffic m
mà bạn sở hữu.
h
Tôi đư
ưa tất cả traaffic trả phí đến squeezze page, và khi KH đến
n đó, họ
chỉ có 1 lựa chọn: cho tôi email hoặc là bbỏ đi. Một số phần trăăm họ sẽ bỏỏ đi, nhưng điều thú
vị là mộột số người sẽ cho bạn email cá nhhân của họ. Sau đó, traaffic bạn kiểểm soát sẽ trrở thành
traffic bbạn sở hữu,, và bạn có thể bắt đầuu gửi những
g KHTN mới
m vào Quii trình phim
m dài tập
của bạnn (Bí mật #77) và những email bán hhàng hàng ngày
n
(Bí mậật #8)
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TRAFF
FIC BẠN KHÔNG
K
KIỂM SOÁT
T
Loại traaffic cuối cùng
c
này mới xuất hiệnn, và tôi kh
hông kiểm soát được cchúng đi đââu và về
đâu. Víí dụ, nếu ai đó đề cập đến cuốn sáách của tôi trên FB, nh
hững ngườii theo dõi họ
h sẽ tìm
thấ tên tôi trên Gooogle và họ có thể vàoo một trang ngẫu nhiên
n nào đó trêên blog của tôi. Tôi
không kkiểm soát được
đ
phần nào trong cchuỗi sự viiệc này. Có
ó rất nhiều kiểu trafficc mà tôi
không kkiểm soát, bao
b gồm:
•
•
•
•
•

Mạng xã hộội (FB, Twiitter, Instagrram, Googlee+,…)
Traffic tìm kiếm (SEO
O)
Khách vãngg lai trên Bllog
Youtube
Khách phỏnng vấn

ôi kiểm soáát, mục tiêu
u duy nhất của tôi vớii loại trafficc mà tôi
Cũng ggiống như trraffic mà tô
không kkiểm soát cũng
c
là biến
n nó thành ttrafiic tôi sở
ở hữu. Để làm điều nàày, tôi cố đư
ưa tất cả
traffic ttôi không kiiểm soát qu
uay lại blog của tôi. Nếếu bạn ghé bất
b kỳ blog nào của tôii, bạn sẽ
thấy rằnng 1/3 phầnn đầu trên các
c blog củủa tôi chẳng
g có gì ngo
oài một cái squeeze paage lung
linh. Khhi mọi ngườ
ời tới đó, điiều duy nhấất họ thực sự có thể làm
m là cho tôii email của họ. Sau
khi họ llàm vậy, họọ trở thành traffic mà tôôi sở hữu vàà tôi có thể đưa
đ họ vào những Phễu truyển
thông của mình.

ueeze page được thiết kế
k với mục đích
đ chuyểnn đổi trafficc nhiều
Hình 5.3: có nhiềều dạng Squ
nhất cóó thể thành traffic
t
mà tô
ôi sở hữu. ( Bạn có thểể đặt mua sá
ách gốc tiếnng Anh của Dotcom
D
Seecrets tại đâ
ây: http://fluuentenglish.edu.vn/dotccomsecret-een )
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DI CHUYỂN VÀO PHỄU TRUYỀN THÔNG
Tiếp theo: bây giờ thì bạn đã hiểu nơi nào bạn có thể tìm thấy các hội nhóm tạo bởi các
KHTN và bạn hiểu mục tiêu của bạn là chuyển đổi họ thành traffic mà bạn sở hữu, câu hỏi
tiếp theo là “Bạn sẽ làm gì với những KHTN sau khi họ đã vào danh sách?”
Phần 2 của cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào liên lạc với khán giả của bạn. Nó sẽ chi
tiết những email nào mà bạn gửi với qui trình gửi ra sao. Nó sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng
danh sách email như một công cụ đưa KH bước lên Thang giá trị của bạn. Nhưng trước khi
chúng ta bắt đầu bước vào những qui trình thực sự mà bạn sẽ làm (Bí mật #7 và #8), bạn nên
hiểu về Nhân vật thu hút trước.
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Chào Russell, tôi đang xây dựng danh sách, nhưng chẳng ai mở email của tôi gửi cả. Chẳng
ai click vào link của tôi. Cũng chẳng ai mua những thứ tôi bán. Tôi đã làm gì sai?
Những người bắt đầu học khóa DotcomSecrets thường thể hiện cùng suy nghĩ như
thế. Các chủ DN thường hiểu câu chuyện là họ sẽ có được trung bình 1USD cho mỗi người
trong danh sách. Thế là họ tập trung vào tạo danh sách rồi cảm thấy bế tắc và hoang mang khi
chẳng thấy kết quả. Bạn có như vậy không?
Theo kinh nghiệm của tôi, sự kết nối còn thiếu trong khái niệm này chính là Nhân vật thu hút
(NVTH). Đó chính là nhân vật mà bạn chia sẻ với khán giả của mình và cách mà bạn giao
tiếp với danh sách của mình. Phần lớn mọi người đều không quan tâm đến việc tạo ra NVTH,
hoặc họ không làm điều này chính xác. Vì vậy, tôi muốn giải thích quá trình này cho bạn. Nó
là một trong những bước quan trọng bạn cần nắm khi nó liên quan đến bán hàng. Một khi bạn
chú tâm tạo được NVTH của mình, công việc KD của bạn sẽ thay đổi mãi mãi.
Một NVTH không phải là một người tuyệt đẹp, mặc dù cũng có thể là như vậy. Điều mà tôi
đang nói ở đây chính là cá tính có thể thu hút KHTN và giúp bạn xây dựng fan hâm mộ của
bạn và cuối cùng sẽ mua hàng. Một NVTH cho phép bạn xây dựng nền tảng ở bất kỳ nơi nào
bạn muốn, cho dù đó là email, FB hay Youtube. Không quan trọng là bạn diễn ở đâu, NVTH
của bạn sẽ đưa KH đến với bạn.
Lần đầu tiên tôi học về tính cách và cá tính, tôi tham dự một hội thảo marketing và nghe
John Alanis nói. Nếu bạn tìm tên ông, bạn sẽ tìm thấy ông dạy đàn ông cách tiếp cận phụ nữ.
Nói cách khác, ông dạy mấy gã trai tuyệt chiêu cua gái. Tôi nhớ ông giải thích cách quyến rũ
phụ nữ cũng giống như cách thu hút KH và chốt sale. Nếu một anh chàng muốn quyến rũ phụ
nữ, đây là những việc mà anh ta cần phải làm. Và đó cũng chính là những việc bạn cần làm
nếu bạn muốn KH bị thu hút vào công việc KD của bạn. Ông ấy nói rằng chủ DN cần tạo ra
một NVTH. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói về ý tưởng này. Tôi nghe ông nói chuyện
trong 1h và nó tạo ảnh hưởng to lớn đến tôi và công ty của tôi.
Hãy nghĩ về các kiểu KD cả online và offline. Những DN thành công đều có một NVTH ở
mặt tiền và trung tâm của hệ thống. Hãy lấy Subway làm ví dụ, Subway từng là một nhà hàng
ăn nhanh giống như MsDonald’s, Burger King, và những cái khác. Rồi đâu đó trển đường
bôn tẩu giang hồ, công ty gặp một gã tên là Jared. Anh chàng này là một bé bự nặng hơn
180Kg. Tuy nhiên, anh ta bắt đầu chẳng ăn gì khác ngoài ăn Subway 2 lần mỗi ngày và trong
vài năm, anh ta giảm cân khí thế. Subway kể câu chuyện của Jared với cả thế giới. Họ đưa
anh vào quản cáo bán hàng, yết thị và mọi nơi. Bằng cách đưa Jared thành NVTH, Subway
đã chuyển đổi việc KD từ bán đồ ăn nhanh thành chương trình giảm cân. Chiến thuật mới này
giúp công ty tránh đối thủ cạnh tranh. Một trong những lý do mà Subway làm điều này quá
tốt là vì họ tập trung các chiến thuật tiếp thị quanh NVTH. Những người muốn giảm cân sẽ
liên tưởng tới Jared. Họ hiểu câu chuyệ của anh và muốn được như anh ta. Nếu anh chàng
này có thể giảm được cân chỉ bằng cách ăn đồ ăn Subway 2 lần mỗi ngày thì họ cũng có thể
làm như vậy. Một anh chàng như vậy có thể mang doanh thu về cho Subway hơn 15 năm!
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Bây giờ hãy nghĩ về những bộ film yêu thích của bạn. Bộ film gần nhất mà bạn xem là gì?
Bạn có xem nó vì bạn nghĩ rằng cốt truyện hấp dẫn? Hay bạn đi xem vì một trong những diễn
viên yêu thích của bạn có trong film? Phim ảnh cũng sử dụng NVTH vì những NVTH này
mang KH đến rạp. Một ví dụ kinh điển cho khái niệm này là bộ film Hội 11 của Ocean. Khi
tôi xem cốt truyện của film này, tôi không chút nghi ngờ về sự thành công của nó. Nhà sản
xuất film đã đưa vào 11 NVTH, những diễn viên khán giả ưa thích, đưa họ cùng xuất hiện
trong film và Bùm! Film lên Top ngay lập tức! Có thể bạn không phải làn người hâm mộ
Brad Pitt, nhưng bạn yêu thích Julia Roberts. Vì thế bạn sẽ đi xem film vì cô ấy là NVTH mà
bạn quan tâm.
Đó là vì sao film nhiều phần và KD nhượng quyền lại rất hiệu quả, hết thế hệ này đến thế hệ
khác. Nếu bạn đã yêu thích Harrison Ford trong vai Han Solo vào năm 1977, bạn cũng sẽ trả
tiền để xem tất cả các tập film Chiến tranh giữa các vì sao và Những kẻ trộm mộ cổ. Và hãy
đoán thử xem, gần 40 năm sau đoán xem ai lại xuất hiện và lôi bạn đi xem Han Solo nữa?
Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng một bộ phim bình thường từ thế hệ trước lại có thể làm kín rạp
và đạt doanh thu hàng triệu USD. Đó chính là sức mạnh của NVTH. Chúng ta yêu họ. Chúng
ta muốn được giống như họ. Chúng ta liên tưởng mình với những câu chuyện của họ. Và
chúng ta mua những gì họ bán!
Đây là một trong những bí mật lớn phía sau hầu hết DN online thành công trong những thị
trường cạnh tranh nhất, như giảm cân, hẹn hò, đầu tư, TPCN và TMĐT. Tất cả các loại hình
KD đều có thể dùng chiêu NVTH.
Tôi bắt đầu để ý cách thức này hoạt động ra sao với DN của tôi khi tôi bắt đầu chia sẻ trong
Hội thảo và bán hàng trên sân khấu. Trong vài lần đầu tiên tôi nói, lúc đó tôi vẫn đang học ở
trường ĐH Boise State. Tôi là một vận động viên sinh viên trong chương trình đấu vật, và
thông tin đó được đưa ra ngoài khi tôi kể câu chuyện của mình trên sân khấu. Tôi kể về đấu
vật và các huấn luyện viên, về những bài học tôi học được từ thể thao. Khi đến thời điểm bán
hàng ở cuối bài thuyết trình, tôi để ý thấy rằng những người chạy ra phía sau mua sản phẩm
của tôi hầu hết là vận động viên nam. Họ nói “Tôi chơi bóng bầu dục ở ĐH” hay “Này, tôi là
một VĐV bóng quần”. Tôi không nhận ra điều này vào thời điểm đó, những câu chuyện của
tôi đã đề cao một NVTH mà những vận động viên nam khác có thể liên tưởng. Thật thú vị!
Vài năm sau, vợ tôi và tôi lập gia đình với nhau. Giống như các cặp thời đó, chúng tôi gặp
vấn đề với việc sinh con. Chúng tôi chạy chữa nhiều nơi trong một thời gian dài, nhưng chỉ
sau vài tháng với một bác sỹ sinh sản, chúng tôi đã có được một cặp sinh đôi. Tôi nhớ khi nói
trong Hội thảo, vì lý do nào đó, tôi kể câu chuyện này. Tôi đã lo lắng vì tôi không thường kể
những chuyện riêng tư và cá nhân. Những cho dù lý do là gì, tôi đã chia sẻ câu chuyện này
với khán giả và gắn nó với bài thuyết trình của mình. Rồi tôi đi đến phần bán hàng như
thường lệ.
Khi tôi nhìn về phía cuối phòng, có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Các VĐV vẫn có ở đó, nhưng
lần này có cả những bà vợ, những bà mẹ và gia đình cũng xuống mua sản phẩm của tôi. Tôi
nghĩ “Sao mà thú vị quá vậy! Tôi chia sẻ đôi điều về gia đình mình và đột nhiên có một phân
khúc khán giả mới bị thu hút bởi câu chuyện cá nhân của tôi.” Phân khúc KH mới này đột
Bí mật Dotcom

www.FluentEnglish.edu.vn

Page 46

nhiên cảm thấy họ có sự gắn kết với tôi, vì vậy họ có đủ niềm tin để mua sản phẩm từ tôi.
Điều này trước đây chưa từng xảy ra.
Tôi nhớ một lần khác khi công ty của tôi ra mắt sản phẩm mới gọi là MicroContinuity. Trước
khi ra mắt sản phẩm, chúng tôi tổ chức vài buổi thực hành để hướng dẫn hệ thống cho mọi
người. Một sinh viên tên là Joy Anderson, đã ra mắt thành công chương trình
MicroContinuity, và đến giờ chương trình này vẫn rất thành công. Khi đến giờ ra mắt sản
phẩm, tôi quyết định mình đã quá mệt với việc kể câu chuyện của mình, nên tôi quyết định kể
câu chuyện của Joy để thay thế. Và thế là chúng tôi ra mắt sản phẩm và bán hơn 8.000 sản
phẩm, mang về doanh số hơn 1 triệu USD chỉ trong 2 tuần. Vài tháng sau, chúng tôi tổ chức
buổi hội thảo cho các KH đã mua sản phẩm. Tôi nhớ mình đã kinh ngạc khi tôi quan sát KH
và thấy tỷ lệ KH là 50/50 đều cả nam và nữ. Thông thường, hội thảo của chúng tôi 90% là
nam, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Cuối cùng, chúng tôi khảo sát người tham dự để tìm
hiểu lý do tại sao họ đến Hội thảo. Hầu như chẳng có ngoại lệ nào, mọi khách nữ đều nói
“Tôi muốn được giống như Joy Anderson.”
Tôi tiếp tục quan sát những ví dụ của xu hướng này, những người gắn kết với câu chuyện của
tôi chính là những người mua sản phẩm của tôi. Vì vậy, vài năm trước, tôi đã bắt đầu dạy
khái niệm về NVTH. Những học viên áp dụng những điều tôi dạy ở đây đã thay đổi hoàn
toàn DN của họ. Tất cả những câu chuyện thành công từ bất kỳ khóa huấn luyện của chúng
tôi đều bắt nguồn từ việc xây dựng thương hiệu và nền tảng xoay quanh NVTH.
Khái niệm này có thể tạo sự khác nhau giữa kiếm 1.000USD mỗi tháng với kiếm
100.000USD mỗi tháng. Điều này có hấp dẫn bạn không? Bạn thấy hứng thú ra sao? Tại sao
ai đó lại chỉnh kênh để xem chương trình TV đặc biệt về câu chuyện của bạn? Bạn có thể
đang nghĩ “Nhưng tôi chẳng có gì hấp dẫn”. Tôi hứa rằng tôi cũng không hứng thú lắm khi
tôi bắt đầu. Nhưng nếu bạn tìm những cách kể câu chuyện của mình, bạn có thể làm cho nó
hấp dẫn, và mọi người sẽ cuốn theo bạn vì đó là sự kết nối cá nhân.
Có 3 thành phần để tạo nên NVTH:
•
•
•

Kết cấu
Đặc tính
Cốt truyện

Bạn cần mỗi thành phẩn trên để làm đầy một nhân vật mà mọi người thích và đi theo.
Chương tiếp theo, chúng ta sẽ trao đổi làm thế nào để giới thiệu những đặc tính của NVTH
đến khán giả, nhưng bây giờ thì bạn cần tập trung xây dựng hồ sơ cho NVTH của bạn. Chúng
ta sẽ đi vào qui trình chi tiết ngay bây giờ.

4 YẾU TỐ CỦA NHÂN VẬT THU HÚT
1. Cốt truyện: tất cả NVTH đều phải có cốt truyện. Điều này là thiết yếu nếu bạn muốn
có kết quả. Nếu bạn mở TV lên và thấy Jared đang ngồi đó và ăn bánh mì, bạn sẽ
phản ứng ra sao? Bạn sẽ có thể nghĩ như thê này “ Cái gã gày còm phiền toái này là ai
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mà chỉ suốt ngày ngồi đó mà ăn bánh mì thế nhỉ?” Nếu thiếu việc biết về câu chuyện
giảm cân kỳ kỳ diệu của anh, bạn sẽ không thể gắn kết với anh. Anh ta sẽ chỉ là một
anh chàng đỏm dáng ăn bánh mì.
Nhưng nếu bạn biết câu chuyện của Jared, những bức hình anh nặng 158Kg và 71Kg,
và nhìn thấy anh ăn bánh mì, thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn có thể
nghĩ là “Tôi không giống anh ta. Nhưng nếu anh ta có thể giảm số cân đó chỉ bằng
cách ăn bánh mì, có thể tôi cũng làm được. Tôi muốn đạt kết quả giống anh ta.” Bạn
có thấy sự khác biệt trong sự phản ứng của KHTN không?
Bạn chia sẻ câu chuyện của mình vì bạn muốn mọi người hiểu điểm xuất phát của bạn
từ đâu. Nếu họ có thể gắn kết với điểm xuất phát của bạn, rồi họ sẽ muốn theo bạn
đến điểm hiện tại. Nếu họ không hiểu câu chuyện, những KHTN sẽ không theo bạn và
không nghe bạn. Bạn sẽ giống như xa lạ, bạn sẽ dường như không thật với họ. Tuy
nhiên, nếu họ thấy rằng bạn đã từng trong tình huống như vậy, rồi họ liền có sự tương
đồng với bạn và sẽ theo bạn. Câu chuyện của bạn đưa ra một cái móc. Bạn có thể bố
trí con đường và họ sẽ theo bạn trên con đường đó.
Chìa khóa là câu chuyện phải cách nào đó liên quan đến sản phẩm bạn muốn bán,.
Nếu bạn đang bán sản phẩm giảm cân, bạn sẽ muốn kể câu chuyện về việc giảm cân.
Nếu bạn đang bán tư vấn đầu tư, bạn muốn một câu chuyện tài chính. Điều này ý
nghĩa chứ?
Nếu bạn chưa có câu chuyện liên quan đến sản phẩm của bạn, cũng không sao. Bạn
có thể gim câu chuyện của ai đó thay vào. Đó là điều tôi làm khi chia sẻ câu chuyện
của Joy Anderson và bất ngờ thu hút được những KH nữ. Học viên của bạn, những
tình huống thực tế của bạn, những KH thành công của bạn, tất cả đều là nguồn cho
những câu chuyện và NVTH liên quan. Chủ của Subway không phải là anh chàng trên
TV lúc nào cũng ăn bánh mì, phải không nào? Đó la Jared. Anh ta là mắt xích của câu
chuyện thành công nên anh trở thành NVTH. NVTH của bạn cần cần phải chính là
bạn, nhưng câu chuyện thì chắc chắn phải có.
2. NVTH được kể trong truyện ngụ ngôn: truyện ngụ ngôn là những câu chuyện ngắn,
dễ nhớ, và mô tả một chủ đề liên quan. Nếu bạn cùng tôi một lúc, bạn sẽ thấy tôi kể
nhiều câu chuyện hay chuyện ngụ ngôn.
Ví dụ, khi tôi dạy lớp Bí mật của chuyên gia, tôi cần một cách để chỉ mọi người cách
kiếm tiền từ mọi tài năng hay kỹ năng của họ. Vì thế tôi chia sẻ câu chuyện, hay
chuyện ngụ ngôn, về sản phẩm đầu tiên mà tôi tạo ra: DVD hướng dẫn làm súng
khoai tây. Có nhiều thứ trong câu chuyện đấy tôi không đề cập đến trong cuốn sách
này, nhưng nó mô tả sự thật là bạn có thể tạo và kiếm tiền bằng cách chia sẻ kinh
nghiệm hoặc trải nghiệm trong bất kỳ chuyện gì.
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Tôi có nhiều câu chuyện ngụ ngôn khác mà tôi dùng để dạy những nguyên tắc cốt lõi
mà tôi muốn và cần KH hiểu. Hãy nhớ lại về những giáo viên của bạn trong quá khứ,
những người tạo ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn. Tôi đoán là nếu họ là những người
gần nhất ảnh hưởng đến bạn bởi vì họ dạy bạn bằng những câu chuyện hài hước và dễ
nhớ.
Một câu chuyện ngụ ngôn là câu chuyện về điều gì đó xảy ra trong cuộc đời của
NVTH. Phần lớn mọi người cứ để cuộc đời trôi qua và họ chẳng dừng lại để chi chú
nhưng điều lý thú đã xảy đến với họ. Nhưng bạn thì khác. Bạn có khả năng sử dụng
những điều thú vị xảy ra trong suốt cuộc đời bạn để tạo động lực cho người khác, và
cũng rất tốt để bán hàng.
Thêm một ví dụ nữa về câu chuyện ngụ ngôn mà tôi dùng mỗi khi tôi bán hàng. Huấn
luyện viên đấu vật ở ĐH của tôi tên là Mark Schultz. Tôi vừa chuyển đến Ký túc xá
và tham dự buổi tập đầu tiên nơi tôi có một buổi gặp gỡ tuyệt vời với các đồng đội và
huấn luyện viên. Đên đó, có tiếng gõ cửa ở phòng tôi. Khi tôi mở cửa, HLV Schultz
đứng đó. Ông mang cho tôi một cuốn băng video về các thế vật của ông. Tôi nghĩ
điều này thật là tuyệt, nhưng trước khi rời đi, ông yêu cầu tôi lấy ví ra. Khi tôi đưa ví
cho ông, ông mở ra, lấy tất cả tiền trong đó rồi trả lại tôi cái ví trống. Tôi bối rối
nhưng ngại không mở lời được. Rồi ông bảo tôi “Russell, nếu bây giờ tôi đưa cho em
Video này miễn phí, em sẽ chẳng bao giờ xem nó. Nhưng vì bây giờ em phải trả tiền
để có nó, em đã thực hiện một cuộc đầu tư. Và tôi biết là em sẽ xem và học được từ
nó.” Và ông đã đúng. Vì tôi đã đầu tư, tôi xem đi xem lại Video đó, và tôi trở thành
một đô vật giỏi hơn nhờ có nó. Đó là ngày tôi học được sức mạnh của đầu tư.
Bây giờ thì tôi chia sẻ câu chuyện này hầu như mỗi lần tôi mời ai đó đầu tư với tôi. Vì
tôi hiểu KHTN muốn thành công, nhưng tôi biết họ sẽ không có nó trừ phi họ đầu tư.
Bạn đã hiểu làm thế nào việc kể chuyện , giống như chuyện HLV Schultz vậy đó, lại
có quyền năng mạnh mẽ hơn nhiều so với việc bạn chỉ nói suông với ai đó là anh cần
phải đầu tư.
Hãy nhìn lại cuộc đời bạn, tôi hứa rằng bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện mà bạn có
thể giúp bạn minh họa các ý quan trọng. Bạn cũng có thể tạo ra những câu chuyện từ
cuộc đời của người khác. Chỉ cần hiểu rằng khi bạn dừng việc dạy dỗ lý thuyết và bắt
đầu dạy thông qua các câu chuyện, khán giả sẽ nhớ thông điệp của bạn lâu hơn nhiều.
3. NVTH chia sẻ những điểm yếu của họ: yếu tố tiếp theo này là một trong những điều
mà người ta ngại chia sẻ nhất, nhưng nó là điều quan trọng cần chia sẻ nhất vì nó làm
cho bạn trở nên gần gũi và “thật” hơn. Bạn cần hiểu rằng mọi NVTH đáng tin và
hoành tráng đều có những điểm yếu. Hãy ngĩ về nhân vật yêu thích của bạn trên film,
trong sách hay trong chương trình truyền hình. Những tính cách mà bạn dễ có cảm
xúc lại là những điểm yếu, phải không?. Một trong những ví dụ yêu thích của tôi là
Siêu Nhân. Anh ta là người đàn ông thép, bất khả chiến bại. Chẳng ai giết được anh
ta. Nếu như vậy thì cốt truyện sẽ chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng khi bạn được giới thiệu
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về Kryptonite và sự quan tâm của anh về hạnh phúc gia đình, tự nhiên Siêu nhân trở
nên dễ tổn thương và có những điểm yếu, anh ta trở thành một nhân vật thú vị mà
nhiều người quan tâm.
Chẳng ai muốn nghe về một người hoàn hảo vì bạn chẳng liên quan. Phần lớn chúng
ta trình diễn bề ngoài hoàn hảo cho khán giả, vì vậy điều này làm xa lánh những
người KH mà chúng ta đang thực sự muốn chạm tới. Ngược lại, ngay khi khán giả
hiểu rằng bạn không hoàn hảo, rằng bạn cũng có nhiều điểm yếu, họ bắt đầu thông
cảm với bạn. Họ yêu thích bạn nhiều hơn bởi vì bạn giống họ: không hoàn hảo.
4. NVTH khai thác sức mạnh của phân cực: một thử thách khác mà người ta đối mặt
khi giao tiếp với khán giả là không làm mất lòng ai. Vì vậy thay vì trở thành một
người có sức hút thì nhiều diễn giả lại trở nên nhạt nhẽo và trung lập với những chủ
đề chỉ chia sẻ những thứ an toàn mà mọi người ưa thích.
Đó là vấn đề. Trong khi điều này nghe có vẻ hợp lý, chiều lòng mọi người, vấn đề là
điều gì trung dung thì sẽ nhàm chán. Khi NVTH muốn chiếm phiếu bầu của mọi
người, họ sẽ chẳng có ai.
Thay vào đó, NVTH thường rất có chính kiến. Họ chia sẻ quan điểm của họ về những
vấn đề khó và họ giữ vững lập trường của mình cho dù có nhiều người không đồng
tình với họ. Họ phân định ra ranh giới rõ ràng. Và khi họ đứng lên với những điều họ
tin tưởng, họ sẽ phân khán giả thành 3 nhóm: những người đồng tình với họ, những
người trung lập và những người không đồng tình. Khi bạn bắt đầu tạo sự phân cực, nó
sẽ biết những người hâm mộ thất thường trở thành những người hâm mộ trung thành
cuồng nhiệt, họ sẽ theo những điều bạn nói, chia sẻ thông điệp của bạn và mua hàng
của bạn liên tục.
Một trong những ví dụ tốt nhất của khái niệm này chính là Howard Stern. Anh ta rất
cực đoan. Mọi người một là yêu thích anh, hai là ghét anh. Nhưng nếu bạn thấy lượng
theo dõi anh ta trên chương trình radio Sirius và vai trò của anh ta trong chương trình
Tài năng nước Mỹ, mọi người lại lắng nghe anh. Hãy nghĩ về chương trình radio mà
bạn nghe về những trang Blog hay những cuốn sách mà bạn đọc. Có phải là NVTH
mà bạn theo có những thái cực ảnh hưởng đến bạn phải không? Có những người mà
bạn vẫn theo dõi và lắng nghe cho dù thông điệp của họ làm bạn khó chịu? Điều thú
vị là chúng lại dành rất nhiều thời gian để lắng nghe, theo dõi và chia sẻ những điều từ
những người mà chúng ta coi thường khi chúng ta đề cao sự khôn ngoan của những
người chúng ta yêu thích. Vậy nếu những nhân vật này không nằm ở thái cực khác,
bạn cũng chẳng có cơ hội biết họ là ai.
Trở nên đối lập đôi khi rất đáng sợ. Thật lo ngại khi biết rằng mỗi khi bạn bắt đầu
chia sẻ quan điểm của mình, sẽ có thể có những người không đồng tình với bạn và sẽ
bắt đầu “ném đá” trên mạng. Nếu bạn tìm tôi trên mạng, bạn sẽ tìm thấy những người
yêu quí tôi cũng như những người ghét tôi. Cách này là vậy đấy. Nếu bạn trung lập,
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chắng ai ghét bạn, nhưng cũng chẳng ai biết đến bạn. Ngay khi bạn bắt đầu thể hiện
quan điểm về những vấn đề quan trọng, bạn sẽ có thêm người ghét bạn, nhưng bạn
cũng sẽ có thêm những người hâm mộ cuồng nhiệt. Những người hâm mộ cuồng
nhiệt là những người sẽ mua sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Nếu chẳng ai nói về bạn thì sẽ chẳng có ai biết đến bạn. Đã đến lúc bước ra khỏi vùng
trung lập và bắt đấu nói lên chính kiến của mình. Đưa những điều bạn quan tâm ra
bên ngoài.

ĐẶC TÍNH CỦA NHÂN VẬT THU HÚT
NVTH của bạn thường có một trong những đặc tính sau. Bạn cần chọn một điều mà bạn
muốn và khi đó chúng ta sẽ lướt qua những lựa chọn, cái phù hợp sẽ có thể đến với bạn. Khi
bạn kết hợp các đặc tính với nhau, nó sẽ hình thành cách mà bạn giao tiếp và tương tác với
khán giả của mình.
Lãnh đạo: đặc tính của lãnh đạo thường bao gồm những người mà mục tiêu của họ là dẫn dắt
khán giả từ nơi này đến nơi khác. Hầu hết lãnh đạo có câu chuyện giống nhau để kể cho khán
giả của họ và vì vậy, hiểu được những rào cản và cạm bẫy, các khán giả sẽ có thể đối diện với
cuộc hành trình để đạt kết quả vượt trội. Thường thì các lãnh đạo là người đạt được những kết
quả mơ ước và khán giả đến để tìm sự giúp đỡ trên con đường giống vậy. Tôi chắc rằng có
nhiều người lãnh đạo mà bạn noi gương trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, và đây cũng có
thể là vai trò phù hợp cho bạn khi giao tiếp với khán giả của mình.
Nhà thám hiểm: nhà thám hiểm thường là người rất tò mò, nhưng anh ta không phải lúc nào
cũng có mọi câu trả lời. Vì thế anh ta lao vào những cuộc hành trình khám phá sự thật tối
thượng. Anh ta mang lại kho báu từ những cuộc hành trình và chia sẻ nó với khán giả. Đặc
tính này giống với lãnh đạo, nhưng thay vì dẫn dắt khán giả trên cuộc hành trình để tìm kết
quả, anh ta có thể mang kết quả về trao cho họ.
Phóng viên hay Người truyền giáo: đặc tính này thường ở những người chưa có thành quả để
chia sẻ với khán giả , nhưng họ khao khát nó. Vì vậy họ đóng vai trò phóng viên và đi tìm
hiểu sự thật. Nhưng người này thường dùng đặc tính này phỏng vấn hàng tá, hàng trăm hoặc
hàng ngày người và chia sẻ những phỏng vấn của họ, và những điều mà họ học hỏi được
trong quá trình đó cho khán giả của họ.
Đây là đặc tính mà tôi sử dụng khi mới bắt đầu. Tôi không biết nhiều về Marketing Online,
thế nên tôi bắt đầu phỏng vấn mọi người. Tôi trở thành phóng viên, giống như Larry King
hay Oprah.. Vì tôi đã phỏng vấn những người thú vị và chia sẻ câu chuyện cũng như bài học
từ họ, tôi bắt đầu xây dựng được những khán giả của chính mình. Mọi người thường thấy tôi
cùng với những người đẳng cấp và rồi qua thời gian, tôi trở nên quen thuộc với họ. Vị thế của
tôi lên cao vì tôi thường xuyên giao du với những nhân vật có tiếng tăm. Kiến thức và hình
ảnh tôi tạo được từ việc làm phóng viên tự nhiên đưa tôi vào nghề huấn luyện. Trở thành một
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phóng viên là một cách khởi đầu tuyệt vời cho việc KD trong thị trường ngách mà bạn chưa
biết nhiều về nó.
Người hùng bất đắc dĩ: bây giờ là đặc tính cá nhân của tôi, và cũng là cái tôi thường chia sẻ
với khán giả của mình. Đây là dạng người hùng khiêm tốn, không thực sự muốn sự chú ý hay
sự ồn ào nào với những khám phá của mình. Nhưng anh ta hiểu những thông tin và những bí
mật anh ta có rất quan trọng nên anh phải vượt qua sự e ngại để chia sẻ nó với cả thế giới.
Lương tâm thôi thúc anh phải chia sẻ tất cả những điều mình biết. Nhiều bạn nghĩ chuyện này
là tự nhiên. Bị chú ý thì không thoải mái lắm nhưng bạn hiểu là mình cần phải có mặt ở đó.
Nếu đó là bạn, một người hùng bất đắc dĩ là một đặt tính hoàn hảo cho bạn. Hãy diễn vai của
mình!
Lãnh đạo, nhà thám hiểm, phóng viên hay người hùng bất đắc dĩ: bạn có thể có những đặc
tính giống như một trong những hình mẫu này. Hãy xác định phong cách nào phù hợp và bắt
đầu xây dựng NVTH của bạn và sử dụng những nét đặc tính này. Nếu bạn là nhà thám hiểm,
hãy kể những câu chuyện phiêu lưu. Nếu bạn là lãnh đạo, hãy kể những câu chuyện về nơi
mà bạn đã đến và nơi mà bạn sẽ đi. Nếu bạn chọn được đặc tính phù hợp với mình, sẽ rất dễ
cho bạn nhập vai. Nếu bạn phải loay hoay để xây dựng NVTH, có lẽ bạn nên chọn đặc tính
khác.

CỐT TRUYỆN CỦA NHÂN VẬT THU HÚT
Những câu chuyện là cách tuyệt vời để giao tiếp với khán giả của bạn. Và có 6 dạng cốt
truyện cơ bản mà các DN sử dụng tới lui trong email, thư bán hàng, website thông tin và các
dạng truyền thông khác. Chúng ta sử dụng nó vì nó hiệu quả. Mỗi loại được tạo cho một mục
đích đặc biệt. Một khi bạn học cách hoàn thiện những cốt truyện này, chính bạn sẽ thấy nó lợi
hại ra sao và muốn sử dụng nó trong nhiều cách khác nhau. Hãy lướt qua những điểm cơ bản
của mỗi loại:
Thất bại và hồi phục: “Tôi đã có mọi thứ. Tôi đã ở trên đỉnh thế giới. Cuộc đời thật tuyệt.
Nhưng rồi XYZ xảy ra. Tôi phải tìm lối thoát khỏi XYZ. Nhưng trong họa có phúc vì tôi đã
vượt qua XYZ., và tôi đã học/đã nhận ABC. Bây giờ tôi DEF.
Câu chuyện mất mát và phục hồi luôn mạnh mẽ vì chúng thể hiện sự vươn lên vượt qua gian
khổ hay thử thách. Nếu bạn có câu chuyện mất mát và phục hồi của chính mình thì quá tuyệt.
Nếu không, bạn có thể luôn mượn từ những người theo bạn hay thậm chí từ những phương
tiện truyền thông chính thống hay một bộ film bạn thích.
Chúng tôi so với họ: bạn muốn dùng câu chuyện chúng tôi so với họ để phân cực khán giả.
Bạn nhớ sức mạnh của thái cực chứ? Sử dụng kiểu câu chuyện này sẽ kéo fan hâm mộ của
bạn gần hơn và cho họ sự tập trung chống lại những người bên ngoài. Tôi thường gọi là “nói
so với làm” trong danh sách của mình. Tôi muốn mọi người lựa chọn họ là ai, vì nếu bạn đi
với tôi, bạn sẽ là người hành động, và tiếp tục lên cao hơn với tôi.
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Trước và sau: “Trước đây tôi đã ABC. Bây giờ thì tôi XYZ.”
Đây là kiểu câu chuyện về sự chuyển đổi. và chúng có thể ứng dụng trong bất kỳ thị trường
nào. Ví dụ, trong thị trường giảm cân, bạn có thể nói, “Hồi đó tôi mập. Rồi tôi thử Chương
trình X. Bây giờ thì tôi mi-nhon rồi” Hoặc thử cái này với thị trường hẹn hò: “Trước đây tôi
cô đơn và không quyến rũ. Rồi tôi có Chương trình Y. Tôi đã có gái bu đầy.” Đây là sự
chuyển đổi cho thị trường kiếm tiền: “Trước đây tôi nghèo hèn, sống trong một cái hộp dưới
gầm cầu. Rồi tôi thử sản phẩm Z. Bây giờ tôi đã có một dinh thự ở Beverly Hills.”
Những câu chuyện này dễ kể và đơn giản để viết. Sự thật là bạn có thể kể cả câu chuyện chỉ
với những bức hình. Nhưng đừng để sự dễ dàng đánh lừa bạn. Những câu chuyện này là
những nguồn động lực mạnh mẽ và bạn nên sử dụng chúng thường xuyên.
Khám phá kinh ngạc: “Ối giời ôi, này bạn…đợi đến khi bạn bạn được nghe về một điều
kinh ngạc mà tôi vừa khám phá! Bạn sẽ không tin nó, nhưng tôi đã đánh nó bay ra khỏi công
viên ngay lần thử đầu tiên! Tôi không chắc là nó hiệu quả không nhưng thật là kinh ngạc.
Bạn hãy thử nó đi!”. Những câu chuyện này cực hay cho việc bán Hội thảo trực tuyến
(Webinar) và Hội thảo qua ĐT (Teleseminar) vì chúng giúp mọi người tin rằng câu trả lời mà
họ tìm kiếm bấy lâu cuối cùng đã xuất hiện.
“Bật mí” bí mật: “ Tôi có một bí mật… nếu bạn muốn biết nó là gì, bạn cần phải…..” Đây là
kiểu cốt truyện ưa thích của tôi. Cả công ty của tôi, DotcomSecrets, được xây dựng dựa trên
những cốt truyện “bí mật”. Sự quyến rũ của bí mật lôi người đọc vào phễu và đẩy họ lên
Thang giá trị của bạn.
Kết quả của người khác: chia sẻ thành công của người khác với những sản phẩm và chương
trình của bạn cung cấp bằng chứng xã hội mạnh mẽ. Hãy thu thập thật nhiều kết quả sử dụng
sản phẩm của KH nhiều nhất có thể. Rồi kể chúng tùy nghi trong suốt câu chuyện của bạn.
Hoặc sử dụng chúng như những câu chuyện đơn lẻ và ví dụ thực tế.
Hãy ôn lại nào: Đã đến lúc bắt đầu tạo ra NVTH của bạn. Khi tôi nói “tạo ra”, không có
nghĩa là “bịa ra”. Ý tôi là tập trung vào câu chuyện và cá tính của bạn hay một KH nào đó
của bạn có. Nó là thật. Hãy bắt đầu sắp xếp các đặc tính, những câu chuyện, những thất bại
của bạn và điểm sống còn của bạn. Hầu hết các chủ DN chẳng bao giờ nghĩ về công cụ truyền
thông vô cùng quan trọng này. Và thậm chí nếu họ có làm, họ cũng không dành thời gian và
công sức để hoàn thành tốt công việc tạo ra một nhân vật đáng tin. Như tôi đã nói ở trên, việc
tạo ra NVTH của bạn có thể tạo ra sự khác biệt giữa kiếm 1 ngàn USD mỗi tháng và 100
ngàn USD mỗi tháng.
Phần tiếp theo: Bây giờ chúng ta đã hiểu chiến lược đằng sau NVTH, hãy tập trung vào việc
làm thế nào chúng ta có thể sử dụng công cụ này để giao tiếp với khán giả và giúp họ leo lên
Thang giá trị một cách tự nhiên.
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Khi ai đó tham gia vào danh sách của bạn lần đầu tiên, rất cần thiết khi bạn nhanh chóng xây
dựng kết nối giữa họ và NVTH. Cách mà bạn giới thiệu nhân vật có thể tạo nên sự khác biệt
giữa một người đăng ký mở email của bạn thường xuyên hay bấm nút Xóa luôn. Trong nhiều
năm, tôi đã thử hàng tá cách để xây dựng mối quan hệ nhanh chóng với mọi người sau khi họ
tham gia vào danh sách của tôi, nhưng tôi luôn phải vất vả với nó cho đến khi tôi học được
một khái niệm gọi là Trình tự “Phim nhiều kỳ” (Soap Opear) từ một trong những người bạn
của tôi, Andre Chaperon.
Nếu bạn chưa bao giờ xem phim nhiều kỳ, những câu chuyện với kết thúc mở, các tình tiết
kịch tính đã hút người xem và giữ họ quay trở lại mỗi ngày để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Những chương trình này là những chuyện kể liên tục không hồi kết. Các nhân vật luôn gặp
rắc rối rồi thoát ra khỏi rắc rối, yêu rồi chia tay, bị bỏ tù rồi trốn thoát, chết rồi lại xuất hiện
trở lại một cách thần kỳ. Nếu bạn có sự liên hệ với các nhân vật, bạn sẽ không thể thoát khỏi
bị hút vào bộ phim và muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu chuyện và các yếu tố giống như vậy để tạo ra trình tự email
mở đầu của bạn. Mục tiêu là tạo ra một sự kết nối giữa NVTH van người đọc email. Nếu
email đầu tiên của bạn chán òm, bạn tiêu rồi. Họ sẽ có thể chẳng mở xem tiếp đâu. Nhưng
nếu bạn cho họ điều gì đó hấp dẫn và hút họ với một cốt truyện mở từ email đầu tiên, thì họ
sẽ chờ xem cái tiếp theo, rối tiếp theo, tiếp theo nữa.
Trong Trình tự Soap Opera, bạn sẽ giới thiệu NVTH của mình và xây dựng một câu chuyện
đầy kịch tính không hồi kết để cuốn người đọc vào. Có vài cách khác nhau để bạn có thể thực
hiện điều này. Ví dụ, tôi đã thấy trình tự mà Andre đã xây dựng có tới 40 hay 50 email! Tôi
không có thời gian hay kiên nhẫn để có thể làm điều này, nên thay vào đó tôi xây dựng một
trình tự đơn giản, một Trình tự Soap Opera trong 5 ngày để gửi khi ai đó tham gia vào danh
sách của tôi. Mấu chốt để trình tự này hoạt động là bạn phải mở và đóng các vòng lặp để
cuốn hút đọc giả từ email này đến email khác.
Ví dụ, tôi có thể kể cho đọc giả trong email đầu tiên về việc tôi đã khám phá ra bí mật thoát
khỏi những cơn đau dây thần kinh mãi mãi mà không cần phải tốn kém điều trị hay bị những
tác dụng phụ…nhưng thay vì kể cho họ nghe mọi chi tiết, tôi chỉ mở một vòng và bảo họ tôi
sẽ trao cho họ bí mật vào ngày mai. Rồi, trong email thứ hai, tôi đưa bí mật cho họ, nhưng tôi
lại mở thêm một vòng mới kéo họ vào email thứ 3.
Tôi chắc là bạn đã thấy các đạo diễn làm điều này trong phim nhiều tập hay các chương trình
thực tế. Chiến thuật này kéo bạn từ quảng cáo thương mại này đến quảng cáo thương mại
khác, từ tập này đến tập khác. Bạn nhìn thấy nó mỗi ngày trên TV, bây giờ đến lượt bạn trở
thành cao thủ với email.
Để tôi đưa bạn lướt qua 5 email trong trình tự Soap Opera mà đọc giả nhận khi tham gia vào
danh sách của tôi. Nó đơn giản và hoạt động để xây dựng mối quan hệ với NVTH thật nhanh.
Trong ví dụ này, ai đó vừa điền vào form đăng ký trên Squeeze page để tham gia vào danh
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sách của tôi và đang yêu cầu thêm thông tin về việc trở thành một Chuyên gia và sản phẩm
mà tôi sẽ bán cho họ trong chuỗi email này là “Những bí mật của Chuyên gia”.
Email #1: Mở màn.
Đây là email đầu tiên, một lời cảm ơn, mà người ta nhận được 1 phút sau khi đăng ký vào
danh sách. Nó mở màn cho những email đang đến và cho họ biết điều gì trông đợi. Bạn sẽ
gửi email cho họ mỗi ngày một lần, 2 lần/ngày hay 1 lần/tuần? Theo trình tự này, tôi khuyên
bạn nên gửi 1 lần/ngày để có kết quả tốt nhất.
Đây là ví dụ:
Tiêu đề: [DSC] Ch. 1 of 5
Nội dung: Xin chào, Russell đây, và tôi muốn chính thức chào đón bạn đến với thế giới của
tôi.
Khoảng 10 năm trước, tôi đã khởi động công việc KD online đầu tiên của mình khi tôi đi học
( tôi bán DVD hướng dẫn làm Súng bắn khoai tây), và thú vui nhỏ này đã trở thành nỗi ám
ảnh của tôi.
Tôi bắt đầu bán đủ thứ linh tinh trên mạng và trở thành một sinh viên Marketing.
Các công việc KD khác của tôi là nơi mà tôi thí nghiệm và thử đủ trò…
DotcomSecrets là nơi tôi chia sẽ những gì mình đã học được.
Mục tiêu của tôi luôn là cho đi MIỄN PHÍ những thứ còn tốt hơn cái mà người khác phải trả
tiền để có nó.
Sự thật là ngày mai tôi sẽ làm việc đó. Vâng, tôi sẽ cho bạn miễn phí một trong những sản
phẩm tốt nhất của tôi và bạn chỉ trả tiền cho tôi nếu bạn nghĩ nó đáng giá…nhưng chỉ nếu
bạn mở email khi nó đến mà thôi…
Bạn vẫn nghe tôi nói chứ…
Tôi muốn mối quan hệ của chúng ta bắt đầu tốt…
Vì vậy, tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên với rất nhiều giá trị đến mức bạn sẽ cảm thấy bị bắt buộc
mua hàng từ tôi trong tương lai ( đùa chút thôi nha…)
Nghe hấp dẫn chứ?
Tuyệt, hãy đợi email tiếp theo vào ngày mai,
Cảm ơn,
Russell Brunson , người bạn Marketing mới của bạn.
Tái bút: tiêu đề là [DSC] Ch. 2 of 5 : ngày mà việc học hành làm tôi thất bại – đón xem nhá!
Email #2: Mở đầu đầy kịch tính.
Ok, nếu bạn đã làm tốt việc mở vòng ở email đầu tiên thì đọc giả sẽ khắc khoải chờ mong
email tiếp theo đến. Theo tôi, đây là lúc câu chuyện qui trình bán hàng bắt đầu. Tôi học từ
Daegan Smith là bạn luôn khởi đầu bất kỳ câu chuyện hay nào tại điểm cao trào. Hầu hết mọi
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người mắc sai lầm khi khởi động câu chuyện từ điểm bắt đầu, nhưng thường những câu
chuyện sẽ không hay cho đến đoạn giữa, nên sẽ tốt hơn khi khởi động ở phần hay, và rồi bạn
quay lại và kể cốt truyện khi đọc giả đã bị hút.
Cốt truyện: Một khi bạn đã có được sự chú ý của họ với cảm xúc cao trào, bạn sẽ quay lại kể
cốt truyện cho họ. Kể cho họ những sự kiện dẫn đến điểm cao trào. Làm thế quái nào mà trên
thế giới này bạn lại đưa mình rơi vào tình thế khó khăn như vậy? Thông thường, cốt truyện sẽ
đưa bạn trở về điểm gần giống như tình trạng của đọc giả hiện tại. Nếu bạn đang giúp họ
giảm cân, bạn đưa họ về thời điểm khi bạn bị thừa cân. Nếu bạn đang dạy họ về tài chính,
đưa họ về thời điểm trước khi bạn thành công. Bạn muốn đưa họ cùng đi trên cuộc hành trình
của mình.
Cốt truyện sẽ đưa đến điểm mà bạn mắc kẹt và và bế tắc. Thường đó là nơi đọc giả đang sống
cuộc đời hiện tại của họ. Họ cũng đang mắc kẹt và đó là lý do tại sao họ đón chờ câu những
câu trả lời của bạn. Nhưng chưa giải thích câu trả lời cho họ vội. Chỉ mở vòng, và hứa sẽ bật
mí trong email thứ 3.
Đây là ví dụ:
Tiêu đề: [DSC] Ch. 2 of 5: Cái ngày mà việc học hành làm tôi thất bại.
Nội dung: “Làm thế nào mà tôi lại ở đây?”
Tôi ngồi ở giữa thính phòng đông nghẹt, cảm thấy chút bối rối sau mọi việc, nó sẽ kết thúc tại
đây… giống thế này.
Tôi đã mù quáng theo nguyên trạng trong 15 năm, hướng về một mục tiêu, chỉ để phát hiện
ra tất cả mọi thứ là dối trá…
Tôi nhìn sang trái … rồi nhìn sang phải…. và tôi thấy hàng trăm người khác trong tình trạng
như tôi. Khác là họ lại đang cười.
Họ không biết điều gì đã xảy ra với chúng tôi ư?
Đó là Thứ Bảy, 14/5/2005.
Nó là cái ngày mà tôi tốt nghiệp ĐH, ngày mà cha mẹ tôi đã kể về nó trong nhiều năm.
“Con cần phải lấy bằng ĐH để có công việc tốt”
Chắc rồi, đêm nay sẽ có nhiều thứ để ăn mừng…
Nhưng sáng mai sẽ thế nào?
Đó là khi tất cả chúng tôi có cơ hội gặp “Thế giới thực”.
Và khi chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng nó chẳng hề tươi đẹp và độ lượng.
Hầu hết mấy đứa tốt nghiệp cùng tôi, nếu tụi nó có thể tìm được việc làm, tụi nó sẽ bước vào
mức việc đầu tiên để kiếm 30 đến 40 ngàn USD một năm…
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Vừa đủ để trang trải cho tiền phải trả hàng tháng cho các khoản vay học ĐH.
Các khoản vay nợ thì không thể bỏ qua…cho dù bạn tuyên bố phá sản.
Cái vòng luẩn quẩn của nợ nần và thị trường lao động vốn không trả đủ để trang trải các chi
phí học hành của chúng tôi chính là thứ mà chúng tôi thừa hưởng khi chúng tôi bước vào
“Thế giới thực”.
Vì vậy khi tôi nhìn quanh và nhìn thấy họ đang cười trong ngày tốt nghiệp, đầu tiên tôi bị bối
rối…
Không phải cho tôi mà là cho họ…
Vì với tôi, tôi đã biết bước tiếp theo của mình là gì. Mới 2 năm trước thôi, tôi đã tình cờ tìm
thấy con đường thú vị để làm những điều mà tôi giỏi và biến những thứ đó thành công việc
KD.
Đó là một công việc kinh doanh mang lại cho tôi 250.000USD trong năm cuối ĐH và tiếp tục
mang về cho tôi hơn 1 TRIỆU USD chỉ 1 năm sau tốt nghiệp.
Bạn có muốn biết tôi đã tìm thấy gì không ? Bạn có hứng thú với việc làm thế nào mà tôi có
thể hiện thực ý tưởng và hoạt động với đúng nghĩa là không vốn, trong khi tôi vẫn đi học,
tham gia đấu vật và dành thời gian với người vợ mới cưới ?
Nếu bạn quan tâm, hãy chờ email của tôi ngày mai. Tôi sẽ cho bạn thấy sự vi diệu mà tôi đã
có, nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ giải thích làm thế nào bạn cũng có thể đạt kết quả đó trong
đời !
Vì vậy, hãy chờ email ngày mai nhé ! Tiêu đề là [DSC] Ch. 3 of 5 : Những Bí mật của
Chuyên gia.
Cảm ơn,
Russell Brunson, ước gì tôi lấy lại được học phí
PS : suýt quên, tôi đã kể cho bạn ngày hôm qua rằng tôi sẽ trao cho bạn miễn phí sản phẩm
tốt nhất của tôi..
Bạn có thể nhận nó ở đây (nhưng vui lòng đừng chia sẻ nó với bất kỳ ai khác), nó chỉ dành
cho những đọc giả trung thành của tôi mà thôi.
www.ExpertSecrets.com/freeaccess <= sản phẩm tốt nhất của tôi
Khóa học này đã tạo ra những học viên tự lập giàu có hơn bất cứ khóa nào trước đây. Nên
hãy đăng ký tham dự khóa học ngay và hãy xem nó có thể đưa bạn đi đến đâu !
Nói chuyện tiếp ngày mai nhé !
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Email #3 : Sự vi diệu.
Bây giờ đã đến lúc bắt đầu lộ hàng. Bạn có sự « giác ngộ ». Bạn nhận ra điều gì đó mà bạn
không nghĩ đến trước đây. Có lẽ nó là thứ nằm ngay trước mặt bạn suốt. Đó là thời điểm mà
mọi thứ thay đổi. Bây giờ thì các đọc giả đã « phê » rất sâu, họ muốn biết (và hy vọng là
muốn mua) giải pháp của bạn. Hầu hết thời gian, email vi diệu của bạn sẽ đưa họ về chào
hàng của bạn, những gì bạn bán để giải quyết vấn đề.
•
•
•

Tôi đã « giác ngộ » rằng mình cần xây dựng một danh sách, và đó là lúc tôi học về…
Tôi phải có một hệ thống hỗ trợ để giúp tôi vượt qua cơn nghiện, đó là khi tôi tìm
thấy…
Tôi phải giải quyết gốc cảm xúc của việc ăn uống vô độ, và đó là khi tôi khám phá
ra...

Sự vi diệu gắn chặt với giải pháp mà bạn đang bán. Nếu bạn đang bán sản phẩm của người
khác, cũng đủ để kể về sự vi diệu đã đưa bạn khám phá ra sản phẩm.
Đây là ví dụ :
Tiêu đề : [DSC] Ch. 3 of 5 : Những bí mật của chuyên gia
Nội dung: Tôi đang ngồi trong lớp học, đang làm vài phép toán và cố tính xem mỗi giờ thì
giáo sư kiếm được bao nhiêu tiền.
Tôi áng chừng ông ấy kiếm được khoảng 50.000USD mỗi năm (Ước tính của tôi có thể cao
hay thấp, tôi cũng chẳng để ý). Nếu ông ấy làm việc 40 giờ/tuần, thì ông ấy có thể kiếm được
khoảng 25USD/giờ.
Rồi tôi nhìn vào cuốn sách hướng dẫn mà tôi mới mua đêm trước. Tôi đã trả 50USD cho
cuốn sách và tôi nghĩ rằng nó cực hay.
Tôi biết là người đã viết cuốn sách đó kể rằng anh ta đã bán trung bình 100 cuốn mỗi ngày.
100 cuốn sách!
Tôi ngồi tính và với 50USD/cuốn, anh ta kiếm được 5.000USD/ngày! Hay
1.825.000USD/năm
Nhưng phần điên cuồng nhất là tác giả này chỉ mất có vài ngày để viết cuốn sách ( nó 90% là
hình, chỉ có 10% chữ), và khi viết xong, anh ta không bao giờ viết lại nó. Cuốn sách đã dạy
thay anh ta! Anh ta có thể tạo 1 lần và được trả tiền mãi!
Đó là lúc tôi nhận ra tôi không muốn bán kiến thức của mình theo giờ giống như giáo sư
đang làm…Tôi muốn bán nó như tác giả kia!
Và đó là những gì tôi làm…
Và đến năm cuối ĐH của tôi, tôi đã kiếm khoản 250.000USD!
Và trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp, tôi đã kiếm hơn 1 triệu USD!
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Và tôi đã làm mọi thứ bằng cách tập trung vào một việc…
Bán kiến thức của tôi đúng cách!
Bạn có muốn biết tôi đã làm thế nào không?
Nếu có, tôi vừa đăng một Video online mà sẽ chỉ cho bạn làm thế nào tôi dùng 20USD với
một ý tưởng đơn giản và biến nó thành một công việc kinh doanh Triệu USD mỗi năm.
Tôi đang Video ở đây: www.ExpertSecret.com/freeaccess
Hãy xem và cho tôi biết bạn nghĩ gì.
Cảm ơn,
Russell Brunson
PS: ngày mai tôi muốn cho bạn thấy một vài lợi ích tiềm ẩn mà việc trở thành Chuyên gia sẽ
mang đến cho bạn, những lợi ích không biết về sự tồn tại của nó. Đón xem email ngày mai
nhé!

Email #4: Lợi ích tiềm ẩn.
Trong email này, bạn muốn chỉ ra những lợi ích mà người đọc sẽ có bằng cách biết đến bạn
và theo kế hoạch của bạn hoặc sử dụng sản phẩm của bạn. Bạn muốn tập trung những lợi ích
mà có thể không rõ ràng. Điều này cho bạn lý do khác để email cho họ, và nó cho KHTN một
cơ hội khác để xây dựng sự kết nối mạnh mẽ hơn với NVTH. Email này sẽ chỉ ra nhưng lợi
ích tiềm ẩn họ có thể chưa bao giờ nghĩ tới.
Chắc chắn rồi, bạn sẽ kiếm được tiền, nhưng bạn cũng sẽ có thêm sự tự do để du lịch.
Chắc rồi, bạn sẽ giảm cân, nhưng bạn cũng sẽ sống đủ lâu để chơi với cháu chắt.
Chắc chắn, bạn sẽ có thể làm việc tại nhà, nhưng bạn có nhận ra rằng bạn sẽ có thể nghỉ bất
cứ khi nào bạn muốn không?
Thường thì những lợi ích tiềm ẩn này sẽ thực sự hút hồn đọc già và thúc đẩy họ hành động.
Vì vậy, bạn muốn chia sẻ vài câu chuyện minh họa cho cho những lợi ích tiềm ẩn. Cho họ
thấy rằng làm thế nào mà bạn có thể đi nghỉ bất cứ khi nào bạn muốn, và giải thích điều đó
làm cho bạn cảm thấy thế nào. Khi người đọc nghĩ “Trời ơi, tôi muốn được như vậy quá” Đó
là lúc họ bấm vào đường dẫn và mua các sản phẩm của bạn.
Đây là ví dụ:
Chủ đề: [DSC] Ch. 4 of 5: Lợi ích tiềm ẩn
Nội dung: Khi tôi mới thành Chuyên gia, tôi lo lắng vì tôi không có bằng cấp, chứng chỉ hay
gì cả…
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Tôi chỉ biết rằng những gì tôi chỉ mọi người đều hiệu quả và tôi muốn chia sẻ nó.
Nhưng điều bắt tôi không được lơ là, làm thế nào giúp mọi người đạt điều họ muốn trong
cuộc đời đã thực sự đã làm thay đổi chất lượng cuộc sống của tôi.
Chắc chắn là tôi bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền, nhưng…điều quan trọng hơn là mỗi người
tôi giúp đã mở những cánh cửa mới cho tôi. Thông qua chương trình dạy Chuyên gia, tôi đã
có thể du lịch vòng quanh thế giới và gặp nhiều người thú vị như Tony Robbins và Richard
Branson…
Nhưng lợi ích thực sự tiềm ẩn đã được trọn vẹn khi tôi thấy ai đó thay đổi cuộc sống của họ.
Và đó là điều mà công việc kinh doanh này thực sự mang lại cho tôi, tôi đoán nếu bạn ở đây
thì có thể nó cũng là thứ tương tự cho bạn, đúng không nào?
Nếu vậy thì bạn cần đăng ký khóa học Những bí mật của chuyên gia. Bình thường tôi thu phí
tham dự 3.000USD, nhưng tôi sẽ làm 2 việc tuyệt vời dành cho bạn:
Tôi tặng bạn chương trình giảm giá KHỦNG 90%.
Bạn chỉ trả tiền nếu bạn thích nó!
Vâng, đúng vậy, bạn đăng ký, tham dự, lấy tất cả những ý tưởng tuyệt nhất của tôi và nếu
(chỉ nếu) bạn thích nó, thì bạn mới trả tiền.
Và nếu bạn không thích nó vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ nhận nó miễn phí.
Điều này nghe còn hơn cả công bằng phải không?
Tuyệt, hãy lấy ngay vé cho sự kiện tiếp theo ( nó đang diễn ra vào Thứ Năm này):
www.ExpertSecrets.com/freeaccess
Thanks,
Russell Brunson

Email #5: Khẩn cấp và Kêu gọi hành động (CTA – Call To Action)
Đây thường là email cuối cùng trong Trình tự phim nhiều tập của tôi. Nó không phài là email
cuối cùng tôi gửi cho mọi người, nó chỉ là cái cuối của phần giới thiệu. Mục tiêu là gửi cho
đọc giả một cú hích cuối cừng để hành động ngay lập tức. Bạn làm điều đó bằng cách thêm
sự khẩn cấp vào phương trình và rồi sử dụng CTA. Cho đến giờ, bạn thỉnh thoảng cũng dùng
CTA, nhưng trong email cuối này, bạn muốn đốt đít đọc giả một chút. Có những lý do nào
chính đáng để bạn có thể đưa ra để làm cho họ cần phải hành động ngay?
•
•
•

Webinar của bạn bắt đầu vào ngày mai.
Bạn chỉ còn 10 ghế trống tại sự kiện
Bạn chỉ đặt 1.000 cuốn sách, và đã bán gần hết
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Cho dù lý do là gì, nó cần phải thật. Sự khẩn cấp giả tạo sẽ phản tác dụng và bạn sẽ mất hết
tín nhiệm. Chỉ cần nghĩ ra lý do tại sao thứ bạn bán đang “cháy hàng”. Nếu nó là một sản
phẩm tái sử dụng thì hãy tạo ra một chiêu bán hàng đặc biệt nhưng kết thúc sớm. Hoặc cho
đọc giả Coupon sẽ hết hạn trong 24h. Hãy sáng tạo! Luôn có cách nào đó để tạo sự khẩn cấp
thật sự.
Đây là ví dụ:
Tiêu đề: [DSC] Ch. 5 of 5: Last Call
Nội dung: Tôi đang nói về lớp “Những bí mật của Chuyên gia” trong tuần này và làm thế nào
bạn có được vé miễn phí…
Nhưng điều đặc biệt này sẽ hết hôm nay…
Vâng, nếu bạn đọc email này vào ngày mai thì tôi thành thật xin lỗi vì đã quá trễ. Nếu bạn
tham gia lớp trễ, bạn sẽ phải trả tối thiểu 300USD, nhưng rất có thể tôi sẽ đưa nó về mức giá
3.000USD cũng không chừng ( việc này vẫn chưa quyết định).
Nhưng nếu bạn muốn nhận chương trình “thử trước trả sau” của tôi, và trải nghiệm với 5,5
giờ đào tạo mà chưa cần trả một xu nào…
Hãy lấy vé của bạn NGAY tại đây: www.ExpertSecrets.com/freeaccess
Bạn đã được cảnh báo, tôi không muốn nhận email nào vào ngày mai bảo là tôi đã không
cảnh báo cho bạn. ☺
Vì thế, hãy lấy vé ngay và tôi sẽ gặp bạn tại buổi đào tạo.
Cảm ơn,
Russell Brunson

ĐÓ LÀ CÁCH MÀ TRÌNH TỰ SOAP OPERA HOẠT ĐỘNG:
Email #1 kéo người đọc đến Email #2…
Email #2 kéo người đọc đến Email #3…
Và cứ thế..
Các email nên dễ đọc và quét nhanh. Vì vậy, sử dụng một hai câu mỗi dòng. Thêm nhiều
khoảng trắng. Đừng dùng những đoạn dài làm người đọc nản. Tôi thích viết dàn bài trước rồi
sẽ thêm mắm muối và tình cảm vào sau.
Bạn có thể để ý thấy những điều đó trong các email ví dụ. Đầu tiên, tôi dùng nhiều cá tín. Đó
là phần giới thiệu người đọc với NVTH, tôi muốn mọi người kết nối với tôi và giải trí. Tôi
không cố giấu mình là ai. Và trong các email, bạn có thể để ý thấy có vài lỗi ngữ pháp. Tại
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sao tôi không sửa chúng? Hãy nhớ, NVTH cần điểm yếu để đọc giả có thể kết nối. Những
điều đó cũng nên có trong email của bạn. Tôi không bảo bạn cố tình tạo lỗi, nhưng nếu có lỗi
thì đừng lăn tăn. Và đừng để nỗi sợ mắc sai lầm ngăn bạn không gửi email gì cả.
Nếu bạn thực hiện theo kiểu Trình tự Soap Opera, bạn sẽ ngạc nhiên bởi nhiều thành quả sớm
đạt được miễn là bạn tiếp tục gửi email cho danh sách của mình. Để giúp bạn dễ làm điều này
hơn, tôi đã tạo một Mẫu email Soap Opera, bạn có thể download và dủng đi dùng lại. Bằng
cách dùng các mẫu này, bạn sẽ không quên bất kỳ yếu tố chính nào, và bạn sẽ tiết kiệm được
cả đống thời gian viết email.
Download tại đây: www.DotcomSecretsBook.com/resources/soaptempletes
Phần tiếp theo: thế là bạn đã nắm được cách tạo Trình tự Soap Opera cho mình. Bây giờ thì
sao nào? NVTH nên tiếp tục giao tiếp với danh sách của bạn thế nào?
Tôi vui khi bạn hỏi điều này! Bạn sẽ dùng cái mà tôi gọi là Seinfeld emails (chuỗi email hàng
ngày). Đó là bí mật tiếp theo!
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Vâng, có một đoạn hội thoại từ một trong những chương trình TV yêu thích của tôi, Seinfeld.
Đó là tập khi George và Jerry đang thử đưa ý tưởng cho NBC để làm một chương trình mà
chẳng về chủ đề gì. Nó thật hài vì chương trình Seinfeld thực chất là cũng chẳng nói về điều
gì.
Khi lần đầu tôi bắt đầu tạo danh sách, tôi thực sự vật vã để gửi email. Tôi phải nói gì đủ quan
trọng để mọi người mở và đọc? Vì vậy tôi bắt đầu tập trung vào việc viết lách thật hay, việc
viết nội dung email thường lấy của tôi nhiều ngày. Tôi nghĩ rằng đó chính là giải pháp.
Nhưng sau đó tôi khám phá ra rằng sau khi ai đó đã đi qua trình tự Soap Opera của tôi và kết
nối với NVTH, nội dung không phải là điều họ hưởng ứng. Vậy điều mà đọc giả hưởng ứng
là …không có gì cả. ☺
Những email của tôi chuyển 100% nội dung sang 90% giải trí và chỉ có 10% nội dung, và số
người đọc, mở mail, click và mua hàng tăng ngút trời với thay đổi này.
Bạn muốn NVTH của bạn vui nhộn và thoải mái. Đó là cách mà bạn sẽ viết chuỗi email hàng
ngày Seinfeld. Đúng là như vậy! Tôi khuyên bạn gửi họ mỗi ngày sau khi chuỗi Soap Opera
đầu tiên đã kết thúc.
Tôi biết nhiều người rất bối rối về việc tần suất gửi mail cho danh sách bao nhiêu. Tôi cũng
đã từng cảm thấy như thế. Tôi đã từng gửi mail 1 lần/tháng, và tỷ lệ phản hồi cực tệ. Thế nên
tôi đã bắt đầu gửi mail 2 lần/tháng. Đoán xem điều gì nào? Tôi đã nhân đôi thu nhập của
mình.
Rồi thôi quyết định gửi mail 1 lần/tuần, rồi 2 lần/tuần, rồi cách ngày, và điều tôi phát hiện ra
là nếu tôi không gửi mail cho danh sách của mình mỗi ngày, tôi mất tiền mỗi ngày. Tôi cực
lực khuyên bạn hãy email hàng ngày, và nếu bạn thực hiện với kiểu Seinfeld mà tôi sẽ chỉ
bạn ngay bây giờ, đọc giả của bạn sẽ không bực bội vì họ sẽ được vui vẻ nhiều.
Bí mật để giữ những người đăng ký vui vẻ nghe từ bạn mỗi ngày là sử dụng hình thức
Seinfeld. Hãy thư giãn! Chỉ nói về một ngày của bạn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Điều gì đang xảy ra trong cuộc đời của NVTH?
Điều gì đáng xấu hổ đã xảy ra?
Bạn trải qua kỳ nghĩ thế nào?
Năm nay bạn đi nghỉ ở đâu?
Gần đây bạn đã nuối tiếc khi mua cái gì?
Gần đây bạn đã mua những gì mình mê?
Điều gì làm bạn vật vã ngày hôm qua nhưng hôm nay lại làm bạn bật cười?
Trò cười gì mà lũ nhóc hay lũ chó của bạn làm hôm qua?
Điều hài hước gì đã xảy ra trong quá khư nhưng dạy cho bạn một bài học?

Những email này chẳng nói về điều gì, chỉ là những tập film ngẫu nhiên và những câu chuyện
giải trí.
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Trừ việc…chúng có mục đích. Mục đích là đưa khách hàng quay về cái mà bạn đang bán. Nó
có thể là lời chào hàng của bạn hay sản phẩm và dịch vụ. Nó có thể thậm chí là sản phẩm của
người khác. Tất cả câu chuyện cần gắn kết với thứ mà bạn đang bán.
Đó là bí mật. Đó là cách mà bạn kiếm tiền.
Nếu bạn chỉ gửi email giải trí và không gắn liền với sản phẩm hay dịch vụ, bạn sẽ chẳng kiếm
được 1 xu. Cho dù bạn là cao thủ kể chuyện giỏi nhất thế giới. Mỗi email và mỗi câu chuyện
phải gắn với chào hàng gì đó với khán giả.
Để tôi chỉ bạn một ví dụ về chuỗi email Seinfeld và cách tôi gắn câu chuyện với sản phẩm tôi
đang bán. Những ví dụ này đều mang về cho tôi hơn 100.000USD mỗi lần chúng được gửi
cho danh sách của tôi. Chúng cũng là những ví dụ tuyệt vời về kiểu email “vô nghĩa”.

VÍ DỤ #1:
Chủ đề: [Câu chuyện thật] Anh ta dội 20 triệu USD vào toalet hôm nay
Nội dung: Hôm qua chúng tôi có một anh chàng đăng ký vào chương trình Thắp lửa của
tôi…
Tôi đã thấy đăng ký của anh ta được duyệt, và tôi thực sự rất phấn khích vì anh ta làm thị
trường đánh golf.
Tôi không phải là dân chơi golf, nhưng tôi có nhiều bạn bè kiếm hơn 20 triệu USD từ thị
trường golf online.
Tôi thấy sản phẩm của anh ta và biết rằng nó sẽ thắng đậm.
Vì vậy, người trợ giảng gọi tôi để xin ý kiến về công việc kinh doanh của anh ta trước khi cô
ấy gọi cho anh ta và tôi ngồi 10 phút để đưa ra những điều sau:
3 đối thủ cạnh tranh chính
Đối thủ cạnh tranh mua traffic thành công từ đâu
3 mẫu quảng cáo hiệu quả nhất của mỗi đối thủ
Những Phễu bán hàng đang hiệu quả và tại sao anh ấy thì không
Tôi còn chỉ cho cô ấy 2 dịch vụ truyền thông mà tôi sẽ dùng nếu tôi tham gia thị trường golf (
cả hai đều có thể hỗ trợ bán hàng ngàn đơn hàng đều đặn)
Dựa theo các thông tin này, cô gọi cho anh ta…
Anh chàng này hơi tự phụ ( cũng đúng thôi vì anh ta đã bán hơn 100.000 đơn hàng trên TV).
Vì lý do nào đó, anh ta chưa thể tìm ra những món Internet rườm rà này…
Cô bắt đầu chia sẻ vài ý tưởng với anh ta, và rồi anh ta dừng cô lại…
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“Nhìn này, tôi đã đọc 20 cuốn sách về Internet Marketing…Chẳng có điều gì Russell dạy mà
tôi không biết cả…”
Cô ấy cố gắng giải thích, “Anh biết đấy….anh có thể đọc cả triệu cuốn sách về võ thuật,
nhưng điều sẽ giúp anh trong trận chiến đường phố…”
Tôi nghĩ là khá vui nhưng điều xảy ra lại đáng buồn.
Anh ta nói, “Russelll chẳng biết gì về golf…” và anh ta dập máy.
Anh đã nói đúng rằng tôi khôn biết gì về golf…
Tôi biết tất cả về bán sản phẩm golf trên mạng.
Tôi đã làm điều này hơn 10 năm rồi. Cá nhân tôi đã huấn luyện cho hơn 2.500 công ty tại
trụ sở của tôi ở Boise.
Tôi đã làm việc với rất nhiều tay Golf…
Tôi đã làm việc với mọi người ở đủ mọi thị trường mà tôi có thể nghĩ tới ( trừ bowling…tôi
chưa bao giờ có ai dạy bowling đến với tôi cả, thiệt là buồn vì bowling là môn thể thao yêu
thích thứ 3 của tôi sau đấu vật và nhu thuật)
Dù sao…
Với tất cả những điều mà tôi có thể nghĩ ra, tôi phác thảo một phễu, chỉ cho KH thấy điều mà
họ đang làm sai là gì, giới thiệu cho họ các đối tác truyền thông, khuyên họ nên chạy quảng
cáo ở đâu, và giới thiệu cho họ nên chi tiền vào đâu để hút KH trong thị trường đặc biệt của
họ.
Rồi tôi thường giới thiệu họ với những cao thủ mà tôi biết trong lĩnh vực đó. Sau khi cùng
đứng sân khấu với Dan Kennedy trong 6 năm, tôi đã gặp hầu hết các cao thủ trong các
ngành công nghiệp và vị thế của tôi dễ dàng tạo kết nối cho người khác.
Đó là những điều mà bạn không thể học từ sách..
Đó là những điều mà chúng tôi mang đến cho học viên khóa Thắp lửa.
Mục tiêu của tôi cho các học viên là dạy họ nhiều điều mà giúp họ kiếm được thêm nhiều
tiền.
Dù sao, nếu bạn có sản phẩm golf, hãy cho tôi biết, vì tôi có một bản “kế hoạch sát thủ” trị
giá 20 triệu USD mỗi năm mà anh chàng công tử kia vừa dội xuống toalet vì sự ngạo mạn
hay ngu dốt của mình. Dù gì đi nữa thì anh ta cũng đã mất nó.
Bạn chỉ cần nắm bắt và vận dụng nó mà thôi…
Hoặc nếu bạn bán bất cứ thứ gì, tôi cũng muốn giúp bạn thực hiện.
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Lớp Thắp lửa tiếp theo đang ở đây tại Boise vào tháng 5. Nếu bạn muốn tham dự, bạn cần
hành động nhanh.
Bạn có thê đăng ký ở đây: http://Ignite.DotcomSecrets.com
Oh, chúng tôi chỉ nhận những người dễ thương. Nếu bạn thích dội tiền xuống toalet thì …vui
lòng đừng đăng ký nhé!
Cảm ơn,
Russell Brunson

VÍ DỤ #2:
Tiêu đề: Nhu thuật giống như đấu vật dành cho người già và những gã béo ( và các thứ
Marketing khác)
Nội dung: Ngày mai tôi sẽ thi đấu ở một giải Nhu thuật
Cho những bạn trong danh sách mà không biết Nhu thuật là gì, nó giống như đấu vật dành
cho người già, những gã béo ( nó rất hợp với tôi vì tôi vẫn trong như 13 tuổi trong khi tuổi
thực của tôi đã già hơn 34 tuổi và bây giờ tôi nặng hơn 14Kg so với hồi tôi chơi đấu vật)
Dù sao, tôi có vài cân cần phải giảm trong vài giờ, và hiện tại thì tôi đang thừa hơn 3Kg…
May mà tôi là một đô vật và có những chiêu giảm cân bá đạo. Sự thật là tôi vừa mới tìm thấy
bộ đồ giảm cân của tôi sáng nay. Kiểm tra nào:
Vâng, chúng khá chật, nhưng tôi tự nhủ trông mình giống như ninja nên cũng không đến nỗi
tệ… phải không nào?
Dù gì đi nữa, trong vòng 1 giờ, tôi sẽ đến phòng tập và trong 30 – 40 phút, tôi sẽ phải giảm
hơn 3Kg. Rồi ngày mai, tôi sẽ lên sàn đấu với bọn trẻ hơn, nhanh hơn mà mục tiêu tron đời
của bọn nó là loại tôi ra…( hay là bẻ lọi tay tôi, tùy trường hợp nào đến trước)
Tôi thật là phấn khích!
Nhưng sao tôi lại nói về điều này?
Vì trong tuần này, chúng tôi đã đạt doanh thu 6 chữ số.
Không phải trong tháng này…mà tuần này.
Và chúng tôi đã làm mà chẳng cần tổ chức giới thiệu sản phẩm…
Cũng không cần tiếp thị liên kết…
Và lý ra đây cũng là một tuần rất bình thường, tuần này thật đặc biệt vì chúng tôi làm nó mà
không có mặt tôi ở văn phòng.
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Tuyệt!
Bạn thử đoán xem…Tôi dành phần lớn thời gian trong tuần trong phòng tập, chuẩn bị cho
giải đấu vào cuối tuần.
Và chúng tôi vẫn đạt doanh thu 6 con số trong khi tôi vắng mặt.
Bạn có muốn học cách mà tôi làm không?
Bạn có muốn biết cách xây doanh nghiệp của mình có thể chạy tốt ngay cả khi bạn vắng mặt
giống như là bạn đang có mặt vậy?
Bạn có muốn đưa DN của mình lên một tầm cao mới?
Nếu bạn muốn thì tôi có một tin tốt dành cho bạn…
Miễn là tôi không phải nhập viện sau trận đấu cuối tuần này, tôi sẽ đến văn phòng vào tuần
sau.
Và tôi có thời gian để làm việc riêng với thêm 2 người để giúp họ xây Phễu…( giống kiểu
phễu của chúng tôi đã đạt 6 con số trong mỗi tuần, đều như đồng hồ)
Nếu bạn sẵn sàng chơi ở tầm cao hơn và tạo một doanh nghiệp có thể thực sự cho bạn thời
gian và sự tự do làm điều mình yêu thích, hãy cầm điện thoại và tìm hiểu xem chúng ta có thể
làm việc với nhau ra sao.
Nghe hấp dẫn chứ? Nếu vậy, bạn có thể đăng ký ở đây: http://Ignite.DotcomSecrets.com
Oh, và nếu bạn đang tìm kiếm kế hoạch “Làm giàu nhanh” thì cái này hổng phải đâu nhá!
Nếu bạn đang tìm một kế hoạch “làm việc chăm chỉ và xây một doanh nghiệp đỉnh của
đỉnh”, thì tôi là người sẽ giúp bạn.
Ok, tôi đi giảm cân tiếp đây…
Chúc tôi may mắn trong cuối tuần này đi nào!
Cảm ơn,
Russell Brunson
PS: tôi cũng biết rằng không tốt cho sức khỏe để giảm hơn 3Kg trong 1 giờ…nên đừng email
bảo tôi là nó không tốt cho sức khỏe nhé!
Tôi khá chắc rằng bước lên sàn đấu với một gã nặng ở hạng cân nặng hơn 14Kg thì mệt hơn
nhiều so với giảm 3Kg nước trong 1 giờ..ha..ha.. ☺

Do có thấy cách mà chuỗi email Seinfeld hoạt động chứ? Bạn có thấy cách mà câu chuyện
gắn với một sản phẩm chứ?
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Đó là cách mà NVTH của bạn sẽ giao tiếp với danh sách của bạn trong mỗi email sau trình tự
Soap Opera. Thật là zui! Và một khi bạn đã quen với nó, việc viết lách sẽ rất nhanh. Bạn
thậm chí có thể đọc email, ghi âm lại rồi gửi cho trợ lý để soạn lại.
Một điều mà bạn nên ghi chú lại. Đây là dạng email quảng bá, chứ không phải email phản
hồi.
Trình tự Soap Opera được thiết lập để làm một chuỗi phản hồi. Điều đó có nghĩa là sau khi ai
đó đăng ký, họ nhận mail 1 lần vào ngày đầu tiên, rồi email thứ hai vào ngày tiếp theo,…
Seinfeld email thì khác. Sau khi ai đó hoàn tất trình tự Soap Opera, họ nên được chuyển vào
một danh sách quản bá nơi họ chỉ nhận email Seinfeld mà bạn gửi vào ngày đó. Email
Seinfeld thường không xếp hàng theo trình tự để mọi người theo. Điều này không có nghĩa là
bạn không thể viết trước và xếp lịch để gửi bằng dịch vụ email, nhưng thường thì các email
này gắn liền với những điều liên quan đến cuộc sống của NVTH khi nó xảy đang xảy ra.
Cuối cùng, những email này cũng làm tốt nhiệm vụ khi bạn đăng lên Blog. Mọi người thường
hỏi tôi rằng họ nên đăng điều gì lên blog và tôi luôn trả lời đơn giản là cắt dán các email
Seinfeld. Nó là những nội dung blob nhanh, dễ làm và nhất quán có thể dẫn KH đến quyết
định mua hàng.
Ôn bài: trình tự Soap Opera (tự động phản hồi) là phần giới thiệu NVTH của bạn với những
người mới đăng ký. Nếu bạn theo sườn mà tôi cung cấp, bạn sẽ để ý thấy sự gia tăng doanh
số chỉ đơn giản vì mọi người gắn kết với cốt truyện của bạn và sự vi diệu sau khi họ đọc nó.
Email Seinfeld tiếp tục cuộc trò chuyện cơ bản hàng ngày. Mục tiêu là vui ve và giải trí trong
khi bạn bán hàng.
Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Hãy download mẫu Trình tự Soap Opera và viết 5 emai đầu
tiên.
Rồi bắt đầu viết email Seinfeld và đẩy chúng cho dịch vụ mail của bạn. Nếu bạn bí ý tưởng,
đội của tôi đã tạo ra một danh sách các đề tài viết cho bạn. Download chúng tại
www.DotcomSecretsjBook.com/resousces/seinfeld
Phần tiếp theo: bây giờ bạn đã biết chúng tôi giao tiếp với traffic mà chúng tôi đưa vào phễu
như thế nào, đã đến lúc chuyển sự tập trung vào việc xây dựng phễu bán hàng. Phần 3 được
gọi là Hoc thuyết Phễu và sẽ trao đổi về các chiến lược đằng sau việc xây một phễu bán hàng
thành công.
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----------------------------------------------PHẦN III:

HỌC THUYẾT PHỄU
ĐƯA KH ĐẾN VIỆC MUA HÀNG
(LẶP ĐI, LẶP LẠI)
-----------------------------------------------
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BÍ MẬT #9:
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Trước khi tôi bắt đầu xây dựng bất kỳ một phễu bán hàng nào, điều đầu tiên tôi muốn làm là
tìm những người đã có phễu thành công và đang bán hàng cho thị trường mục tiêu của tôi.
Nếu tôi không thể tìm được doanh nghiệp nào khác, thì tôi sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng nếu
tôi có thể tìm được ai đó đã thành công trong việc bán hàng cho thị trường mục tiêu mà tôi
chọn thì tôi sẽ có thể lật ngược quy trình mà họ đang làm để tìm ra nơi họ lấy traffic.
Thế giới Internet đầy những cao thủ với hàng trăm cách thức để tạo traffic khác nhau và
dường như mỗi ngày đều có những chiến thuật hay những mẹo mới. Với tôi, tôi tập trung
vào 1 chiến lược thực tế. Tôi thích tìm ra nơi mà traffic luôn hiện hữu và chỉ cần quăng mình
xuống đó và đưa họ vòng về website của mình. Tại sao phải làm việc vất vả để tạo traffic
trong khi nó ở sẵn ngoài kia đợi bạn? Chương này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào lần ngược quy
trình phễu bán hàng của đối thủ cạnh tranh. Bạn sẽ học được làm thể nào để hiểu họ đang làm
gì, traffic của họ đến từ đâu, và làm thế nào chuyển đổi traffic của họ thành traffic của bạn.

05 BIẾN SỐ CỦA MỘT CHIẾN DỊCH THÀNH CÔNG
Bước đầu tiên để truy ngược quy trình của những dòng traffic hiện có là thấu hiểu 5 yếu tố
tạo nên thành công của bất kỳ chiến dịch online thành công nào. Tôi không bao giờ muốn
thiếu 2 trong 5 yếu tố này. Và cũng như vậy, khi tôi phân tích phễu của chính mình, nếu có
điều gì đó không ổn, tôi cũng sẽ nhìn lại một trong 5 điều sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Đối tượng KH
Chào hàng
Trang thông tin
Nguồn traffic
Mẫu quảng cáo

Hãy nhìn vào từng biến số đơn lẻ để bạn có thể thấy rõ hơn bức tranh mà tôi đang nói đến:
1.
Đối tượng KH: Nhân khẩu học là những đặc tính của đối tượng mà bạn nhắm
đến. Đối tượng KH định nghĩa những ai nằm trong nhóm đối tượng mà bạn nhắm đến
và ai không. Chúng ta đang nói đến những yếu tố nhận dạng như tuổi tác, giới tính,
học vấn, khu vực địa lý, mức thu nhập, chủng tộc, ngôn ngữ và phe phái chính trị và
tất cả các đặc tính bạn có thể nghĩ tới để định nghĩa về những đối tượng mà bạn muốn
thông điệp của mình chạm đến. Ví dụ, công ty sản phẩm hỗ trợ của tôi có đối tượng
KH già hơn cho cả nam và nữ. Đối tượng KH chính của công ty đào tạo của tôi lại là
những doanh nhân đang kiếm được từ 1 đến 3 triệu USD mỗi năm.
Nếu tôi đặt một chào hàng hợp lý trước mặt sai đối tượng KH, nó sẽ trở thành mối đe
dọa. Nếu tôi chào hàng các sản phẩm hỗ trợ đấu vật cho những người già bị tiểu
đường, họ sẽ chẳng mua. Vì vậy, chúng ta cần chắc rằng chúng ta đã nhắm đúng đối
tượng KH. Một khi bạn hiểu những đối tượng KH mà các đối thủ cạnh tranh của bạn
theo đuổi, sẽ rất dễ để biết đối tượng KH của bạn nên là những ai.
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Khi lần đầu tôi bắt đầu làm việc với các sản phẩm hỗ trợ giảm đau, tôi chẳng biết quái
gì về việc sẽ nhắm vào đối tượng nào hay tìm traffic ở đâu. Vì vậy đội của tôi và tôi
đã sử dùng cách truy ngược lại qui trình của những sản phẩm hỗ trợ giống của chúng
tôi và chúng tôi đã tìm ra rất nhanh nơi đối thủ đặt quảng cáo của họ. Chúng tôi phát
hiện ra rằng những quảng cáo của họ đặt trên các Website về tiểu đường ( một phân
khúc mà chúng tôi đã không biết sản phẩm của mình có thể hỗ trợ ). Chúng tôi cũng
phát hiện ra rằng các quảng cáo chạy rất thành công trên các website về kỹ năng sinh
tồn, website về sức khỏe từ thiên nhiên và nhiều nơi nữa… Bằng cách đào sâu hơn và
nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, cả một thế giới mới đầy cơ hội đã mở ra cho chúng tôi.
Sau khi chúng tôi tìm thấy một số thứ về đối tượng KH mới, qua thời gian khoảng 2
tháng, chúng tôi đã dễ dàng điều chỉnh sản phẩm đang kiếm 20.000USD/tháng thành
sản phẩm kiếm hơn hàng trăm ngày USD mỗi tháng. Thật tuyệt, phải không nào?
Khi bạn hiểu đối tượng KH, bạn hiểu ai là thị trường mục tiêu của mình và họ thường
lượn lờ online ở đâu. Bạn biết những website nào mà họ truy cập và họ tám chuyện
với nhau ở nơi nào. Một khi bạn có những thông tin đó, thật dễ để tối ưu chào hàng và
xây dựng công việc kinh doanh của bạn một cách nhanh chóng.
2.
Chào hàng: lời chào hàng đưa ra những gì bạn đang bán với giá bạn bán, bao
gồm cả các Upsell và Downsell của bạn. Khi tôi muốn tìm hiểu các đối thủ thành
công của mình chào hàng những gì, tôi mua những sản phẩm của họ. Nhớ rằng, lời
chào hàng đầu tiên mà bạn thấy có thể không phải là chào hàng chính. Nó giống như
món để đưa KH bước vào cửa, trong khi những món hời được đặt ở đâu đó bên trong.
Lời chào hàng đầu tiên chỉ là phần nổi của tàng băng và tôi cần thấy phần chìm của
tảng băng trong giai đoạn nghiên cứu này.
Khi tôi đang nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tôi đi ra và mua mọi thứ mà họ chào hàng
cho tôi. Tôi sẽ dễ dàng tiêu hàng trăm USD để học cách họ chào hàng và phễu của họ.
Và tôi chi chú cẩn thận. Đây là nghiên cứu cạnh tranh quan trọng. Tôi muốn biết
chính xác họ đang bán gì, họ bán thế nào và họ đang chào hàng mỗi sản phẩm của họ
tại những điểm nào trong phễu của họ. Quảng cáo video của họ ra sao? Tôi đang nhận
email gì? Bao nhiêu? Họ bán hàng trong tất cả các email hay cho nội dung trong một
số mail? Tôi càng biết nhiều thì tôi càng có nhiều cơ hội thành công.
3.
Trang thông tin (Landing Page): Đây là trang mà KH “hạ cánh” ngay sau
khi họ click vào quảng cáo, và tôi tin rằng nó là trang quan trọng nhất trong toàn bộ
phễu bán hàng của bạn. Trang của đối thủ thành công của bạn trông ra sao? Nó có
phải là trang đăng ký không? Nó là trang bán hàng? Bây giờ thì cái gì hiệu quả? Tôi
sẽ không xây trang Landing Page và hy vọng nó hiệu quả. Tôi sẽ truy ngược qui trình
những gì đang làm việc hiệu quả và lấy nó làm mẫu cho trang của tôi. Tôi sẽ làm cái
gì đó rất giống với những gì đã thành công.
Luôn luôn quay về với việc lấy mẫu những gì đã thành công. Tôi rất ngạc nhiên với
cái cách mà mọi người dựng đại một website mà họ nghĩ là tốt, chẳng hề điều tra các
Bí mật Dotcom

www.FluentEnglish.edu.vn

Page 74

site thành công trong thị trường ngách của họ. Rồi họ tự hỏi tại sao họ lại chẳng kiếm
ra tiền. Đó là vì họ đã không theo một mô hình đã được minh chứng.
Tôi nhớ lần đầu tôi nghe Tony Robbin nói chuyện và ông ấy nhấn mạnh rằng nếu bạn
muốn thành công trong bất kỳ phần nào của cuộc đời, bạn cần tìm một ai đó đã đang
làm điều bạn muốn làm và học theo họ. Không đâu cho thấy điều này đúng bằng khi
bạn xây một phễu bán hàng mới. Bạn cần lấy mẫu những gì đang hoạt động. Đừng cố
sáng tạo lại cái bánh xe. Đó là bí kíp! Đó là cách mà bạn biến cả thập niên làm việc
vất vả và nén nó lại thành một ngày công. Bắt đầu từ đó, và rồi bạn có thể tối ưu phễu,
thử nghiệm nó và cố cải tiến dựa trên hình mẫu đó sau khi bạn đã kiếm được tiền.
4.
Nguồn Traffic: Traffic của đối thủ đến từ đâu? Những website cụ thể nào mà
những đối thủ đặt quảng cáo? Traffic có đến từ quảng cáo banner hay từ truyền thông
xã hội, hay là email? Họ dùng chủ yếu là Video hay là chữ?
Đừng nghĩ rằng bạn cần tạo ra traffic. Traffic đã có sẵn ngoài kia. Tất cả những việc
bạn cần là tìm nó, nắm lấy nó và lái hướng nó về nơi chào hàng của bạn. Chỉ trong 1
phút, tôi sẽ chỉ cho bạn vài công cụ thú vị và kỹ thuật bạn có thể dùng để tìm chính
xác traffic của đối thủ đến từ đâu nên rất dễ dàng để đưa họ đến chào hàng của bạn.
5.
Mẫu quảng cáo: Đây là yếu tố cuối cùng của một chiến dịch thành công. Một
mẫu quảng cáo thành công trong ra sao? Điều gì khiến người ta click vào quảng cáo?
Điều gì lôi cuốn họ nhìn nhìn quảng cáo của đối thủ ngay nơi đầu tiên? Hình ảnh đối
thủ sử dụng là gì? Họ “giật tít” thế nào? Nội dung quảng cáo ra sao? Đối thủ có dùng
Video không? Tất cả các điều đó ảnh hưởng đến việc người ta có click vào quảng cáo
hay không. Hãy nhớ, traffic được tạo với những con người thật. Người ta có thể bị
thuyết phục để click, nhưng mất nhiều tháng hoặc nhiều năm thử sai để khám phá ra
cách để thực hiện nó. Đừng lãng phí thời gian để cố tìm ra nó bằng cách mò mẫm tối
ưu và chỉnh sửa các công cụ quảng cáo của chính bạn. Hãy tìm những cái đang hiệu
quả, và sao chép nó. Rồi khi bạn đã có thu nhập ngon lành và ổn định, bạn có thể chạy
thử nghiệm và thử cải tiến trên các quảng cáo của bạn.
Toàn bộ qui trình truy ngược này dựa trên việc tìm kiếm 5 yếu tố liên quan đến các đối
thủ cạnh tranh. Thật không may, bạn sẽ không luôn làm được như vậy. Tôi đã rất giỏi về
qui trình truy ngược này nhưng đôi khi tôi vẫn không thể tìm thấy những banner quảng
cáo hay tôi không chắc về đối tượng KH. Một điều chưa biết thì không tốt, nhưng bạn có
thể cố suy đoán và có kết quả gần đúng. Nếu có tới 2 điều không biết, tôi sẽ không tham
gia vào thị trường đó. Tôi muốn có nhiều dữ liệu nhất có thể khi tôi bắt đầu tạo chào
hàng, landing page và quảng cáo. Đừng đi tiếp nếu có 2 điều bạn chưa biết. Hãy đào sâu,
nghiên cứu đến khi bạn tìm thấy thị trường ngách nơi bạn có thể tìm tất cả dữ liệu bạn cần
để tiến lên và kiếm lợi nhuận.
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LÀM THẾ NÀO TRUY NGƯỢC QUI TRÌNH CỦA MỘT CHIẾN DỊCH HIỆU
QUẢ
Bây giờ bạn đã biết cần tìm kiếm điều gì từ các chiến dịch của đối thủ, tôi sẽ chỉ bạn
cách lục lọi tất cả những thông tin hấp dẫn này.
Bước #1: Đối thủ cạnh tranh của bạn ở đâu ( Cả trực tiếp và gián tiếp)? Ngay
bây giờ, những KH của bạn đang ở nơi mà KH của đối thủ đang ở. Vì vậy, đó là nơi
đầu tiên bạn cần quan sát. Bạn có 2 loại đối thủ cạnh tranh: trực tiếp và gián tiếp. Đối
thủ cạnh tranh trực tiếp là những người hay công ty đang bán cái gì đó giống của bạn.
Trong việc kinh doanh TPCN, bất kỳ ai đang bán các kiểu TPCN là đối thủ cạnh tranh
của tôi. Chúng tôi cơ bản đang cố bán cùng một thứ cho cùng đối tượng. Lát nữa
chúng ta sẽ phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Ở đây cũng có đối thủ cạnh tranh gián tiếp. Đó là những người hay công ty đang bán
thì gì đó khác bạn, nhưng lại cùng đối tượng KH. Khi tôi bắt đầu học về đối thủ cạnh
tranh trực tiếp, tôi đã tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nhớ một ngày nọ khi tôi tìm thấy một
công ty TPCN thú vị đang bán sản phẩm giảm cân cho đối tượng KH lớn tuổi. Họ là
đối thủ cạnh tranh không trực tiếp vì họ đang bán sản phẩm khác ( họ bán giảm cân
còn tôi bán giảm đau), nhưng chúng tôi theo đuổi cùng đối tượng KH. Tôi đặt website
của họ vào công cụ mà tôi sẽ chỉ cho bạn, và nó mở ra cho tôi cả một thế giới mới của
những nơi có thể chạy quảng cáo và các kiểu quảng cáo có thể dùng. Nghiên cứu cạnh
tranh thật tuyệt vì nó có thể mở ra những cơ hội mới mà bạn chưa từng biết đến. Với
tôi, mỗi website có ích mà tôi tìm được có thể giá trị hàng chục nếu không thì hàng
trăm ngàn USD mỗi tháng! Vì thế bạn có thể hiểu tại sao tôi dành rất nhiều thời gian
để nghiên cứu kho vàng này.
Bước đầu tiên là tạo một danh sách các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp và
đường dẫn các Landing Page của họ. Nếu bạn không biết đối thủ là ai, hãy lên Google
và bắt đầu tìm kiếm các cụm từ mà bạn sẽ muốn người ta gõ vào nếu họ muốn tìm
kiếm bạn. Ví cụ, nếu bạn trong thị trường giảm cân, bạn chỉ cần gõ cụm từ như “Làm
thế nào để giảm cân” hay “giảm cân nhanh”. Xem những quảng cáo trả phí (thường
nằm phía bên phải) và click vào những quảng cáo đó. Điều này sẽ cho bạn những ý
tưởng hay về ai đang là đối thủ thành công của bạn. Bây giờ thì bạn đã có đường dẫn
của Website đối thủ, để tôi chỉ cho bạn cách đơn giản để tìm chính xác nơi họ đặt
quảng cáo, quảng cáo của họ đang chạy ra sao và họ đưa traffic đi đâu. Sử dụng chiến
lược đơn giản này, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra 5 biến số trong mỗi chiến dịch của đối
thủ.
Bước #2: Họ đang làm gì? Có một vài sản phẩm trên thị trường có thể làm điều mà
tôi sắp chỉ bạn. Vào thời điểm tôi đang viết cuốn sách này, công cụ tôi yêu thích là
SimilarWeb.com (SW). Bởi vì tôi muốn cuốn sách này không lỗi thời, tôi sẽ đăng một
Video
chỉ
bạn
cách
cùng
SW
tại
đây:
www.DotcomSecretsBook.com/resourses/similarweb, và nếu đội của tôi tìm thấy
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chương trìnnh nào tốt hơn
h hoặc nếếu SW ngưn
ng hoạt động, chúng tôôi sẽ cho bạn những
thông tin cậập nhật mớii trên trang nnày.
Bước đầu tiiên là đưa website
w
của đối thủ vào
o SW:

Từ đây, tôi có thể nhan
nh chóng nhhìn thấy mỗ
ỗi nguồn traffic mà đối thủ đang sử
ử dụng.
v vài lựaa chọn bên cạnh
c
của trang, tôi có thể thấy đố
ối tượng
Khi tôi bắtt đầu click vào
KH của traaffic dẫn đến website. T
Tôi có thể đào sâu hơn
n về các ngguồn traffic và thực
sự có thể thhấy những site nào màà quảng cáo
o của tôi đaang chạy, kkhi nào chún
ng được
nhìn thấy và
v khoảng th
hời gian mỗỗi quảng cáo
o đang chạy
y.

Khi tôi đàoo sâu hơn, tô
ôi có thể bắt
ắt đầu thấy chính
c
xác cáác banner qu
quảng cáo đaang hoạt
động, bao gồm
g
cả nhữn
ng mẫu quảảng cáo đan
ng hiệu quả.
Tôi cũng cóó thể thấy các
c Landingg Page mà đối
đ thủ đưaa các nguồnn traffic chín
nh về và
cả đống thứ
ứ nữa. Bạn có thấy là chỉ cần ít hơn
h 5 phút mà tôi có tthể học mọi thứ tôi
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cần biết về các chiến dịch của đối thủ. Tôi vừa chỉ bạn cách làm thế nào nhanh chóng
nắm bắt 5 biến số chúng ta cần để thành công:
1. Đối tượng KH
2. Chào hàng
3. Landing Page
4. Nguồn Traffic
5. Mẫu quảng cáo
Bước cuối cùng thực sự là mua các sản phẩm của đối thủ để tôi có thể thấy các Upsell và
Downsell. Công ty gửi nhưng email nào cho KH? Điều gì khác sẽ xảy ra sau đơn hàng đầu
tiên? Được trang bị với những thông tin này, bây giờ bạn có mọi thứ bạn cần để bắt đầu xây
dựng phễu bán hàng thành công của mình trong thị trường ngách đó.
Bất ngờ quá phải không? Bạn có thể thực sự truy ngược mọi qui trình của đối thủ đang tiến
hành chỉ trong ít hơn 10 phút. Chỉ cần đưa Website vào và đi đến nơi chúng đã đi. Bán cho
những KH đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ. Dẫn họ về mua sản phẩm của
bạn!
CÙNG ÔN BÀI NÀO:
1.
2.
3.
4.

Tạo danh sách đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp
Tìm đường dẫn trang thông tin của đối thủ.
Đưa đường dẫn vào công cụ nghiên cứu.
Thu thập dữ liệu, nghiên cứu sâu, click vào các liên kết, mua sản phẩm và xem đối thủ
đang làm gì.
5. Tạo ra bộ mẫu để bắt chước.

Để giúp bạn thực hiện, tôi đã tạo ra một bảng kê mà bạn có thể download và cầm tay khi
bạng đang nghiên cứu. Với bảng kê này, bạn sẽ chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ chi
tiết quan trọng nào của cuộc nghiên cứu.
Dowload bảng kê: www.DotcomSecretsBook.com/resources/reverse.
Phần tiếp theo: Bạn đã có cơ hội xem phễu bán hàng của đối thủ trông như thế nào, tôi
muốn đưa bạn đi qua 7 giai đoạn của tất cả các phễu thành công. Điều này sẽ cho bạn một ví
dụ rất rõ ràng về mỗi giai đoạn mà khách hàng sẽ đi qua khi họ bước lên Thang giá trị của
bạn.
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Điều gì khác biệt giữa các doanh nghiệp 6 con số, 7 con số hay 8 con số? Khi tôi mới bắt đầu
điều chỉnh công ty của mình, tôi đã nghĩ rằng chắc phải có một sự khác biệt khủng khiếp giữa
mỗi cấp độ đó, nhưng thực ra không phải. Sau khi kinh qua các cấp độ trên trong hơn một
thập niên, tôi có thể nói rằng sự khác biệt chính không phải là thứ mà bạn nghĩ.
•
•
•
•
•
•

Không phải là những sản phẩm mà bạn bán.
Không phải là loại hình kinh doanh mà bạn làm
Không phải là Traffic
Không phải là nhân bản bán hàng
Không phải là website chuyển đổi cao.
Không phải là một công cụ ra mắt sản phẩm

Những điều trên đều rất quan trọng. Chúng là tất cả những yếu tố của một doanh nghiệp
thành công. Nhưng nó không phải là sự khác biệt cốt lõi tạo nên chênh lệch các cấp độ.
Sự khác biệt thực sự giữa sở hữu doanh nghiệp 6 con số, bảy con số hay 8 con số chính là
liệu bạn có thấu hiểu các giai đoạn của một phễu và có thể hiện kim hóa thành công nhiều
điểm khác nhau trong suốt qui trình.
Khi tôi đang hướng traffic đến 1 website, tôi cần biết trang đầu tiên KH sẽ gặp. Tôi cần biết
trang thứ hai mà họ thấy và tất cả mọi thứ họ sẽ trải nghiệm trong khi họ được gắn kết với
doanh nghiệp của tôi. Tôi cần bố trí cẩn trọng qui trình ( hoặc phễu) mà KH đi qua. Và dạng
đối tượng khác nhau đòi hỏi sự chăm sóc khác nhau ( và qui trình khác nhau).
Rất nhiều người nói về giá trị lâu dài của KH, nhưng đó không phải là điều mà tôi đang nói ở
đây. Tôi đang nói về con đường mà bạn đưa KH đi. Tôi đưa các biến số về 0 tại mỗi bước có
thể tác động để tối ưu doanh thu, tất cả điều đó thực hiện trong khi vẫn đang giữ mối quan hệ
để KH sẽ tiếp tục leo lên Thang giá trị. Một người có thể ở lại tôi trong vài phút, vài giờ hoặc
nhiều năm. Số tiền bạn kiếm được từ công việc kinh doanh tùy thuộc vào việc bạn quản lý tốt
cỡ nào trải nghiệm của những người đến liên hệ với bạn, cho dù họ ở với bạn bao lâu.
Dĩ nhiên, mục tiêu của bạn là giữ các KHTN ở quanh và trở thành KH thường xuyên và dài
hạn. Bạn giữ được họ ở lại càng lâu thì họ càng mua nhiều từ bạn. Cách bạn giữ họ quanh
mình là bằng cách quản lý các trải nghiệm xuyên suốt qui trình. Tôi chia các trải nghiệm của
KH thành 7 điểm cụ thể trong phễu. Tại mỗi điểm, bạn có thể kiểm tra, tối ưu, tạo doanh số
và xây doanh nghiệp của mình đến bất kỳ cấp độ nào mà bạn muốn. Một khi bạn hiểu 7 điểm
này và làm thế nào tối ưu chúng, cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Quá đỉnh!
TẤT CẢ LÀ SỰ CÀI ĐẶT TRƯỚC
Trước khi chúng ta nói chuyện về 7 giai đoạn của một phễu, bạn cần hiểu khái niệm về sự
dàn xếp trước vì mỗi bước trong phễu là một sự dàn xếp trước cho bước tiếp theo. Đó là lý do
tại sao việc tối ưu các bước này rất quan trọng, không chỉ cho chuyện tiền bạc mà còn để xây
dựng mối quan hệ và giữ KH tiếp tục mua hàng từ bạn, người họ biết và tin. Một sai lầm lớn
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của nhiều Marketer là tập trung 100% vào chuyển đổi hoặc quyền lợi ngắn hạn. Họ bán quá
“gắt”, tập trung vào bán hàng ngay nên họ đánh mất sự tôn trọng của KH. Sai lầm này sẽ trả
giá bằng mối quan hệ dài hạn mà giá trị gấp 10 lần số tiền mà họ kiếm được qua việc bán
hàng khi mới gặp.
Các chuyên gia Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) nói nhiều về việc cài đặt trước trạng thái để
gia tăng kết quả mà bạn mong muốn. Sự cái đặt trước trạng thái chỉ đơn giản là một trạng thái
tâm trí mà bạn đặt ai đó vào như thể là họ đã bước vào bước tiếp theo trong phễu bán hàng
của bạn. Thay đổi trạng thái tâm trí, tư duy, có thể thay đổi một cách sâu sắc câu trả lời cho
câu hổi hoặc trải nghiệm bạn có với ai đó hoặc điều gì đó.
Người ta thực hiện nó hoài mà không nhận thấy nó. Ví dụ, nếu tôi muốn “xin xỏ” vợ, tôi sẽ
cài đặt trước trạng thái cô ấy bằng cách nói “Wow, hôm nay trông em thật xinh đẹp. Cảm ơn
em vì tất cả những điều tuyệt vời mà em đã làm với lũ nhỏ tối nay. Anh thực sự trân trọng sự
có mặt của em tối nay với các con.” Rồi tôi có thể đẩy tiếp với “ Anh chỉ tò mò, em có phiền
không nếu anh ra ngoài với mấy thèng bạn tối nay?” Bởi vì tôi đã bắt đầu với việc cài đặt
trước trạng thái, nó giống như kiểu làm cho cô ấy hành động theo cách mà tôi muốn. Tôi cài
đặt một trạng thái tích cực trước khi “xin xỏ”.
Người Thầy Internet Marketing đầu tiên của tôi tên là Mark Joyner. Tôi nhớ ông ấy nói rằng
không phải tất cả các cú click đều như nhau. Điều đó làm tôi nghi ngờ vì các chủ DN luôn
nói về Traffic và làm thế nào có thêm traffic đến website chứ không không phải là một kiểu
click cụ thể nào. Vậy một cú click không phải chỉ là click thôi sao? Nhưng Mark đã giúp tôi
hiểu rằng điều thực sự quan trọng nhất là các click đến từ đâu và đọc giả đã trải nghiệm gì
trước khi đến site của bạn. Ông ấy thậm chí còn nói sâu hơn rằng khoanh vùng được những
KH xuyên qua website của bạn có lẽ là điều quan trọng nhất mà bạn có thể biết.
Ông ấy dùng tôi làm ví dụ: “ Hãy để ý một người đến từ một website và nói , ‘Russell
Brunson là một tay lừa đảo. Hắn ăn cắp tiền của tôi. Hắn vô đạo đức. Hắn là tên dối trá và tôi
không tin hắn. Click vào đây để xem sản phẩm mới của hắn.’ Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi
anh ta click để xem sản phẩm?” Sự cài đặt trạng thái quá tệ. Khách đó có thể sẽ không thích
tôi, và tôi sẽ phải khó khăng để thuyết phục họ mua gì đó.
Ngược lại, nếu khác đến từ một website và nói “ Russell là một người rất tuyệt. Tôi có cơ hội
gặp anh ta, chúng tôi trò chuyện cả giờ và những gì anh ấy dạy tôi đã thay đổi việc kinh
doanh và cuộc đời tôi. Công ty của tôi có thể đi từ không có gì lên đến triệu USD doanh thu
mỗi năm. Hãy click vào đây để xem sản phẩm mới của anh ấy”? Những cơ hội chuyển đổi
mà KHTN trên website của tôi sẽ cao hơn rất nhiều. Tôi có thể bán nhiều hơn nếu khách
bước vào website của tôi với sự cài đặt trạng thái tốt. Trạng thái mà khác bước vào website
của tôi hoàn toàn làm thay đổi những gì sẽ diễn ra trên trang web thực. Vì vậy, mẹo là tìm ra
làm thế nào để kiểm soát trạng thái traffic đang đến với bạn.
Trong cuốn sách “Tạo ảnh hưởng: Sức hút khó cưỡng của hành vi phi lý”, viết bởi Ori và
Rom Brafman, tôi đọc về thí nghiệm thú vị tổ chức tại MIT, mô tả hành vi cài đặt trạng thái
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cơ bản. Nó như thế này: một ngày nọ, một lớp học 70 sinh viên kinh tế được báo rằng họ sẽ
có một giáo sư dạy thế trong ngày đó. Vì giáo sư này mới, mỗi sinh viên cần đọc lý lịch trích
ngang của Thầy. Lý lịch phát cho tất cả sinh viên đều như nhau, trừ một câu. Lý lịch ca ngợi
kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh tế và những thành tựu kỳ diệu của vị giáo sư. Rồi một
nửa mô tả giáo sư là một người “rất cởi mở” trong khi nửa còn lại thì mô tả ông ta “khá lạnh
lùng”. Và chỉ có một câu khác biệt đó mà thôi.
Sau khi diễn giảng, mỗi sinh viên được hỏi điền vào một bảng khảo sát để xem họ thích Thầy
này cỡ nào. Những sinh viên nhận lý lịch “cởi mở” bảo rằng họ thích anh ta. Họ bảo anh ta có
cảm nhận tốt, quan tâm người khác và hòa đồng. Những sinh viên nhận lý lịch “lạnh lùng” thì
lại không thích anh ta. Họ nói anh ta tự cho mình là trung tâm, trịnh trọng, cáu kỉnh và tàn
nhẫn. Những sinh viên này cùng trải qua bài diễn giảng như nhau, nhưng sự cài đặt trạng thái
đã thay đổi nhận thức của họ về điều mà họ chứng kiến. Thí nghiệm này là một ví dụ hay vể
việc cài đặt trạng thái trong công việc.
Làm thế nào để cài đặt trạng thái bài thuyết trình của bạn để bán hàng nhiều hơn: lần
đầu tiên tôi chứng kiến khái niệm này hoạt động là khi tôi mới bắt đầu diễn thuyết tại sự kiện
về Internet Marketing. Người phối hợp trong sự kiện sẽ mời tôi lên diễn thuyết và sau đó tôi
được phép bán sản phẩm của mình ở cuối khán phòng. Rõ ràng là tôi muốn bán được nhiều,
nên tôi cố gắng “tung chiêu” trong bài thuyết trình theo cách có thể cho thật nhiều giá trị mà
mọi người sẽ muốn mua một gói Huấn luyện của tôi khi kết thúc. Tôi đi khắp quốc gia, diễn
thuyết một hai lần mỗi tháng. Thường thì tôi sẽ thử nghiệm các điểm chốt để xem phương
pháp nào mọi người hưởng ứng tốt nhất.
Tôi nhớ trong một sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi đang làm việc với một nhà tổ
chức sự kiện lớn tên là Armand Morin, người đã làm cả đống sự kiện vòng quanh thế giới.
Anh ấy cũng là người giới thiệu sân khấu tốt nhất thời đại. Tôi nhớ là anh kéo tôi ra một bên
và nói rằng có một yếu tố quyết định sẽ ảnh hưởng đến việc tôi kiếm được bao nhiêu từ sự
kiện. “Đó chính là cách mà tôi giới thiệu cậu,”, anh nói vậy.
Anh yêu cầu tôi nhìn lại 10 hay 15 sự kiện cuối cùng mà tôi làm và nhớ những sự kiện nào
mà tôi bán thực sự rất tốt. Rồi anh nói, “Hãy nhớ về cách mà người ta giới thiệu cậu trước khi
cậu lên sân khấu. Hầu hết người giới thiệu không làm tốt. Họ nhảy ra đó và nói vài thứ giống
như “Này, đây là Russell. Anh ta rất tuyệt, anh ta sẽ dạy bạn những điều thú vị. Mọi người
hãy cho anh một tràng pháo tay.” Khi điều đó xảy ra, bán hàng tiêu chắc rồi. Nhưng tay tổ
chức này “biến hóa” bài giới thiệu theo cách cài đặt trạng thái sự tín nhiệm của tôi như một
diễn giả và làm cho khán giả sẵn sàng mua hàng. Anh ta đã tạo nhiều sự kiện thành công nhất
vì chiến thuật đơn giản này.
Tôi nghĩ lời khuyên của anh thực sự thú vị. Khi tôi diễn thuyết tại sự kiện của anh, tôi đã bán
nhiều sản phẩm hơn bất kỳ hội thảo nào. Thừa thắng xông lên, tôi đã chú ý đến điều gì diễn
ra khi những người tổ chức giới thiệu tôi. Chắc chắn rằng, sẽ có một sự sụt giảm năng lượng
trong khán phòng nếu lời giới thiệu nhạt nhẽo và không cảm hứng. Mọi việc sẽ khác đi và nó
ảnh hưởng đến doanh số của tôi. Cuối cùng, tôi quyết định tự tạo việc cài đặt trước trạng thái.
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Tôi không muốn lãnh rủi ro mà người tổ chức phá hỏng. Vì vậy, tôi tạo ra một video giới
thiệu 3 phút. Điều này Tony Robbins chỉ tôi, sơ lược một số câu chuyện thành công và bao
gồm cả những chia sẻ trải nghiệm sản phẩm của người xem tôi làm một người tuyệt vời với
nhiều chia sẻ. Trước khi tôi lên sân khấu, tôi đưa người tổ chức đoạn video. Video chiếu, và
rồi tôi bước ra sân khấu ngay sau đó. Video đã cài đặt trước trạng thái, và vì tôi kiểm soát
trạng thái, tôi bắt đầu thấy doanh số cao mọi khi tôi diễn thuyết. Thật tuyệt, đúng không? Nếu
bạn diễn thuyết và bán hàng sau các sự kiện, thử chiến lược này đi. Bạn sẽ phải cảm ơn tôi vì
điều này
Bây giờ bạn đã hiểu cài đặt trước trạng thái, bạn sẽ yêu thích 7 giai đoạn của một phễu quyền
năng ra sao.
VIỆC CÀI ĐẶT TRƯỚC TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG RA SAO
Nhiều chương trình đào tạo Marketing online và chuyển đổi bắt đầu dạy chuyển đổi trên
Landing Page. Họ chỉ bạn làm thế nào để thử nghiệm những thiết kế khác nhau và làm thế
nào để tối ưu chào hàng và phễu. Nhưng tôi phát hiện ra rằng có 3 bước quan trọng thậm chí
trước khi khách đến Landing Page mà ảnh hưởng cực lớn đến chuyển đổi của bạn. Cũng có
vài bước trong phễu diễn ra sau khi khách rời landing page. Chúng cũng có những ảnh hưởng
lớn đến chuyển đổi và kết quả cuối cùng của bạn. Nếu bạn hiểu được 7 điểm mốc này trong
phễu, công việc kinh doanh của bạn sẽ bùng nổ mà chẳng cần thêm traffic hay tối ưu. Vì vậy,
hãy cùng đi qua từng giai đoạn một nào.
Giai đoạn #1: Xác định nhiệt độ traffic
Giai đoạn đầu tiên để kiểm tra tư duy của những traffic trước khi chạm đến site của bạn hay
còn gọi là kiểm tra nhiệt độ traffic. Bạn có thể chẳng bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng có 3
mức độ traffic đến site của bạn: NÓNG, LẠNH và ẤM. Mỗi nhóm cần những chăm sóc đặc
biệt và cách thức giao tiếp riêng biệt. Mỗi nhóm cần được lọc qua một chiếc cầu khác nhau
để đến Landing Page của bạn. Vâng, điều này có nghĩa là bạn có thể cần 3 Landing page khác
nhau, tùy thuộc vào việc bạn điều hướng traffic ra sao. Tin tôi đi, nó đáng đồng tiền bát gạo
để bỏ thêm thời gian làm một cách chính xác.
Đây là danh ngôn của Gene Schwartz đã giúp tôi hiểu traffic Nóng, Ấm và Lạnh và cách mà
bạn phải giao tiếp khác nhau với mỗi loại.
Nếu KHTN của bạn đã biết về sản phẩm của bạn và nhận ra rằng nó có thể đáp ứng
mong muốn của họ, tiêu đề của bạn bắt đầu với sản phẩm. Nếu họ chưa biết về sản
phẩm của bạn mà chỉ có mong muốn của họ, tiêu đề bắt đầu với mong muốn. Nếu họ
cũng chưa biết họ cần tìm điều gì, nhưng họ quan tâm đến những vấn đề chung, tiêu
đề của bạn bắt đầu với vấn đề và đúc kết lại thành những như cầu cụ thể.
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Hình 10.2: Bắt đầu
đ quảng ccáo của bạn tại nơi mà KHTN đangg ở đó
Bạn phảải tìm ra nơ
ơi KHTN báám theo liênn tục sự nhậận biết về sản
s phẩm: nnhận biết sảản phẩm,
nhận biiết mong muuốn hay nh
hận biết vấnn đề. Vị trí của họ xác định nhiệt độ của trafffic. Nếu
bạn có ttraffic Lạnhh, họ sẽ có thể
t nhận biếết về vấn đềề mình đang
g gặp nhưng
ng có thể kh
hông biết
về giải pháp. Với những
n
khácch này, bạn cần tập trun
ng quảng cááo của bạn vào vấn đề vì đó là
điều màà họ nhận biết
b được. Traffic
T
đến từ blog củaa bạn có thểể đã nhận bbiết về giải pháp vì
bạn đã trình bày nóó trong các bài đăng củủa bạn trên
n blog. Thế nên với nhữững khách này,
n bạn
muốn tập trung vàào giải pháp
p. Traffic N
Nóng từ daanh sách em
mail có thể đã biết bạn
n và sản
phẩm củủa bạn, vì vậy
v họ sẽ hiiểu về sản pphẩm nhất và
v sẽ phản hồi tốt nhấtt với các qu
uảng cáo
sản phẩẩm.
Trafficc Nóng đượ
ợc tạo nên từ
ừ những ngư
gười đã biết bạn là ai. Họ
H nằm tronng danh sácch email
của bạnn, họ đăng ký
k kênh củaa bạn, họ đọọc blog của bạn, bạn đãã thiết lập m
mối quan hệệ với họ.
Bạn sẽ nói chuyệnn với những KH này giiống như bạạn bè mình ( vì họ chínnh là như vậậy). Bạn
hãy sử dụng điều hướng
h
bằng
g giao tiếp ccá nhân. Kểể cho họ nh
hững câu chhuyện, chia sẻ quan
điểm vàà cho họ biiết chút ít về
v cuộc sốnng riêng củaa mình. Bạn còn nhớ các ví dụ về
v chuỗi
email S
Seinfeld tronng chương trước
t
chứ? M
Mỗi email mang
m
về cho tôi hơn 1000.00USD vì tôi có
traffic N
Nóng, và tôii biết nói ch
huyện với hhọ ra sao.
Trafficc Ấm bao gồồm những người
n
khôngg biết bạn, nhưng
n
họ có
ó mối quan hệ với ai đó
ó đã biết
bạn. Đâây là nơi mối hợp tác liên
l
doanh phát huy táác dụng. Cáác đối tác T
Tiếp thị liên kết hay
Liên dooanh có mốii quan hệ vớ
ới danh sáchh của họ, vàà họ xác thự
ực bạn hoặcc chào hàng của bạn
cho nhữ
ững người đăng
đ
ký bên
n họ. Họ chho bạn mượn uy tín củaa họ để kháách của họ thấy
t
yên
tâm khii xem chào hàng
h
của bạạn.
Các cônng ty bán hàng
h
trực tiếếp qua thư đđã sử dụng chiêu này hàng thập kkỷ rồi. Các công ty
khác nnhau có dannh sách “gà nhà” của hhọ và đôi kh
hi một công
g ty sẽ gửi thư chào hàng
h
cho
một sảnn phẩm củaa một công
g ty khác. C
Cũng giống
g như Liên doanh thờời nay, các công ty
thường chia lợi nhhuận 50/50. Để đạt sự ccài đặt trạng thái tích cực,
c công tyy sở hữu daanh sách
sẽ đưa rra cái gọi làà “thư nâng bi”. Đó là một email cá
c nhân chia sẻ đại loạại thế này, “Hey,
“
tôi
thích sảản phẩm nàyy. Tôi xác nhận
n
chất lư
ượng của nó
ó. Công ty này
n rất tuyệệt, bạn sẽ kh
hông hối
hận nếuu bạn đặt hààng từ họ.” Email này giúp tăng cường
c
mạnh
h mẽ phản hhồi vì ngườ
ời đọc đã
có mối quan hệ vớ
ới người viếtt hoặc với ccông ty đưa ra khuyến nghị. Một ccài đặt trạng
g thái tốt
có thể llàm site củaa bạn bán hààng như điêên, nhưng nếu
n bạn cố đưa
đ traffic lạạnh vào đây
y thì xôi
hỏng bỏỏng không.
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Traffic Lạnh tạo nên từ những người chẳng biết bạn là ai. Họ không biết bạn đang bán gì
hoặc họ có thể tin bạn hay không. Những người này bạn có thể tìm trên Facebook hay ai đó
click vào quảng cáo của bạn. Hoặc có thể là họ tình cờ lướt qua blog của bạn. Hầu hết là bạn
phải trả phí cho traffic này bằng cách nào đó, vì vậy việc cài đặt trước trạng thái cho họ một
cách chính xác là rất quan trọng để đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất.
Bước đầu tiên là xác định được nhiệt độ traffic để mà bạn có thể xây cầu trạng thái phù hợp.
Giai đoạn #2: Xây cầu dẫn
Giai đoạn hai là xây cầu dẫn. Nó có thể là một quảng cáo trả phí hoặc có thể là một bài viết
trong email hay trên Blog. Nó có thể là mộ Video trên Youtube. Chiếc cầu này cài đặt trước
trạng thái KH trước khi họ đến Landing page. Loại traffic khác nhau cần cầu khác nhau.
Cầu dẫn cho Traffic Nóng cơ bản thì rất ngắn. Bạn đã có sẵn mối quan hệ với những người
này, vì vậy bạn không phải làm nhiều thứ để tạo uy tín hay cài đặt trạng thái trước cho họ.
Bạn có thể chỉ cần gửi một email nhanh với đường link đến Landing page, thế thôi. Hoặc có
lẽ bạn viết một bài trên blog hoặc làm một đoạn ghi âm khuyến khích họ đến xem chào hàng
của bạn. Những KH này sẽ lắng nghe và làm những gì bạn đề nghị đơn giản vì họ đã BIẾT,
đã THÍCH và đã TIN bạn.
Cầu dẫn cho Traffic Ấm là Chén Thánh của Online Marketing. Nếu bạn thực sự muốn tăng
trưởng doanh nghiệp của mình, bạn phải học cách chuyển đổi traffic lạnh. Hầu hết những
người mà tôi biết không thể làm điều này. Họ có thể bán hàng điên cuồng với danh sách của
chính họ hoặc danh sách của đối tác. Nhưng khi nó liên quan đến chuyển đổi một danh sách
lạnh, họ “đứng hình”. Họ không thể làm cho nó hoạt động. Nếu bạn học được kỹ năng này,
chuyển đổi traffic Lạnh, bạn sẽ hiểu bí mật đằng sau sự tăng trưởng của những doanh nghiệp
tỷ USD. Chiếc cầu này không dài nhất. Bạn cần làm tốt một chút các bước dẫn nhập để đưa
KHTN vào trạng thái mong muốn trước khi họ đến Landing page của bạn. Để tôi giải thích.
Cho là bạn đang ở Khu ăn uống trong Trung tâm thương mại, và tôi bước đến những người
đang xếp hàng tại Panda Express và nói, “Xin chào, tôi đang bán sản phẩm dạy bạn cách xây
dựng danh sách và đưa traffic đến. Nó rất tuyệt! Bạn sẽ hào hứng mua nó chứ?” Bạn nghĩ họ
sẽ nói gì? Đầu tiên, họ chẳng biết bạn, vì vậy cơ hội để họ nó Yes là cực thấp. Nhưng thêm
vào đó, bạn đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà thậm chí họ không hiểu. Liệu những
người lạ đó biết Danh sách là gì không? Còn Traffic là cái quái gì? Họ có thể nghĩ rằng bạn
đang nói về lưu lượng giao thông đường cao tốc. Đó là một sai lầm lớn, và tôi thấy nhiều DN
mắc phải bước sai lầm này hoài. Họ nói với Traffic Lạnh bằng ngôn ngữ không đúng, và
chẳng ai mua hàng. Để sửa lại, bạn cần tạo chào hàng của mình đại chúng hơn. Hãy nói bằng
cách mà KH Lạnh có thể hiểu.
Ví dụ, tôi là thành viên của 1 site tên là ListHacking. Nó dạy mọi người kiếm tiền bằng cách
xây dựng danh sách và điều hướng traffic. Với traffic Lạnh của họ, tôi biết là chúng tôi chẳng
thể nói chuyện về “traffic” và “Lists” ngay lập tức. Đầu tiên, chúng tôi phải giải thích những
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khái niệm này để ngườ đọc có thể biết chúng tôi đang nói về điều gì. Đội của tôi phát triển
một phễu khác dành cho traffic Lạnh và bắt đầu bằng, “Ai muốn một website kiếm tiền
MIỄN PHÍ ?” Một khi họ đã có website miễn phí, chúng tôi gửi họ đến cầu trạng thái rồi nói
“ Cảm ơn bạn đặt website, bạn sẽ nhận được nó sớm. Trong lúc chờ đợi, bạn có muốn biết
làm thế nào để đưa mọi người đến website của bạn không?” ( Lưu ý là tôi dùng từ “mọi
người” chứ không dùng “Traffic”). Rồi trang này tiếp tục giải thích rằng doanh số bán hàng
online, KHTN chính là Traffic. Chúng tôi giải thích thêm rằng để họ có thể kiếm tiền trên
website mới và miễn phí này thì họ cần phải học làm thế nào đưa traffic đến. Chúng tôi tiếp
tục giải thích chủ đề về traffic và danh sách trên trang “cầu dẫn”. Bây giờ khi những KH lạnh
đã qua cầu đến trang bán hàng, họ đã được cài đặt trước trạng thái để hiểu chào hàng. Sự
thông hiểu này làm cho họ thích mua hàng hơn. Tôi khắc phục các thiếu sót kiến thức bằng
cách cài đặt trước trạng thái.
Với traffic nóng và ấm, quảng cáo hay email thường dùng để cài đặt trạng thái. Không cần
thêm bước nào cho những người đã hiểu chào hàng của bạn. Họ đã hiểu, thích và tin bạn.
Nhưng với Traffic Lạnh, bạn cần cả một trang riêng để họ kinh qua (trang cầu dẫn) trước khi
họ đến trang bán hàng. Như tôi vừa giải thích , trang riêng này dạy mọi người, cho phép họ
đánh giá cao về chào hàng hơn và làm cho họ thích mua hàng hơn.
Đây là một ví dụ khác từ công ty TPCN của tôi. Một trong những sản phẩm mà chúng tôi bán
là TPCN hỗ trợ giảm đau thần kinh. Nếu tôi có một danh sách những người bị đau thần kinh
thì thật dễ để bán hàng. Nhưng nếu trong danh sách của tôi có ai đó không thường bị đau dây
thần kinh, hoặc không biết là họ bị? Nhiều người biết họ bị đau dây thần kinh, nhưng chưa
bao giờ nghe thấy từ Đau thần kinh. Vì vậy chào hàng cho traffic lạnh nhắm đế những người
bị “đau dây thần kinh”, đơn giản hơn và dễ liên tưởng hơn. Trang “dẫn” viết “ Nếu bạn bị đau
dây thần kinh, có thể nguyên nhân là bệnh thần kinh.” Rồi trang này tiếp tục giải thích một
chút về các thuật ngữ không quen thuộc. Rồi khi khác vào phễu, những từ ngữ đó tự nhiên có
giá trị. Bây giờ họ đã hiểu rằng đau dây thần kinh là do bệnh thần kinh và TPCN của chúng
tôi có thể hỗ trợ. Điều gì xảy ra khi chúng tôi làm vậy? Số KHTN của chúng bùng nổ ngoạn
mục! Cho dù sản phẩm bạn đang bán là gì, quan trọng là bạn khớp thông điệp của bạn với
nhiệt độ của traffic và kiến thức. Sự nhận biết này sẽ giúp bạn xác định loại cầu dẫn phù hợp
đưa khách đến Landing page.
Blog là một cách tuyệt vời khác để “dẫn” một chào hàng. Chúng tôi thường liên hệ với những
người đã trải qua các chương trình và đạt thành công. Chúng tôi sẽ đôi khi trả phí cho họ để
viết bài trên blog, chứng thực những trải nghiệm không thể tin được của họ. Họ có thể viết
những bài ca ngợi này trên blog của họ. Tiếp theo chúng tôi hướng traffic đến những bài blog
đó để người đọc thấy các khuyến nghị và click xem các sản phẩm của chúng tôi. Vì traffic
đến từ site đã được cài đặt trước trạng thái, chúng tôi tăng đột biến chuyển đổi bán hàng. Bây
giờ chúng tôi đang xâm nhập được vào nhóm người biết và tin blogger.
Chúng tôi có thể làm giống vậy với các trải nghiệm sản phẩm trên Youtube. Nếu ai đó đưa
video về những sản phẩm của chúng tôi lên Youtube, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thêm vào một
số từ khóa và thêm đường dẫn về trang sản phẩm của chúng tôi. Rồi chúng tôi hướng traffic
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đến các Video Youtube chia sẻ câu chuyện đó. Bây giờ thì traffic đến với trang của chúng tôi
có nhiều cơ hội chuyển đổi hơn. Số chuyển đổi của chúng tôi trong những trường hợp này là
rất cao đơn giản chỉ nhờ việc cài đặt trước trạng thái tích cực.
Một loại trang cầu dẫn hay khác là khảo sát hay câu đố. Chúng tôi hỏi những câu hỏi để cài
vào tư duy những suy nghĩ cụ thể có định hướng. Chúng tôi gieo hạt và KH bắt đầu suy nghĩ
về những câu mà chúng tôi hỏi. Rồi họ click vào landing page nơi chúng tôi hé mở câu trả lời
và giải pháp. Tất cả đều là sự ảnh hưởng đến suy nghĩ của KH khi họ nhìn thấy chào hàng
của chúng tôi.
Giai đoạn #3: Tuyển lựa người đăng ký
Tất cả mục tiêu ở đây là lấy tất cả traffic, nóng, lạnh và ấm, và tìm ra ai sẽ trao email cho
chúng tôi để nhận thông tin. ( Việc này được hiểu là Đăng ký vào danh sách). Nếu khách
không sẵn sàng cho email tại điểm này, họ sẽ không trả tiền trong phần sau. Tuyển lựa người
đăng ký được thực hiện qua một trang đăng ký ( Opt-in hay squeeze page) cung cấp điều gì
đó giá trị để đổi lại việc cho thông tin liên hệ. Việc này cơ bản là những bước đầu trong
Frontend của Thang giá trị. Với công ty của tôi, nó thường là một tài liệu hay video miễn phí
cho KH thấy một điều mà họ muốn biết. Tôi có cả ngày khách viếng thăm site của tôi mỗi
ngày. Nếu tôi có 30% chuyển đổi tại đây, thì tôi biết tôi sẽ có khoảng 300 người quan tâm
đến thông tin của tôi. Bây giờ tôi đã có một danh sách những KHTN và tôi có thể tiếp tục đưa
họ đi tiếp phần còn lại của phễu
Giai đoạn #4: Tuyển lựa người mua hàng
Ngay sau khi bạn tuyển chọn được người đăng ký, bạn muốn tìm ra ai trong số họ là người
mua hàng. Bao nhiêu trong số 300 người quan tâm tới những thông tin miễn phí sẽ sẵn sàng
móc thẻ tín dụng ra và mua hàng? Lưu ý là tôi nói bạn phải tìm người mua hàng tiềm năng
ngay sau khi bạn tuyển lựa người đăng ký. Đừng đợi 1 ngày hay 1 tuần. Tìm người mua hàng
ngay. Thầy của tôi Dan Kennedy dạy tôi nguyên tắc vàng này: người mua hàng sẽ luôn là
người mua hàng. Nếu ai đó sẵn sàng mua hàng của bạn 1 lần, họ sẽ tiếp tục mua từ bạn miễn
là bạn tiếp tục cung cấp giá trị. Vì vậy ngay khi ai đó điền tên và email và click vào nút đăng
ký, họ sẽ vào trang chào hàng gì đó cho họ mua. Chào hàng họ thứ gì đó có giá trị mà có thể
thu hút được họ. Nó cơ bản là nâng Thang giá trị lên một chút, và đây là nơi tôi thường bán
“mồi” của mình, những thứ mà KH trong mơ của bạn sẽ thực sự yêu thích. Nó nên có giá
thấp đến nỗi chẳng phải suy nghĩ gì để mua. Bạn muốn tuyển lựa tất cả người mua hàng trong
danh sách, vì vậy đừng đưa ra rào cản.
Tôi thường dùng kiểu chào hàng “miễn phí + tiền giao hàng” hay thứ gì đó trong khoảng 2 –
5USD. Chào hàng này quá rẻ vì tôi muốn tất cả người mua lấy nó. Một khi tôi xác định được
người mua là ai, tôi có thể tiếp thị cho họ một cách hoàn toàn khác. Tôi có thể nhấc điện thoại
và gọi cho họ, tôi có thể gửi cho họ bưu thiếp hay đưa họ vào một trình tự email riêng biệt.
Tại điểm này, tôi có 2 danh sách: những người đăng ký và những người mua hàng. Mỗi danh
sách là duy nhất và được chăm sóc khác nhau.
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Giai đoạn #5: Xác định những người mua “tăng động”
Sau khi bạn đã xác định được những người mua hàng, bạn muốn xác định những người mua
hàng “tăng động”. Đó là những người đang bị đau ngay lúc này và sẽ mua nhiều hơn một thứ
cùng một lúc. Tôi thường là một người như vậy. Tôi nhớ là dẫn cả đội đi chơi bowling trong
một bữa tiệc công ty. Bowling là môn thể thao ưa thích thứ 3 của tôi ( sau đấu vật và nhu
thuật). Tôi không phải là Siêu sao Bowling, nhưng tôi chơi rất cừ. Tôi thích chơi trò này. Vào
ngày đó, tôi mang theo banh, găng và giày của mình. Tôi phải thừa nhận là mình là người
khoái thể hiện trước lính của mình. Nhưng mà xui, bữa đó có một tay khác chơi rất hay. Hắn
chơi vài game rất đỉnh và hắn hạn gục tôi dễ dàng. Hắn làm tôi bẽ mặt trước bá quan văn võ,
và tôi nhớ cái cảm giác rất bối rối. Bây giờ thì tôi có thể bật cười vì nó, nhưng vào lúc đó, tôi
thực sự không thích chút nào. Thế nên tôi về nhà, lên mạng và bắt đầu tìm mua đồ bowling,
sách, video, một quả bóng mới, tất cả mọi thứ có thể làm dịu đi vụ thua bẽ mặt của mình. Tôi
là một người mua “tăng động”!
Bạn cần xác định những người này càng nhanh càng tốt. Ai đang đau đớn? Và những gì họ sẽ
mua để làm dịu đi nỗi đau đó? Bạn có thể chào họ nhiều thứ. Nếu bạn không làm, họ sẽ rời
site của bạn và đi tìm site khác để mua hàng. Người ta thích mua mà. Và trong nỗi đau, muốn
khuây khỏa, người ta sẽ tiêu tiền như điên. Tôi đã quên vụ bowling vài ngày sau, và cuộc
sống vẫn tiếp diễn. Tôi không còn là người mua hàng bowling điên cuồng nữa. Cánh cửa đã
đóng lại. Vì vậy hãy nghĩ về những thứ mà bạn sẽ upsell và downsell sau chào hàng đầu tiên.
Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của tôi, bạn sẽ biết rằng tôi có một chuỗi các upsell và
downsell. Đó là vì tôi muốn xác định người mua “tăng động” của mình. Một khi tôi biết họ là
ai, tôi cũng sẽ chăm sóc họ rất khác.
Giai đoạn #6: Lâu dài và phát triển các mối quan hệ
Tại điểm này, kinh nghiệm của đơn hàng đầu đã qua. Giai đoạn 1 đến 5 tất cả chỉ xảy ra trong
vòng 5 đến 10 phút, và 2 giai đoạn tiếp theo là giải thích điều gì giữ những khách mà bạn đã
xác định quay lại mua hàng của bạn tiếp tục. Các bước tiếp theo là những điều giữ họ coi bạn
là bạn của họ. Trong các bước này, bạn muốn lâu dài và phát triển mối quan hệ. Còn nhớ
Thang giá trị chứ? Đây là nơi trên thang mà sản phẩm và dịch vụ trở nên quan trọng. Bạn đã
theo 5 giai đoạn của phễu đến đây, bạn cũng đã đưa khách di chuyển một hai cấp độ trên
Thang giá trị. Bây giờ, bạn sẽ tiếp tục cung cấp giá trị và giúp KH với những gì bạn đã chào
hàng cho họ. Hãy dành thời gian cho bước này. Bao nhiêu thời gian thì đủ cho bạn, bất cứ
điều gì mà cảm thấy hợp lý với sản phẩm của bạn. Hãy cho họ đào sâu những sản phẩm họ đã
mua từ bạn, và cho họ đủ thời gian để thấy giá trị mà bạn cho họ. Bạn sẽ đưa họ lên mức cao
hơn trên thang qua một khoảng thời gian dài, thậm chí đưa họ lên mức đỉnh.
Đây là điểm mà chúng ta bắt đầu thay đổi kiểu phễu chúng ta sử dụng. Nếu chúng ta bắt đầu
bằng Phễu “Giảm giá + Phí giao hàng”, chúng ta sẽ đưa người mua vào Phễu vô hình hoặc có
thể đẩy họ lên Ba bước, Chương trình backen giá cao ( Đừng lo, bạn sẽ học được cách xây
dựng các kiểu phễu khác nhau này trong nửa sau của cuốn sách)
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Giai đoạn #7: Thay đổi môi trường bán hàng
Cơ bản, rất khó để bán những sản phẩm hay dịch vụ đắt tiền online. Không có nhiều người sẽ
đọc thư bán hàng và click vào nút mua sản phẩm 15.000USD. Đôi khi có thể, nhưng thường
thì bạn phải thay đổi môi trường bán hàng nếu bạn muốn bán những sản phẩm giá cao. Cách
phổ biến nhất để thay đổi môi trường là bán các sản phẩm cao giá qua điện thoại, bằng thư
trực tiếp hoặc tại một sự kiện trực tiếp hoặc hội thảo. Nếu tôi gửi email cho bạn và hỏi bạn
click vào nút mua hàng 8.000USD, bạn có thể sẽ không làm. Nhưng nếu tôi có thể nói bạn
click vào nút thiết lập cuộc hẹn nói chuyện qua điện thoại thì nghe giống chào hàng hơn.
Người bán hàng có được lợi thế phản hồi trực tiếp. Anh hoặc chị có thể xử lý từ chối và giúp
khách thiết lập tư duy trong cuộc trò chuyện. Khi chúng ta thay đổi môi trường bán hàng,
chúng ta có thể giao tiếp với nhiều cấp độ khác nhau, và điều này dễ dàng hơn để đưa KH lên
các cấp độ cao hơn của Thang giá trị.
Ôn bài nào: Nếu tôi tư vấn cho một tiệm bán lẻ cách tăng doanh số, tôi sẽ quan sát tất cả điều
gì xảy ra trong suốt trải nghiệm của KH với cửa hàng, bao gồm cả lúc KH nhìn thấy quảng
cáo, bước vào cửa trước, và nhận sự chào đón từ nhân viên. Tôi sẽ phân tích những gì KH đã
nhìn thấy mà làm cho họ chọn những món hàng cụ thể, những sản phẩm nào là trọng điểm và
làm thế nào thu ngân tiếp tục bán hàng cho họ khi đang tính tiền. Rồi tôi sẽ phân tích qui
trình chăm sóc đã sẵn sàng để mang KH quay lại.
Tăng doanh số bán hàng online cũng diễn ra giống như vậy. Bạn cần chia nhỏ và kiểm tra
mỗi giai đoạn KH đi qua trong phễu bán hàng của mình. Sau khi bạn nhận thức được những
bước rõ ràng và tách mỗi bước thành những trải nghiệm riêng biệt, bạn có thể tối ưu các yếu
tố để tăng chuyển đổi. Bằng cách này, bạn có thể giúp KH đi tiếp lên các mức tiếp theo trong
Thang giá trị của bạn. Nếu bạn bị bế tắc trong DN của mình, có thể vì có trục trặc ở một
trong 7 bước trên. Nhiệt độ của traffic mà bạn đang điều hướng ra sao? Cầu dẫn nào mà bạn
đang đưa KH đi qua? Trên Landing page, bạn có tuyển lựa người đăng ký không? Bạn có
tuyển chọn người mua hàng trên trang bán hàng không, và đưa KH tăng động lên trang
Upsell không? Bạn có dành thời gian và phát triển mối quan hệ để gắn kết người mua hàng
với những chào hàng mà họ cần nhất không? Bạn có thay đổi môi trường bán hàng để chào
hàng giá cao không? Quan trọng nhất là, bạn chăm só mỗi nhóm khác nhau ra sao để họ đều
nhận được những trải nghiệm đặc biệt đã được đo đạc dành cho họ.
Phần tiếp theo: Bây giờ thì bạn đã hiểu chiến lược đằng sau 7 giai đoạn của một phễu bán
hàng, tôi muốn chỉ cho bạn kiểu web mà chúng tôi sử dụng cho từng 4 trong những giai đoạn
trên. Hồi nhỏ bạn có thích chơi xếp hình Lego không? Tôi thì có. Thật thú vị khi lấy những
mảnh ghép đơn giản, giống nhau và tạo ra những thứ đặc biệt, làm tới làm lui vẫn khoái.
Trong chương tiếp theo, bạn sẽ học cách xây phễu bán hàng theo kiểu Lego. Sự thật là, tôi sẽ
cho bạn một danh sách các khối mà bạn có thể đơn giản phối và gắn kết để xây dựng chào
hàng của bạn và tạo ra phễu bán hàng ngay lập tức. Rồi tôi sẽ cho bạn vài cách làm rút ngắn
giai đoạn, những phễu và kịch bản mà tôi sử dụng thường xuyên trong doanh nghiệp của tôi.
Bạn có thể sao chép và dán những chào hàng và ý tưởng của bạn vào các mẫu đã được chứng
minh đó và đưa DN của mình phát triển mà không tốn thời gian.
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Như tôii đã nói, tôii nghĩ về báán hàng và xây phễu giống
g
như kiểu
k
đang chhơi xếp hìn
nh Lego.
Tôi tườ
ờng tượng cóó một cái hộ
ộp lớn đựngg các khối màu
m sắc sặcc sỡ và tôi ccó thể đặt ch
húng với
nhau bấất kỳ kiểu nào
n để đạt được
đ
kết quuả tôi mong muốn. Nếu
u tôi muốn đđưa ai đó đến
đ đăng
ký vào danh sách của
c tôi, tôi có thể sử dụụng khối màu
m vàng và kết nối nó với khối màu
m xanh
dương. Nếu tôi muuốn bán hàn
ng giá cao, tôi có thể th
hêm vào kh
hối xanh lá,, đỏ và tím. Nếu tôi
chưa đạạt được điềuu mình muố
ốn, nhưng ttôi biết mình
h có tất cả các mản ghhép cần thiếết, tôi có
thể sắp xếp lại các khối và xem
m điều gì xảảy ra.

Đó chínnh xác là cùùng một qui trình mà ttôi dạy cho những KH
H 25.000USD
D của tôi. Tôi
T kinh
qua mỗi giai đoạn của phễu vàà thiết lập nnhững khối sẽ mang lạii hiệu quả c ao nhất. Rồ
ồi tôi thử
nghiệm
m các phễu để
đ xem chún
ng hoạt độnng tốt không. Đôi khi chúng
c
tôi thhành công ngay
n
lập
tức, như
ưng thường thì chúng tôi
t cần phải di dời các khối
k
đôi chút, ví dụ, chhúng tôi có thể thay
đổi mộtt số quảng cáo
c hay thêêm vào một video. Rồi chúng tôi kiểm
k
tra tổnng thể một lần nữa.
Đây chíính là cách mà những Nhà tiếp thhị phản hồi trực tiếp đã
đ tạo ra nhhững phép màu
m hơn
hàng trăăm năm quaa: thử, kiểm
m tra, tối ưu rồi làm đi làm lại như vậy.
Có 2 dạạng Lego. Bạn
B có thể mua tất cả các khối vàà tạo ra tác phẩm của rriêng mình bằng trí
tưởng tư
ượng của bạn.
b
Hoặc bạn có thể m
mua những bộ đặc biệt cho bạn nhhững khối cần
c thiết
để tạo rra những thhứ cụ thể, giống
g
như N
Ngôi sao Tử
ử thần hay Hang dơi. N
Những bộ ráp
r hình
này thậm
m chí cho bạn
b những hướng
h
dẫn để ráp các khối
k
vào đââu và thứ tựự ra sao. Nếếu bạn là
người kkhoái chơi Lego, bạn
n sẽ khoái phần mềm
m xây dựng
g phễu củaa chúng tôi gọi là
ClickFuunnels. Tất cả các mảnh
h ghép bạn cần đều nằm
m trong phầần mềm, dễ dàng chó phép
p
bạn
tạo ra đđủ kiểu phễễu để bán mọi
m thứ từ nnhững trang
g đăng ký đơn giản đếnn những gó
ói tư vấn
công ngghệ cao. Vàà tất cả điều
u bạn cần lààm là chọn
n những thứ hay ho màà bạn muốn
n xây rồi
click m
một cái nút. Tất cả mản
nh ghép tự động xắp xếp
x với nhaau theo thứ tự hợp lý cho
c bạn.
Nếu bạn thích thử xem thế nào, bạn có thể
t
dùng thử 2 tuuần miễn phí tại
www.C
ClickFunnelss.com
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Chương này sẽ chỉ bạn 23 khối hiệu quả nhất cho phễu bán hàng của bạn. Bạn sẽ tìm ra khối
nào sẽ hoạt động tốt hơn tại những điểm xác định trên Thang giá trị, nhưng hãy nhớ chúng
chỉ là những khối. Bạn có thể di dời chúng vòng vòng nếu bạn thích. Thị trường phản ứng
theo cả đống yếu tố khác nhau. Những gì hiệu quả với thế giới của tôi có thể cần cân chỉnh
một chút cho thế giới của bạn.
Trong các chương tới, tôi sẽ chỉ bạn vài cách ưu thích của tôi để kết nối các khối tạo ra phễu
bán hàng hiệu quả. Tôi thành thật khuyên bạn hãy bắt đầu với cách của tôi, đơn giản vì tôi đã
thử nghiệp nó ở thế giới thực rất nhiều rồi. Tôi biết điều gì nói chung sẽ hiệu quả. Rồi nếu
bạn muốn thử dịch chuyển loanh quanh, hãy thử nó! Bạn có thể khám phá ra một kết quả mà
tôi chưa từng nghĩ tới.
23 khối mà tối thường dùng được sử dụng tại những thời điểm cụ thể trong suốt 4 giai đoạn
trong phễu: Cầu dẫn, Tuyển lựa người đăng ký, Tuyển lựa người mua hàng và Xác định KH
“tăng động”. Hãy nhớ, 4 thời điểm này đều diễn ra tại giai đoạn bán hàng. Bất cứ khi nào bạn
bán bất cứ điều gì thông qua phễu (nên lúc nào cũng vậy), bạn sẽ đưa KH qua 4 giai đoạn đó.
Thông thường, bạn sẽ tạo phễu mới tại giai đoạn “Nâng mối quan hệ” và “Thay đổi môi
trường bán hàng”. Khi bạn làm điều đó, đơn giản là quay lại với những khối này và tạo phễu
mới.
OK, chúng ta bắt đầu nào!
CẦU DẪN
Phần tiếp theo là những khối thông dụng nhất mà tôi dùng xây “cầu dẫn”. Hãy nhớ, mục tiêu
của cầu dẫn là làm ấm KHTN để họ được cài đặt tâm thái đúng để dễ dàng tiếp thu chào hàng
của bạn.
Câu đố: câu đố là công cụ “dẫn” ưa thích mới của tôi. Nếu bạn trên Facebook, sẽ khó
thoát khỏi những Trò đố “Bạn là diễn viên nổi tiếng nào?” hay “Bạn là loại dã thú
rừng xanh nào?”. Chúng dường như ngày càng nhảm ( Sáng nay, tôi thấy một cái hỏi
“Bạn là kiểu bão nào?”, thật đấy). Câu hỏi mà bạn hỏi không quan trọng lắm, bạn chỉ
muốn đưa mọi người vào qui trình.
Để làm một cầu dẫn tốt, bạn cần đưa KH nghĩ theo hướng sẽ đưa đến bước tiếp theo
trong phễu. Thảo luận vấn đề mà DN của bạn sẽ giải quyết cho họ. Dùng những câu
hỏi để giúp họ nhớ rằng họ ghét cỡ nào việc cỏ dại trong thảm cỏ hoặc bị phụ nữ từ
chối.
Nếu bạn yêu cầu khách đăng ký (cho bạn email) để cho họ kết quả câu đố của họ, bạn
sẽ cùng một mũi tên bắn được 2 con nhạn. KHTN đã được đưa qua cả giai đoạn “dẫn”
và phần Tuyển lựa người đăng ký trong phễu. Rồi bạn thẩm định họ như là người mua
hàng bàng cách đưa ra chào hàng ngay sau khi họ đăng ký.
Bây giờ, bạn có thể đang tự hỏi liệu nên hỏi bao nhiêu câu và làm thế nào giữ khách
tham gia câu đó từ đầu đến cuối. Tôi thích dùng 3 hay 4 câu hỏi, và tôi đánh số mỗi
câu để họ biết còn họ phải đi bao xa nữa ( Bước 1 – 4, Bước 2 – 4,…) Tôi biết nhiều
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công ty dùng tới 20 câu hỏi hoặc nhiều hơn trong câu đố của họ với thành công rất
lớn. Cũng giống như mọi thứ khác thôi, đây là điều mà bạn có thể phải thử nghiệm để
xác định điều gì phù hợp cho thị trường của mình.
Một lý do lớn khác để dùng Quiz là bạn có thể phân nhóm khán giả theo câu trả lời
của họ. Bạn có thể hỏi, “Bạn có chó hoặc mèo không?”, rồi bạn phân nhóm danh sách
theo câu trả lời. Với những chương trình Quiz phức tạp, bạn có thể thậm chí dùng
những câu hỏi phụ cho 2 nhóm. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo cho nhóm có chó có thể là
“Chó của bạn bao nhiêu tuổi?” rồi đưa ra lựa chọn từ 1 đến 4, dưới 5, dưới 10, trên
10… Điều này giúp cho việc bán thức ăn cho thú cưng ra sao? Chó con thì cần dinh
dưỡng khác chó già. Nếu bạn biết chó của họ bao nhiêu tuổi, bạn có thể bán cho họ
chính xác loại thức ăn phù hợp. Cũng vậy, nếu bạn biết họ có chó, không có mèo,
quảng cáo trên trang tiếp theo nên là hình con chó. Quiz giúp bạn phân nhóm người
mua hàng, cũng như cài đặt trạng thái trước khi chào hàng.
Bài viết: tôi thích dùng các bài viết làm công cụ “dẫn” dành cho traffic Lạnh đến từ
quảng cáo banner. Đó có thể là bài viết trên website của bạn nhưng tôi thấy chúng
hiệu quả hơn nếu chúng xuất hiện trên site của ai khác. Nó giống như một chứng thực
của bên thứ 3. Cách nó hoạt động như sau:
Có ai đó click vào quảng cáo banner của bạn và đến website với bài viết “dẫn”. Nó có
thể là một trường hợp thực tế về việc bạn đã giúp một cá nhân giải quyết vấn đề ra
sao. Hoặc nó có thể là bất cứ điều gì bạn làm đặc biệt, nhưng nó đưa ra vấn đề và điều
gì được yêu cầu để giải quyết vấn đề.
Rồi bạn thêm lời kêu gọi hành động (CTA) đâu đó trên trang. CTA đơn giản là nơi
bạn yêu cầu người đọc làm điều gì đó: click vào đây để học thêm, Đăng ký ngay hôm
nay, Nhận mẫu thử miễn phí tại đây. Trong bài viết, CTA có thể là 1 link đơn giản
trong câu chữ, một nút lớn nằm ở cuối bài, một tấm hình với đường dẫn hoặc tổng
hợp tất cả các thứ đó.
Bây giờ, đừng giở trò ở đây. Trong một thời gian, nhiều Internet Marketer dùng thành
công kỹ thuật này với những website và blog giả mà họ kiểm soát. Hội bảo vệ người
tiêu dùng (FTC) đã lật tẩy những trò này, bạn thực sự không muốn họ sờ đến bạn đâu.
Hãy dùng các bài viết hợp pháp trên website hợp pháp. Khuyến khích một trong
những sinh viên giỏi nhất của bạn để viết bài cho bạn, rồi dùng nó như Landing page
mọi người sẽ thấy khi click vào quảng cáo banner.
Tin tức: bất kỳ điều gì là tin tức hay được xem là tin tức sẽ thu hút người đọc nhiều
hơn các thứ khác. Não bộ của chúng ta được lập trình để quan tâm đặc biệt tới những
gì có thể là mối đe dọa. Đó là lý do tại sao mọi thứ trên bản tin buổi tối gọi là “Cảnh
báo đặc biệt” hay “Cập nhật thảm họa”. Mỗi tiêu đề được viết để thu hút sự chú ý của
chúng ta và thuyết phục ta về một sự việc đang diễn ra chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới
khi chúng ta biết về nó. Nếu cầu dẫn của bạn được gắn bằng cách nào đó với những
tin tức mới, bạn sẽ tự động nhận sự quan tâm bùng nổ miễn là câu chuyện đó vẫn tiếp
tục xâm chiếm tin tức. Ví dụ, nếu bạn dàn xếp để gắn thông điệp vào cuộc bầu cử sắp
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tới hay thảm họa thiên nhiên, người ta sẽ thấy sự liên hệ và quan tâm hơn tới bạn như
một giải pháp. Mặt hạn chế của chiến lược này là sự nhận biết có thể ngắn hạn. Tuy
nhiên, lợi thế là có thể đạt lượng traffic khủng trong khi câu truyện đang “hot”.
Bạn có thể thiết kế một trang web trông giống như trang tin tức. Nó có thể có một
thanh đặc biệt với tiêu đề ở phía dưới hoặc ở bên cạnh với câu chuyện liên quan. Các
marketer chỉ cần thiết kế nội dung giống như tin tức là có thể tăng ngay uy tín và
“dẫn” đến chào hàng ngon lành. Một lần nữa, đừng quá điên cuồng với chiếc lược
này, hoặc bạn sẽ gặp FTC. Thêm nữa, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh doanh. Hãy đạo
đức và nói sự thật.
Blog: một bài đăng trên blog có thể được dùng để “dẫn” hầu như bất kỳ chủ đề nào.
Ví dụ, có lẽ bạn làm việc trong một thị trường đông đúc với nhiều đối thủ cùng cung
cấp giải pháp cơ bản như nhau. Bạn có thể viết một bài blog giải thích các công ty
khác giống nhau ra sao trong khi công ty của bạn khác biệt và tốt hơn thế nào. Bạn có
thể tự viết bài và đăng lên blog của bạn. Nhưng bạn sẽ có thể đạt kết quả tốt hơn nếu
bạn đăng bài post lên blog của người khác, ưu tiên các blog có traffic cao với nhiều
người xem trong thị trường mục tiêu của bạn. Tốt hơn là để chủ blog post bài với tên
của họ để bạn giống như không dính gì đến nó cả. Tôi đã làm việc này một lần với
một học viên rất thành công của tôi trong thị trường MMO (kiếm tiền Online). Tôi
nhờ anh ta viết một bài chi tiết những trải nghiệm của anh ta khi dùng những sản
phẩm của tôi. Anh ta thêm một đường dẫn về chào hàng của chúng tôi, và chúng tôi
điều traffice từ Facebook đến blog của anh. Chiến dịch này hiệu quả tuyệt vời. Nó
được thiết kế như cầu dẫn nhưng nội dung 100% là thật và hợp lý.
Video: Youtube video tạo ra những công cụ “dẫn” rất tuyệt, đặc biệt là chia sẻ kết quả
sử dụng sản phẩm. Video sẽ kích người xem về các vấn đề hoặc dạy cho họ một số
qui trình hoặc ý tưởng. Mục tiêu là làm cho họ mong muốn có giải pháp mà bạn cung
cấp. Một lần nữa, hãy để video xuất hiện trên kênh của người khác và đưa traffic đến
đó. Rồi thêm CTA vào để đưa người xem đến chào chàng của bạn. CTA có thể là
đường dẫn trong mô tả hay bình luận, các quảng cáo trong video hoặc thậm chí các
chú thích trong video.
Email: “dẫn” bằng email rất hiệu quả khi bạn mua quảng cáo solo hoặc dùng đối tác
liên doanh chứng thực với danh sách của họ. Cho dù bạn gửi email vào danh sách của
ai, bạn cần phải mượn uy tín của họ để giới thiệu mình như là một người tuyệt vời
hoặc giới thiệu chào hàng của bạn là một giải pháp ngon lành. Một khi phần “dẫn”
hoàn tất, CTA là đường dẫn trong email mà người đọc có thể click vào để đến chào
hàng của bạn. Với mail trực tiếp, việc này được thực hiện với thư PR mà chủ danh
sách viết một giới thiệu kể cho người của anh ta rằng bạn tuyệt vời thế nào hay sản
phấm của bạn tốt ra sao. Đối tác liên doanh hay tiếp thị liên kết cũng làm cách tương
tự với email bằng cách viết lời giới thiệu cho bạn hay chào hàng của bạn.
Trang trước bán hàng: đôi hi bạn phải dạy mọi người trước khi bạn bán cho họ. Một
trang trước bán hàng kể chuyện. Nó dài hơn một bài viết dùng để cung cấp thông tin
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nền tảng hay những hướng dẫn mà KHTN có thể cần. Một khi họ có thông tin này, họ
đã ở đúng trạng thái tư duy phù hợp để hiểu và mua sản phẩm. Ví dụ, giả dụ như bạn
bán phần mềm Email marketing, nhưng nhiều KHTN không biết email marketing là
gì hoặc tại sao DN của họ lại cần email marketing. Bạn có thể gửi họ đến trang trước
bán hàng trên website của bạn để giải thích chính xác làm thế nào email marketing
giúp phát triển DN của họ. Rồi bạn thêm CTA đưa họ đến chào hàng sản phẩm của
bạn. Chiến lược này hoạt động hiệu quả cho các tay tiếp thị liên kết muốn làm ấm
KHTN trước khi gửi họ đến trang bán hàng của ai đó.

TUYỂN LỰA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Giai đoạn tiếp theo là tuyển lựa người đăng ký của bạn. Nhớ mục tiêu ở đây đơng giản là
đưa mọi người đăng ký vào danh sách, đăng ký vào bản tin, hoặc đăng ký những món miễn
phí mà bạn cho họ. Bạn phải tách biệt được những khách thường và nhưng người sẵn sàng
cho email để nhận thêm thông tin.
Pop-Ups: Nhớ là nhiều năm trước khi cái hộ nhỏ phiền toái này nhảy ra trên màn
hình hầu như mỗi lần bạn đến website không? “Chúc mừng bạn! Bạn vừa thắng giải
thưởng…v..v..” Chúng có thể làm phiền, nhưng chúng cực hiệu quả trong việc đưa
người ta đăng ký vào danh sách. Cảm ơn những người chặn pop-up và quảng cáo,
công cụ chặn này hầu như đã lỗi thời nhiều năm rồi và các marketer đã phớt lờ nó.
Nhưng các dạng popup mới gần đây được tạo ra không dễ bị chặn và chúng ta phát
hiện ra rằng những popup này trở thành một công cụ tốt cho việc xây dựng danh sách
trong nhiều tình huống. Vấn đề lớn hơn là nhiều nhà quảng cáo ( như Google hay
Facebook) sẽ không duyệt quảng cáo đến trang có pop-up. Thế nên công cụ này
không phải lúc nào cũng dùng được, nhưng pop-up có thể là công cụ mạnh mẽ trong
những tình huống phù hợp.
Squeeze page: là cách đơn giản nhất để tuyển lựa người đăng ký. Nó phát triển như là
một cách gia tăng lượng đăng ký mà không cần dùng pop-up. Nó đơn giản là một
trang đăng ký yêu cầu mọi người cho bạn email và được truy cập đến thứ gì đó ở
trang tiếp theo ( tài liệu miễn phí hay video miễn phí). Lựa chọn duy nhất trên trang
này là đăng ký hoặc bỏ đi. Ma thuật của squeeze page là hoàn toàn không có sự lan
man. Không hề có quảng cáo để xem hay thanh điều hướng để click. KH bị bắt phải
tập trung vào thông điệp quan trọng nhất của bạn, 1 thông điệp mà bạn muốn trao cho
họ. và họ phải quyết định: cho bạn email hay rời trang.
Click Pop: là một cách đưa mọi người tham gia vào danh sách qua một nút bấm trên
blog của bạn hay web site khác. Khi họ click vào nút, Up Pop sẽ nhảy ra một pop-up
dưới dạng squeeze page. Nếu khách cho bạn email, họ sẽ được đưa đến trang tiếp
theo. Nút Click pop rất tuyệt vì bạn có thể đặt nó ở khắp nơi, những nơi mà thông
thường bạn không thể lấy đăng ký, như bài viết hay bài blog.
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Miễn phí + Phí giao hàng, Mẫu đăng ký 2 bước: kiểu mẫu đăng ký này có lợi thế là
nắm tâm lý người mua hàng và tích hợp việc tuyển lựa người đăng ký và người mua
hàng vào cùng một qui trình. Bước 1 tuyển lựa người đăng ký bằng cách yêu cầu
thông tin liên hệ ( bao gồm email) . Bước 2 tuyển lựa người mua bằng cách hỏi thông
tin thẻ tín dụng, thường để chi trả phí vận chuyển. Đó là cách mà công ty tôi thiết kế
hầu hết các chào hàng “Miễn phí + phí giao hàng”
Bất kỳ ai điền vào bước 1 của mẫu này tự động được đưa vào danh sách email và trở
thành người đăng ký cho dù anh ta chưa điền bước 2.
Đăng ký Webibar: chúng tôi thường dùng những webinar miễn phí như là một cách
để tạo danh sách KH. Khi khách đăng ký tham gia webinar, họ tự nhiên cần phải cho
bạn email vì bạn cần gửi cho họ chi tiết về webinar Nếu nó là một webinar tự động,
họ chọn ngày họ muốn xem, điền email và Boom! Có thêm một người đăng ký trong
danh sách của bạn. Và bởi vì họ đăng ký Webinar, họ sẽ theo dõi email của bạn.
Tài khoản miễn phí: Những người đăng ký tài khoản miễn phí sẽ rất hiệu quả cho
các chương trình phần mềm và thành viên. Tạo ra một trang thành viên, hoặc một
phiên bản thử cho phần mềm của bạn, và tặng nó cho mọi người. Khi người xem tạo
một tài khoản để đăng nhập thành viên hoặc lấy phần mềm, họ được đưa vào danh
sách đăng ký. Thường thì những trang loại này rất giống với squeeze page, nhưng vì
họ muốn tạo một tài khoản, bạn có thể lấy thêm thông tin và vẫn giữa độ chuyển đổi
cao.
Exit Pop: cũng không có gì ngạc nhiên, một exit pop là cơ hội pop-up cuối cuối sau
khi khách bấm thoát khỏi website của bạn. Nó hỏi họ có chắc là thực muốn rời trang
mà không đăng ký không. Bạn có thể thậm chí tạo một đề nghị đặc biệt cho họ nếu họ
quyết định đăng ký trước khi họ đóng pop-up. Một khi họ đã rời trang, thường thì họ
sẽ không quay lại. Vì vậy, bạn có thể cố làm phiền họ thêm một chút với exit pop. Nó
có thể là cơ hội cuối cùng để giữ họ với bạn.

TUYỂN LỰA NGƯỜI MUA HÀNG
Khi chúng ta tuyển lựa người mua hàng, nhớ rằng mục tiêu là làm cho họ rút thẻ tín dụng ra
và thực sự thanh toán gì đó. Giao dịch đầu tiên là khó làm nhất, vì vậy tốt nhất là chào họ
điều gì đó giá trị với một cái giá rất thấp. Rồi bạn có thể hướng dẫn người mua bước lên
Thang giá trị ngay khi bạn có thể. Đây là cách tuyển lựa người mua của tôi:
Miễn phí + Phí giao hàng (FPS): đây là cách ưa thích của tôi để tuyển lựa người
mua ( bạn sẽ thấy nó trong Bí mật #13). Nếu bạn tạo ra một sản phẩm tuyệt vời và cho
miễn phí, nó là một món mồi hoàn hảo và trao một trong những sản phẩm của bạn cho
khách hàng mới. Chẳng có cách nào hay hơn một lời đề nghị miễn phí chỉ phải trả phí
giao hàng cung cấp giá trị và làm người mua thích thú muốn đi tiếp. Tôi thấy chiến
thuật này là cách tốt nhất để tìm ra ai là người mua hàng trong những người đăng ký.
Bí mật Dotcom

www.FluentEnglish.edu.vn

Page 96

Dùng thử: một đề nghị dùng thử giá thấp là một cách tốt để làm mọi người giơ tay và
bảo bạn họ là người mua hàng. Các dễ dàng và phổ biến nhất là đề nghị với giá chỉ 1
USD. Rồi bạn bạn sẽ tính tiền họ trọn bộ sau vài ngày nếu họ muốn dùng sản phẩm
tiếp. Để nhận bản dùng thử, khách phải rút thẻ tín dụng ra khỏi ví và chứng minh họ
là người mua hàng. Cách này hiệu quả cho những sản phẩm bạn không phải giao
hàng, như sản phẩm số, phần mềm hay trang thành viên.
Tripwire: Tripwire là những chào hàng nhỏ để đưa khách vào cửa. Chúng thường là
những phần nhỏ của sản phẩm chính. Ví dụ, bạn có thể lấy một mô-đun hoặc một
phần chương trình đào tạo và chào nó với giảm giá “khủng”. Ryan Deiss và Perry
Belcher rất thường dùng kỹ thuật này. Họ thường dùng một chào hàng giá cực thấp
chỉ khoảng 7USD cho mỗi thứ. Những cái này có thể là sản phẩm vật lý hay sản phẩm
số, tùy thuộc vào thị trường của bạn.
Chào hàng “tự sướng” (SLO): loại chào hàng này thường đắt một chút, vào khoảng
37 USD đến 97 USD. Thông thường, với FPS, dùng thử và Tripwire, bạn có thể mất
một khoản tiền ban đầu, mặc dù trong các upsell bạn có thể gỡ vốn lại. Với SLO, một
mặt khác, mục tiêu là sản phẩm đầu vào sẽ trang trải cho các chi phí quảng cáo để các
upsell của bạn sẽ toàn là lợi nhuận thuần.
Bán hàng thẳng: đây là loại hình bán hàng thông thường cho các sản phẩm giá cao,
từ 97USD đến 5.000USD hoặc cao hơn. Nó thường mang tính bán hàng mạnh hơn là
những loại khác, vì vậy chúng ta chỉ giới thiệu cách này cho những người trong thị
trường ấm hoặc những người đã đi qua phễu đầu tiên. Nó thường cần sự gắn kết mạnh
mẽ hơn với NVTH trước khi khách sẽ bỏ ra một khoản đầu tư lớn hơn.
Nhiều người hỏi tôi loại chào hàng nào họ nên dùng để tuyển lựa người mua. Hầu hết thời
gian, tôi thích dùng kiểu chào hàng FPS để tuyển lựa người mua, nhưng nó không phải lúc
nào cũng hiệu quả. Chúng tôi đã thử với TPCN hỗ trợ thần kinh và con số không được tốt
lắm. Vì vậy chúng tôi đổi sang bán hàng thẳng, và nó hiệu quả tuyệt vời. Đơn giản hãy dịch
chuyển khối nào đó và bạn có thể là người chiến thắng. Bạn phải thử nghiệm từng sản phẩm.
Thị trường khác nhau sẽ phản hồi khác nhau, vì vậy đừng bỏ cuộc quá sớm trong việc tìm
kiếm nhu cầu của người mua hàng.

XÁC ĐỊNH NGƯỜI MUA HÀNG “TĂNG ĐỘNG”
Để xác định những KH nào là KH tăng động tại điểm bán hàng, tôi cần chào hàng ngay lập
tức sau khi tôi đã tuyển lựa họ với với chào hàng giá thấp. Đây là cách ưu thích của tôi:
Bump: Đây là những chào hàng nhỏ được đưa vào mẫu đặt hàng, và chúng biến đổi
toàn bộ DN của chúng tôi. Khái niệm này rất giống với trải nghiệm bạn có tại khu tính
tiền trong cửa hàng tạp hóa. Bạn thấy kẹo, bánh và những thứ nho nhỏ và tất cả đều
có thể dễ dàng bỏ thêm vào đơn hàng của bạn. Đội của tôi làm điều tương tự với mẫu
đặt hàng BUMP. Với 2 dòng chữ và ô đăng ký, chúng tôi thường có thể đưa 40%
người mua nâng cấp và trả thêm 37USD hoặc hơn tại điểm bán hàng.
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Chào hàng 1 lần (OTOs): sau khi ai đó đã mua thứ gì đó từ chào hàng của bạ, bạn có
thể tạo cho họ một chào hàng đặc biệt, một lần duy nhất. OTO tốt nhất là những sản
phẩm bổ sung cho sản phẩm đầu tiên. Thường thì chúng ta sẽ làm 2 hay 3 chào hàng
riêng biệt cho KH sau khi họ mua, miễn là qui trình chào hàng đưa thêm giá trị cho
đơn hàng đầu.
Downsales: Nếu người mua từ chối OTO, bạn có thể downsell cho họ với một sản
phẩm khác hoặc một kế hoạch chi trả khác cho đơn hàng đầu tiên. Đừng bỏ cuộc chỉ
vì họ từ chối trả trọn gói một lần. Thường thì chúng tôi thấy rằng có tới 20% người từ
chối chào hàng đặc biệt sẽ nói Yes với kế hoạch thanh toán trong downsell.
Giới thiệu tiếp thị liên kết: sự giới thiệu này cơ bản xảy ra sau khi người mua đã đi
qua trình tự upsale/downsale của tôi và đến trang cảm ơn trong phễu. Trên trang này,
tôi sẽ thường cảm ơn người mua đã đặt hàng rồi kết nối họ với những chào hàng khác
có thể phục vụ thêm cho họ.

Hãy ôn bài nào: Bạn đã hiểu những khối này làm việc để xây dựng một hệ thống mang lại
lợi ích cho DN của bạn chưa? Đơn giản đi qua mỗi giai đoạn trong phễu và chọn khối nào
bạn muốn thử. Bạn sẽ sớm khám phá ra cái nào hiệu quả nhất cho thị trường của bạn, và bạn
sẽ tin tưởng dùng đi dùng lại nó. Nhưng đừng quên thỉnh thoảng thử nghiệm những lựa chọn
khác. Bạn chẳng bao giờ biết khi nào bán hàng thẳng sẽ hạ gục chiêu Dùng thử sản phẩm cho
một chào hàng cụ thể trừ phi bạn kiểm nghiệm nó. Tôi khuyến khích bạn thử nghiệm những
khối khác nhau cho tất cả các chào hàng của bạn. Tôi biết việc thử nghiệm có thể đôi khi
nguy hiểm và phần mềm có thể đắt tiền. Nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng cho việc phát triển
dài hạn của DN của bạn đến nỗi chúng tôi đưa luôn phần thử nghiệm vào trong ClickFunnels
để làm nó trở nên Siêu dễ.
Phần tiếp theo: Ý tưởng mới cho những khối đang được liên tục phát triển, nhưng những
điều được liệt kê ở trên là những điều thông dụng và hiệu quả nhất mà tôi đã tìm ra. Bây giời
bạn đã biết các khối là gì, chúng ta có thể bắt đầu xây những phễu thực sự.
Trong chương tiếp theo, tôi sẽ thảo luận về những loại phễu chúng tôi dùng tại Frontend của
Thang giá trị, những loại dùng ở phần giữa và những loại dùng ở backen. Hiểu điều này sẽ
giúp bạn nắm rõ hơn cách dùng những phễu mà tôi sẽ cho bạn lúc sau.
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Bây giờ
ờ thì bạn đãã biết về nh
hững khối xxây dựng ph
hễu, tất cả những
n
gì bạạn phải làm
m để xây
dựng phhễu của chínnh bạn là xếếp chúng lạại với nhau. Bạn có thể kết hợp chúúng bất cứ kiểu
k nào
bạn thícch, nhưng tôi có 7 kiểu phễu đãã được kiểm
m kiệm và chứng minnh hiệu quảả mà tôi
thường sử dụng vớ
ới những KH
H của tôi vvà với công ty của tôi. Chúng tôi đđã dùng đi dùng lại
và chúnng hiệu quả. Trong phầần 4, bạn sẽẽ học tính năng
n
của mỗ
ỗi loại ra sao
ao. Nhưng trrước khi
chúng tta đến đó, bạn
b cần hiểểu cách chúúng ta sử dụ
ụng các phễễu khác nhaau cho nhữn
ng bước
khác nhhau trên Thhang giá trị. Phễu có hhệ thống tââm lý đằng sau nó, vàà bạn cần dùng
d
các
phươngg pháp tâm lý khác nh
hau cho sản phẩm giá thấp, sản phẩm giới thhiệu so với gói sản
phẩm giá cao.
Nhận thức liên tụ
ục về sản ph
hẩm: tâm llý cơ bản qu
uay về sự nhận
n
thức liêên tục về sảản phẩm
ng ta nói vềề Nhiệt độ trraffic trong Bí mật #9.
chúng tta đã thảo luuận khi chún

Hình 12.2: Nói chuyyện thế nào với KHTN tùy thuộc và
ào nơi họ đđang đứng
trong
g chuỗi nhậận thức liên tục về sản phẩm
p

ối mặt. Họ kkhông biết bạn hay
Traffic Lạnh có thhể chỉ nhận thức được vấn đề mà họ đang đố
sản phẩẩm của bạn,, vậy nên họ
ọ cần bắt đầầu từ phần trước của Thang
T
giá trrị với một phễu
p
cấp
thấp, giiống như phễu FPS haay SLO. N
Những phễu này đã đư
ược chứng m
minh hiệu quả
q trên
Traffic Lạnh, nhữnng người kh
hông biết bạạn hoặc giải pháp mà bạạn cung cấpp.
x dựng
Những KHTN nàyy sẽ bắt đầu làm ấm sauu khi họ bắắt đầu đi quaa phễu truyềền thông, xây
kết nối với NVTH
H. Khi họ lààm điều nàyy, bạn có th
hể bắt đầu giới
g thiệu nhhững sản ph
hẩm cao
ủa Thang giiá trị. Tôi thhích bán nh
hững sản
hơn quaa những phễễu chúng taa dùng tại pphần giữa củ
phẩm ggiá tầm trunng sử dụng Phễu
P
“Webbinar hoàn hảo”,
h
Phễu “Vô hình”” hay Phễu “Ra
“ mắt
sản phẩẩm”. Mỗi looại trên cần thêm thời ggian để đi vàào chi tiết giải
g pháp màà sản phẩm của bạn
cung cấấp, vì vậy cáác phễu bán
n hàng có chhút khác biệệt.
Traffic Nóng đã biiết bạn, thích
h bạn và tinn bạn. HỌ biết
b về nhữn
ng sản phẩm
m của bạn, vì
v thế chỉ
cần đưaa họ thẳng đến
đ backend
d nơi bạn tậập trung vào
o mức dịch vụ cao nhấất mà bạn cu
ung cấp.
Vì nhữnng chào hànng này có mức
m giá caoo, bạn có thểể sẽ không chốt được nnhiều bằng cách sử
dụng cáác công cụ online đơn thuần. Bạnn cần thay đổi
đ môi trườ
ờng bán hànng và chốt KH qua
điện thooại hoặc sự kiện trực tiiếp. Phễu ưaa thích của tôi để di chuyển KH từừ máy tính qua
q điện
thoại làà Phễu Sản phẩm
p
giá caao- 3 bước.
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Trong cchương tiếpp theo, tôi cũ
ũng sẽ đưa ra thêm nhữ
ững kịch bảản ưu thích của tôi để giúp
g
bạn
viết thư
ư bán hàng và video bạn
b sẽ cần đđưa vào phễu của mìn
nh. Bạn sẽ m
muốn tối ưu chúng
bằng cáách thêm vàào những ch
hi tiết về cônng ty của bạạn và thị trư
ường của bạạn. Hãy ngh
hĩ những
kịch bảnn này như dàn
d ý, tất cảả các yếu tố bạn cần đềều có ở đó và
v bạn chỉ đđơn giản là thêm
t
chi
tiết vào là xong.
ững phễu vàà kịch bản này,
n đây là những
n
điều m
mà bạn phảải nhớ:
Trước kkhi chúng taa đi vào nhữ
1. Những phễễu này bắt đầu
đ với Lannding Page. Chúng khô
ông xử lý đưược nhiệt độ
đ traffic
hay làm “cầu dẫn”. Ch
húng là nhữ
ững cỗ máy
y bán hàng được thiết kkế để đưa khách
k
từ
một người ghé thăm vô
v danh trởở thành mộtt người muaa hàng. Traaffic và bướ
ớc “dẫn”
q
trọng, vì vậy cần
n chắc là đãã cân nhắc cẩn thận kh
hi quyết
đều là nhữnng yếu tố quan
định chọn phễu
p
nào đểể dùng.
2. Khi bạn đã đến phần “nâng
“
cao m
mối quan hệ” với KH trrên Thang ggiá trị, nhữn
ng gì bạn
phải làm làà tạo ra một phễu mới. Những ngư
ười mà bạn muốn
m
“nângg cao mối quan
q
hệ”
bây giờ đượ
ợc xem là Traffic
T
Ấm, thế nên bạn
n cần đối xử
ử với họ nhhư những ng
gười bạn
cũ và tiếp cận
c họ với quan
q
điểm nnày.
3. Một số phễễu và kịch bản
b ngắn gọọn và du dư
ương. Một số
s thì rất dàài và phức tạp. Nói
chung, càngg lên cao trêên Thang giiá trị, bạn phải bán hàn
ng càng nhiềều và kịch bản
b càng
dài. Mặc dùù, nếu bạn có traffic N
Nóng, bạn có
c thể đôi khi
k bỏ qua bbớt những kịch
k
bản
phức tạp.
BỨC T
TRANH LỚ
ỚN

Hình 12.3: Phễu cốtt lõi đưa kháách từ các các
c loại trafffic lên Thaang giá trị
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Trước khi chúng ta đi tiếp đến phần chi tiết từng phễu, hãy phóng to và quan sát bức tranh
lớn để xem cách mọi thứ mà chúng ta đã trao đổi gắn kết với nhau ra sao. Hình 12.3 chỉ ra
toàn bộ cấu trúc của công ty chúng tôi.
Traffic mà chúng tôi kiểm soát, chúng tôi đưa đến squeeze page. Traffic mà chúng tôi không
kiểm soát, chúng tôi đưa đến 1 blog là một trong 3 nơi thu thập được email nhiều nhất. Ngay
khi ai đó đăng ký, cho dù qua nguồn nào thì cũng trở thành traffic mà chúng tôi sở hữu, và
chúng tôi bắt đầu gửi họ đến Trình tự Soap Opera để họ xây dựng mối quan hệ với NVTH.
Khi trình tự này hoàn tất, chúng tôi bắt đầu gửi chuỗi email Seinfeld hàng ngày để giúp họ
bước lên những chào hàng khác trên Thang giá trị.
Bây giờ, ngay sau khi một người tham gia vào danh sách, cho dù qua squeeze page hay blog,
họ sẽ nhận chào hàng đầu tiên tại Frontend. Đây là chào hàng tôi dùng để tuyển lựa người
mua hàng. Những người mua sản phẩm sẽ ngay lập tức thấy một vài chào hàng Upsell.
Sau khi các giao dịc đầu tiên đã qua, chuỗi email của tôi sẽ bắt đầu để khuyến khích khách
mua những sản phẩm khác khi họ leo lên Thang giá trị của tôi và tham gia vào những chương
trình liên tục của tôi. Tôi sẽ dùng những loại phễu khác nhau để bán những sản phẩm khác
nhau trên Thang giá trị.
Hình 12.3 chỉ ra cho bạn tổng quan tất cả nhìn từ trên cao mọi thứ chúng ta đã thảo luận. Đây
là cách mà tôi quan sát các công ty khi tôi bắt đầu làm việc lần đầu với họ. Sau khi tôi hiểu
DN trong ra sao từ góc nhìn trên cao này, tôi có thể dễ dàng hiểu điều gì hỏng và rồi nhảy
vào những điểm cụ thể để mang lại kết quả mà chủ DN muốn và cần.
Tôi khuyến khích bạn hãy dùng những điều mà bạn đã học, cùng với những gì mà bạn đang
làm với DN của mình và dùng bức hình này để tìm ra những lỗ hổng. Xác định điều gì bạn
cần thay đổi hay tạo thêm để xây dựng nền tảng bền vững cho mình.
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Tôi có một điều cuối cùng để chia sẻ với bạn trước khi tôi cho bạn truy cập vào 7 phễu
“chiến” của tôi. Tôi nghĩ nếu bạn hiểu đây là một khái niệm vô cùng quan trọng, nó sẽ thay
đổi cách bạn xây dựng phễu bán hàng. Khi tôi khám phá ra những điều mà tôi chia sẻ, nó đã
quả thực làm thay đổi công ty tôi chỉ sau một đêm. Tôi đã thay đổi từ kiếm tiền online
30.000USD mỗi năm đến kiếm hơn triệu USD trong vòng ít hơn 18 tháng.

THỬ NGHIỆM TRÊN 100 KHÁCH
Quay trở lại khi tôi 12 tuổi và mới “nghiện” việc sưu tầm thư quảng cáo, tôi nhớ mình đã gọi
1-800 mỗi ngày và đăng ký những thông tin miễn phí. Không quan trọng là thông tin ra sao,
nó miễn phí và tôi muốn nó. Những mẫu hàng miễn phí và bản dùng thử miễn phí có ở mọi
nơi, cả online và offline. Vì sao? Vì chúng hiệu quả kinh khủng để thu hút sự chú ý của mọi
người. Con người không thể kiềm chế với từ MIỄN PHÍ.
Nếu bạn không đọc cuốn sách “Dự đoán hợp lý” của Dan Ariely, tôi khuyên bạn nên mua
một cuốn và đọc nó. Trong cuốn sách này, tác giả nói về những thử nghiệm về hiệu ứng của
từ MIỄN PHÍ trong hành vi mua hàng.
Bạn có thể đọc về những trải nghiệm đó trong sách của ông ấy, nhưng trong đó có một phần
liên quan trong chương này: Các nhà nghiên cứu bán cho một nhóm sinh viên loại kẹo Socola
A với giá 26 xu và loại B với giá 1 xu. Họ thấy rằng 50% chọn kẹo A và 50% chọn kẹo B.
Khi các nhà nghiên cứu giảm giá cả 2 loại kẹo xuống bớt 1 xu, đột nhiên 90% sinh viên chọn
kẹo B mặc dù tỷ lệ giảm giá của cả hai loại kẹo như nhau. Các nhà nghiên cứu cũng chạy các
thử nghiệm trong đó họ giảm giá từ 2 xu xuống 1 xu để xem nó có làm tăng nhu cầu của kẹo
B không, nhưng kết quả không đổi. Họ chạy các thử nghiệm khác với việc giảm giá từ miễn
phí xuống âm 1 xu, nhưng họ cũng không thấy có gì thay đổi về hành vi mua hàng. Họ chạy
thử nghiệm này nhiều lần trên nhiều sinh viên, trẻ em, người già…và kết quả cũng vẫn như
vậy. Đó chính là sức mạnh của sự MIỄN PHÍ!
Tôi nghĩ đây là một khái niệm cực kỳ thú vị, và nó làm tôi hào hứng để phát triển ra khái
niệm này trong công ty của mình. Tôi tự hỏi “Làm thế nào DN của tôi có thể bán thứ gì đó
MIỄN PHÍ?” Nếu mọi người trong ngành hoặc trong thành phố của tôi đang bán hàng giảm
giá, nhưng tôi lại chào hàng miễn phí thì bất ngờ một lượng lớn KH sẽ chọn tôi. Thế nên, làm
thế nào tôi cấu trức chào hàng để cho đi miễn phí?
Tôi bắt đầu thử nghiệm và quan sát kết quả để thấy loại chào hàng nào tôi có thể cho đi để
nhận về phản hồi lớn nhất.
Cuối cùng, tôi đã tìm ra những kinh nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng của việc bán thứ gì đó
miễn phí. Tôi gọi nó là Thử nghiệm với 100 khách. Tôi chạy nó nhiều lần trong nhiều môi
trường khác hau với nhiều đối tượng KH và sản phẩm khác nhau, và các kết quả thực sự ổn
định trong tất cả những thử nghiệm mà chúng tôi thực hiện. Trong khi chúng tôi chạy các thử
nghiệm này với hàng trăm trong hàng ngàn website, tôi tách bạch và đơn giản hóa các kết quả
để để chỉ ra các chỉ số cốt lõi của chúng tôi thay đổi ra sao với mỗi 100 khách chúng tôi đưa
vào phễu thử nghiệm này.
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Đây là cách nó hoạt động: tôi đưa 100 người đến website mà họ có thể mua 1 sản phẩm. Sản
phẩm được chào với giá 197USD. Chúng tôi trả tiền cho những người viết quảng cáo tài năng
và kiểm tra các đỉnh khác nhau đến khi chúng tôi đạt được trang bán hàng chuyển đổi cao.
Sau khi tất cả bước kiểm tra và tối ưu, chúng tôi có được tỷ lệ 1% từ traffic Lạnh được
chuyển đổi và mua sản phẩm. Như vậy, với mỗi 100 khách, chúng tôi kiếm được 197USD, và
chúng tôi có 1 KH mới trong danh sách. Hầu hết các Marketer sẽ xem đây là kết quả trung
bình.
Rồi chúng tôi bắt đầu áp dụng những kinh nghiệm với việc bán hàng miễn phí. Chúng tôi
muốn thấy chào hàng mới này sẽ thay đổi các chỉ số và thu nhập của chúng tôi ra sao. Thế là
chúng tôi chia nhỏ một phần tốt nhất của sản phẩm và đưa nó vào một gói mà chúng ta có thể
giao cho KH miễn phí nếu họ giúp chúng tôi trả phí giao hàng. Chúng tôi cho thông tin này
vào CD, DVD hay sách. Sau khi khách đăng ký chào hàng FPS, rồi chúng tôi ngay lập tức
upsell cho họ sản phẩm 197USD mà chúng tôi đang thử bán trước đó. Tôi tính là mình có thể
mất tiền vì tôi đang làm KH lấy thẻ tín dụng ra và mua chào hàng FPS trước khi họ thấy chào
hàng 197USD, một cách logic thì tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn, phải không nào?
Đây là điều xảy ra: Chúng tôi đưa khách đến website, và trung bình, một tỷ lệ không ngờ tới
8% khách mua chào hàng FPS ( Nhớ rằng, trang ngày cơ bản chỉ đạt tối đa 1%). Và trang
FPS hầu như chẳng cần quảng cáo gì để bán hàng, trong khi trang gốc bán 197USD, chúng
tôi phải bao gồm các quảng cáo để thuyết phục khách mua hàng.)
Bây giời, đây là nơi phép màu xảy ra. Vì khách hàng đã rút thẻ tín dụng ra khỏi ví và thực
hiện một cam kết cho chiến thuật mà chúng tôi đang bán, khoảng 25% khách hàng sẽ mua
chào hàng upsell tiếp theo. Điều này có nghĩa là chúng tôi kiếm 394USD trên 100 khách, và
chúng tôi có 8 người mua mới trong danh sách. Tôi cũng đã nhân đôi tiền của mình và nhiều
KH hơn 7 lần bằng cách thêm chào hàng FPS! Quá tuyệt, phải không?
Tôi không biết tâm lý người mua là gì, nhưng khi bạn làm ai nó nói Yes lần đầu, sẽ dễ hơn để
họ nói Yes lần hai. Nó là một dạng dốc trượt. Bạn làm họ bắt đầu nói Yes với một thứ nhỏ,
rồi họ sẽ có xu hướng nói Yes với thứ lớn hơn về sau.
Mọi người hỏi tôi là liệu họ có thể chỉ bán (hoặc cho) một sản phẩm số thay vì chào hàng
FPS. Câu trả là được, bạn có thể, nhưng bạn sẽ mất đi thứ rất quyền năng. Tôi thích cho miễn
phí những sản phẩm vật lý vì nó cho tôi có thể dùng từ MIỄN PHÍ, trong khi yêu cầu KH lấy
thẻ tín dụng để thanh toán phí vận chuyển và xác nhận là người mua hàng. Nếu tối quyết
định bán nó như một sản phẩm số với giá thấp, thì tôi sẽ mất đi sức mạnh của sự MIỄN PHÍ.
Và nếu tôi chỉ cho đi sản phẩm số, thì tôi sẽ mất đi khả năng tuyển được người mua hàng khi
họ thanh toán chi phí giao hàng. Tôi cũng mất đi khả năng thực hiện Upsell trong trang tiếp
theo. Điều này có đáng không?
Qua nhiều năm, khái niệm này được tiếp tục cải tiến, và bạn sẽ thấy trong những chương tiếp
theo chỉ cho bạn các phễu. Đội của tôi bắt đầu thêm nhiều upsell sau chào hàng FPS đầu tiên,
và chúng tôi đã thấy sự tăng trưởng doanh số khủng khiếp. Chúng tôi cũng tạo ra các kịch
bản bán hàng hiệu quả cho hầu hết mọi thị trường mà chúng tôi đã thử nghiệm. Bạn sẽ được
họ về những phễu và kịch bản này và sự cải tiến qui trình của chúng tôi trong phần tiếp theo
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của cuốn sách này. Tuy nhiên, cải tiến lớn nhất chúng tôi tình cờ đạt được là Mẫu đơn hàng
bùng nổ. Để tôi giải thích cách nó hoạt động.

ĐƠN ĐẶT HÀNG FPS “BUMP”
Sau nhiều thử nghiệm ban đầu, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm khái niệm FPS trên sản phẩm
37USD. Điều chúng tôi tìm ra cực kỳ đơn giản, nhưng nó đã trở thành một bí mật lớn nhất để
tăng doanh số Frontend của chúng tôi mà hầu như không cần phải nỗ lực.
Chúng tôi lấy những sản phẩm 37USD và thử nghiệm chúng với CD miễn phí, một đoạn thu
âm đơn giản dạy một trong những khái niệm hấp dẫn nhất của sản phẩm. Chúng tôi bắt đầu
hướng traffic đến cả hai landing page, và chúng tôi phát hiện ra, trung bình, chúng tôi có thể
đạt gấp 3 lần số KH trả phí giao hàng cho CD miễn phí.
Như vậy chúng tôi có gấp 3 số KH tham gia với chiến thuật “miễn phí” và có nghĩa là có gấp
3 lần số người thấy các chào hàng upsell của chúng tôi. Nhưng chúng tôi bỏ mất việc bán sản
phẩm 37USD và mất phần doanh số thêm từ những sản phẩm frontend. Tuy nhiên, chúng tôi
có nhiều KH hơn nhưng giá trị đơn hàng trung bình ( số tiền trung bình kiếm được từ mỗi
khách đi qua phễu) lại thấp hơn, làm cho doanh thu của chúng tôi cũng vẫn vậy.
Và đó là khi chúng tôi khám phá ra kiểu đặt hàng “Bump”. Chúng tôi thấy rằng bằng cách
thêm một ô nhỏ trong mẫu đặt hàng SAU KHI khác đã điền thông tin thẻ tín dụng, nhưng
trước khi họ click vào nút đăng ký thì cực hiệu quả. Chào hàng trong phần ô nhỏ thêm sản
phẩm 37USD vào đơn hàng. Chúng tôi kết lại với trung bình khoảng 34% KH thêm sản
phẩm 37USD vào đơn hàng của họ.
Điều này có nghĩa là bằng cách sử dụng chào hàng FPS, chúng tôi ngay lập tức có nhiều hơn
3 lần số KH, và bằng cách thêm sản phẩm 37USD vào mẫu đặt hàng “Bump”, chúng tôi cũng
có thể đưa được 1 trong mỗi 3 KH đặt hàng những sản phẩm frontend đắt tiền hơn. Đây là
chiến thuật mới cho chúng tôi doanh số Frontend chính xác như nhau, nhưng nó mang về
nhiều hơn 3 lần số người vào chuỗi upsell.
Bí mật nhỏ này đã cho chúng tôi chi tiền nhiều hơn đối thủ trong hầu như mọi thị trường mà
chúng tôi tham gia. Thậm chí nếu bạn không dùng chào hàng FPS tại Frontend ( và tôi nghĩ là
mà bị khùng nếu không làm), thêm kiểu đặt hàng “Bump” này vào mỗi đơn đặt hàng sẽ làm
tăng mạnh giá trị đơn hàng của bạn mà không cần nỗ lực gì.

PHÒNG THÍ NGHIỆM BÍ MẬT DOTCOM
Hãy quan sát trong thế giới thực ví dụ của các nguyên tắc FPS hoạt động ra sao. Trong hình
13.2, mọi người có thể nhận một cuốn sách miễn phí tựa đề “108 Thử nghiệm online thành
công”. Nó là một trong những sản phẩm tốt nhất tôi từng tạo ra và tôi đã từng định bán nó với
giá 997USD. Nhưng sau khi đấu tranh với chính mình trong vài tuần, cuối cùng tôi quyết
định lời khuyên của chính mình.
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Hình 13.2: đây là
l ví dụ thậtt về một chàào hàng FPS
S mà chúng
g tôi đã tạo rra cho cuốn
n sách
“1
108 thử nghhiệm Onlinee thành công
g”
Thay vìì thu số tiềnn mà tôi ngh
hĩ là nó xứnng đáng, tô
ôi quyết tâm
m trao nó chho nhiều ngư
ười nhất
có thể. Thế nên tôii đưa nó vàào chào hànng FPS. Tôi biết khi tôii làm điều nnày thì nhữ
ững ai có
sản phẩẩm này trênn tay đều sẽ trở thànhh những fan
n cuồng nhiiệt của Russsell Brunso
on trong
phần đờ
ời còn lại củủa họ và sẽ muốn
m
bướcc lên Thang giá trị của tôi.
t Trong m
mẫu đặt hàn
ng chúng
tôi thêm
m một “Bum
mp” cho mẫẫu Chuyển đổi Krusheer của chún
ng tôi chỉ vớới 37USD. Rồi sau
khi ai đđó mua cuốnn sách, upseell đầu tiếnn là sản phẩm
m Instant Traffic
T
Hackks với giá 197USD,
upsell tthứ 2 là sảnn phẩm Perffect Webinaar với 997U
USD. Chúng tôi bắt đầầu hướng trraffic để
“bán” ccuốn sách miễn
m
phí củ
ủa tôi, và kếết quả man
ng lại thật kinh
k
ngạc. C
Cho mỗi cu
uốn sách
chúng ttôi cho đi, chhúng kiếm trung bình kkhoảng 66U
USD ngay lậập tức từ uppsell!
Với nhữ
ững con số như vậy, ch
hỉ cần nghĩĩ về tôi có th
hể chi thêm
m bao nhiêu nữa để giành được
KHTN. Và khi chúúng tôi giàn
nh được ai đđó như là KH
H, chúng tôi tiếp tục đưưa họ lên Th
hang giá
v khác. Th ế nên doanh
h số chỉ còn
n cách là tănng mà thôi.
trị đến ccác sản phẩẩm và dịch vụ

CÁCH NÀY HOẠ
ẠT ĐỘNG RA SAO N
NẾU BẠN LÀ…
L
Tác giảả, Huấn luyyện viên ha
ay Nhà tư vvấn: Hãy ng
ghĩ về những kết quả ki
kinh ngạc bạạn có thể
trao choo KH, lấy một
m thứ có thể
t thực sự
ự giải quyết vấn đề lớn nhất của hhọ, và cho th
hông tin
vào mộột cuốn sáchh, CD, hay DVD.
D
Bạn ccó thể ngại và cảm thấấy vài rào cảản cho đề nghị
n
này.
Nhiều nngười nghĩ, “Oh không
g, tôi khôngg thể cho… Nó là công
g thức bí m
mật của tôi!”” Tin tôi
đi. Hãy cho đi miễnn phí, và bạạn sẽ thu về lợi nhuận tại
t backend..
Thương mại điện
n tử: biến đổi khái niệm
m này vào môi
m trường của bạn. V
Ví dụ, nếu bạn
b đang
bán gì đđó như lồngg chim, bạn có thể cho đi một CD tựa đề “Làm
m thế nào ddạy con vẹt của bạn
nói?”, hhoặc có lẽ bạn
b bán Vest, bạn có thhể tặng khuy
y măng-set miễn
m phí. H
Hãy xem chú
úng hoạt
động raa sao?
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Kinh doanh mạng: Cho thit trường này, bạn có thể tạo 1 CD hay DVD chia sẻ phương pháp
bí mật của bạn để tìm KH hay chuyển đổi họ thành Nhà phân phối. Bạn có thể sử dụng mồi
này để thu hút những người đã quan tâm đến Kinh doanh mạng và những người bạn biết sẽ
tạo ra những Nhà phân phối tuyệt vời cho đội nhóm của bạn.
Tiếp thị liên kết: Tạo ra những CD hay DVD thông tin của chính bạn để cho đi và xây dựng
danh sách của bạn rồi bán những sản phẩm của người khác ở Backend. Bạn thậm chí có thể
phỏng vấn ai đó với nhiều kiến thức trong ngành để làm chào hàng FPS của mình.
Chủ DN offline: Hãy nghĩ về DN của bạn và những vấn đề bạn đã giải quyết. Tìm ra vấn đề
lớn nhất của KHTN của bạn và chia sẻ giải pháp độc đáo của bạn. Thu lại giải pháp này vào
CD hay DVD và cho đi như là một chào hàng FPS. Hay tìm một sản phẩm vật lý bạn có thể
dùng làm FPS, bất kỳ cái gì có thể thu hút KH và đưa người mua hàng vào Thang giá trị của
bạn.

Hãy ôn bài: Bí mật để chuyển đổi Traffic Lạnh là dùng sức mạnh đòn bẩy của sự MIỄN
PHÍ. Cho dù bạn chia sẻ trong chào hàng FPS, nó không thể nhàm chán, kiến thức chung
chung. Nó phải độc đáo, hấp dẫn hay hài hước, càng độc càng tốt. Dùng chào hàng FPS là
cách nhanh nhất để tuyển lựa người mua và đưa khách vào Thang giá trị của bạn. Hãy nhớ
rằng, nếu ai đó không sẵn lòng rút thẻ tín dụng và trả vài USD cho phí giao hàng của sản
phẩm, thì họ có lẽ cũng sẽ chẳng mua sản phẩm của bạn đâu.
Phần tiếp theo: bây giờ thì bạn đã nắm hết các chiến lược đằng sau Thang giá trị và cách
biến chúng thành phễu bán hàng, bạn có muốn xem 7 phễu bán hàng cốt lõi chúng tôi dùng
trong công ty của tôi, cũng như những kịch bạn thực sự chúng tôi đang dùng để bán các sản
phẩm? Trong phần tiếp theo, tôi sẽ bật mí những điều cơ bản đằng sau việc xây dựng những
chiến dịch thành công của bạn.
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