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GIẢI PHÁP KINH DOANH CHO NGƯỜI BẬN RỘN
❑ Xây dựng kinh doanh dựa trên sự kết hợp của 3 xu hướng kinh doanh
trong thế kỷ 21:
▪ E-commerce: thương mại điện tử - giao dịch, thanh toán online, chuyển
hàng tận nhà trên cả nước.
▪ Internet Marketing: sử dụng công cụ internet để đào tạo và phát triển
kinh doanh, không giới hạn khoảng cách thời gian, địa lý.
▪ Network Marketing: sử dụng mạng xã hội (social network) có sẵn như
Facebook, Zalo, Linkedin để xây dựng kinh doanh (business network).
❑ Sử dụng thời gian ngoài giờ làm việc hoặc cuối tuần để xây dựng kinh
doanh:
▪ 7h-14h tối và cuối tuần là lúc hầu hết mọi người tiêu tiền, hãy kiếm tiền
vào thời gian này.
▪ Xây dựng kinh doanh song song với công việc hành chính, tạo thêm
nguồn thu nhập thứ 2 đầy tiềm năng.
❑ Cơ hội phát triển năng lực cá nhân, được kết giao và đào tạo từ những
chuyên gia:
▪ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.
▪ Kỹ năng đào tạo, quản lý & lãnh đạo.
▪ Kỹ năng của một CEO

NHỮNG LƯU Ý ĐỂ BẮT ĐẦU KINH DOANH
❑ NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý ĐỂ BẮT ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH DOANH CÙNG
THUẬN
▪ Cam kết sắp xếp mỗi ngày 1-2h (trung bình 7-14h/tuần) để làm kinh
doanh
▪ Kiên trì phát triển kinh doanh với tầm nhìn dài hạn, lấy kết quả ngắn hạn
để làm nền tảng xây dựng hệ thống kinh doanh ổn định, bền vững
▪ Cầu tiến, ham học hỏi, biết giữ chữ tín, phải học rồi mới làm
▪ Có tầm nhìn, muốn làm kinh doanh để tạo ra sự bền vững và giá trị lâu
dài, không làm dạng kinh doanh để kiếm lời nhanh mà không cần bỏ
sức
▪ Không tham gia bất kỳ loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng hoặc đầu
tư tiền ảo nào ở thời điểm hiện tại
❑ LIÊN LẠC VỚI THUẬN NẾU BẠN CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ:
▪ FACEBOOK: VÕ MINH THUẬN (0932658966)
▪ WEBSITE: VOMINHTHUAN.COM
▪ EMAIL: THUANVM.BIZ@GMAIL.COM
▪ PHONE: 0932 658 966

CHÚ Ý
❑ Đây không phải là cơ hội kiếm tiền nhanh mà không bắt
bạn phải bỏ công sức. Tôi chỉ cung cấp cho bạn một
phương pháp tốt hơn để xây dựng kinh doanh
❑ Để thành công, bạn cần phải kiên trì và nỗ lực làm việc.
Để có một kinh doanh bền vững, bạn cần làm việc kết
hợp chăm chỉ và thông minh, dựa trên tinh thần
teamwork và leadership trong tầm nhìn dài hạn
❑ Thu nhập bạn nhận được có tiềm năng không giới hạn,
nhưng giới hạn duy nhất chính là tinh thần làm việc và
khao khát thành công của bạn

CHÚ Ý
❑ Ngoài thu nhập, bạn còn có thể nhận được những gì?
▪ Được huấn luyện kỹ năng kinh doanh, dựa trên môi
trường trải nghiệm thực tế
▪ Phát triển toàn diện về tư duy thành công, quản lý
thời gian, tiền bạc và lãnh đạo với tư cách một
người CEO
▪ Nhận hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu về
thương mại điện tử, online marketing, và leadership
▪ Tham gia và sử dụng hệ thống đào tạo online &
offline. HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ để giúp bạn xây dựng
đội ngũ nhân sự cho mình
▪ Cơ hội xây dựng sự nghiệp kinh doanh bền vững đa
quốc gia và có tính kế thừa

ĐỊNH HƯỚNG THAM KHẢO

Chỉ nên xem phần nội
dung bên dưới nếu
bạn đã xem kỹ các
phần ở trên

GIẢI PHÁP KINH DOANH DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN
TRADITION BUSINESS
Thiếu
VỐN
Không có
SẢN PHẨM

•
•
•
•

Chi phí khởi động
Chi phí mặt bằng hàng tháng
Chi phí sản xuất, mua nguyên vật liệu
Chi phí nhân công hàng tháng

•
•
•
•
•

Không có lợi thế cạnh tranh
Nhiều đối thủ
Kiểm soát chất lượng..
Vòng đời..
Nhà cung cấp

21st CENTURY BUSINESS MODEL

( ~0) +
Không có chi phí hàng tháng
Phong phú, đa dạng..
Chất lượng trên cả sự mong đợi

Thiếu
THỜI GIAN

CV CHÍNH +
PARTIME (7h – 10h/tuần)

Thiếu
KINH NGHIỆM

Hệ Thống Đào Tạo
HỖ TRỢ 24/07

Nhiều
RỦI RO

Không
RỦI RO
Thu nhập Thụ Động + Tự Vận Hành +
Thừa Kế
Ứng dụng Online Marketing Để kết
nối cộng đồng

XU HƯỚNG KINH DOANH THẾ KỸ 21
❑
❑

Hãng taxi lớn nhất thế giới mà không có
bất kỳ chiếc xe nào
❑

❑

Công ty du lịch lớn nhất không có
một hướng dẫn viên du lịch nào

Mạng xã hội lớn nhất mà không thuê
bất kỳ ai viết nội dung

Công ty thương mại điện tử lớn nhất
trung quốc mà không có kho hàng nào
❑

Công ty bất động sản lớn nhất mà
không sở hữu bất kỳ bđs nào

HỌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY DỰA TRÊN 2 YẾU TỐ:
1. Internet
2. Community [Cộng đồng, Network]
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TRADITIONAL BUSINESS
Trước khi có internet và thương mại điện tử:
100% giá sản phẩm do khách hàng trả
20% trả về cho nhà sản xuất
80% trả về cho khâu trung gian
0% trả về cho network người tiêu dùng
Nhà sản xuất WIN-Khâu trung gian WIN

21st CENTURY BUSINESS MODEL
Sau khi có internet và thương mại điện tử:
100% giá sản phẩm do khách hàng trả
50% trả về cho nhà sản xuất.
15% giảm giá cho khách hàng thành viên
35% trả về cho network người tiêu dùng
Nhà sản xuất WIN – Người tiêu dùng WIN
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Dùng thương mại điện tử để
kết nối trực tiếp với nơi sản
xuất (giống Alibaba, Ebay,
Amazon,Tiki, Lazada…)
Sử dụng internet và mạng xã hội
để marketing và kết nối cộng đồng
khách hàng, nhóm kinh doanh
(giống như bạn đang kết nối trên
Facebook, Zalo, Linkedin,Google+…)
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1. BẠN LÀ KHÁCH HÀNG (Membership)
2. BẠN CÓ QUYỀN MUA VỂ BÁN RA
3. XÂY DỰNG/KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
A. Giai đoạn cơ bản:
Tạo ra thu nhập năng động:
• Kết nối khách hàng mới
• Tạo nhóm kinh doanh và đào tạo nhóm
B. Giai đoạn bền vững:
Tạo ra thu nhập thụ động (Không giới hạn)
• Khách hàng trung thành tự tiêu dùng
• Nhóm kinh doanh tự phát triển

1. XÀI SẢN PHẨM
2. XÂY DỰNG KH TRUNG THÀNH
3. KẾT NỐI TẠO RA CỘNG ĐỒNG

•Đầu tư cho kinh doanh ~ 0 [250.000 đ]
•Không cần mặt bằng, thuế, kho bãi
•Đối tác lớn uy tín
•Sản phẩm phong phú, chất lượng
•Không chi phí duy trì kinh doanh hàng tháng.
•Thời gian do bạn tự quyết định
•Thu nhập công bằng theo năng lực
•Thu nhập không giới hạn vì cộng đồng là
không giới hạn
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GIAI ĐOẠN 1 : Thu nhập 1 Triệu – 30 Triệu/tháng
Xây dựng một Team 50 -60 người tạo doanh thu 252Tr

3,0 Tr
1 Tr

2,0 Tr

BẠN
2,0 Tr

0,5 Tr

3,0 Tr

1,5 Tr

2,0 Tr

15,0
Triệu

0 Tr

Team của
bạn

DOANH THU DOANH NGHIỆP

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

LỢI NHUẬN/THÁNG

15 Tr

4-6

1,0 Tr

30 Tr

10-12

2,5 Tr

60 Tr

15-18

4,0 Tr

100 Tr

20-24

7,0 Tr

176 Tr

35-40

15,0 Tr

252 Tr

50-60

30,0 Tr
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GIAI ĐOẠN 2 : Tạo Ra Thu Nhập Thụ Động
Hướng dẫn, Hỗ trợ & Đào tạo người khác làm được những gì bạn đã làm
Team ở VN:
HCM, HN, ĐN, ….

Team ở Mỹ
BẠN

Team ở Malay, Singapore,…

Team ở Úc

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ TOÀN QUỐC VÀ QUỐC TẾ,
THU NHẬP TĂNG THEO ĐỘ LỚN CỦA THỊ
TRƯỜNG (>60TR/THÁNG)

XU HƯỚNG KINH DOANH THẾ KỸ 21
ĐÂY LÀ THỜI ĐẠI CỦA INTERNET VÀ KỶ NGUYÊN THÔNG TIN. BẠN HOÀN
TOÀN CÓ THỂ KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BẤT KỲ AI, Ở BẤT CỨ NƠI
ĐÂU, TRONG BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO, CHỈ BẰNG…MỘT CÁI CLICK CHUỘT.
HÃY SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY ĐỂ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CHO BẠN
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BẠN CẦN LÀM GÌ NGAY BÂY GIỜ?
▪ Đăng ký email trong link website này để nhận tài liệu và chương
trình huấn luyện kinh doanh ở 2 bước tiếp theo
▪ Phản hồi mức độ hứng thú của bạn về cơ hội kinh doanh này từ 110 điểm

HỎI ĐÁP
❑ Vào kinh doanh này tôi phải làm những gì, sản phẩm là gì?
▪ Mục tiêu của kinh doanh là tạo ra doanh số, từ doanh số bạn mới có lợi nhuận. Muốn
tạo ra doanh số, bạn cần làm 2 việc: xây dựng mạng lưới khách hàng và phát triển
nhóm làm việc cùng bạn.
▪ Bạn có thể sử dụng những công cụ online và offline để làm 2 việc này. Nếu không
biết làm, bạn sẽ được đào tạo để có thể làm chủ những công cụ kinh doanh.
▪ Sản phẩm theo định hướng thương mại điện tử nên cực kỳ đa dạng, hầu hết khách
hàng của bạn có nhu cầu gì thì đều có giải pháp phù hợp. Bạn có thể phát triển kinh
doanh ở cả nước ngoài nếu bạn có mong muốn và đủ năng lực.
❑ Tôi không thích bán hàng, tôi không có nhiều kỹ năng liệu kinh doanh này có phù
hợp với tôi không?
▪ Bạn không làm việc kinh doanh này một mình, bạn ở trong một nhóm làm việc gồm
những người có nhiều thế mạnh khác nhau. Khi vấn đề xảy ra, người mạnh ở vấn đề
nào sẽ giải quyết vấn đề đó.
▪ Nhiệm vụ của bạn là học cách làm những kỹ năng cơ bản, sau đó tìm ra kỹ năng thế
mạnh của mình trong kinh doanh, đồng thời kết nối với những anh em cầu tiến khác
để tạo ra một nhóm làm việc vô địch.
▪ Nếu bạn thích bán hàng, bạn có thể làm. Nếu bạn thích bán hàng nhưng thiếu kỹ
năng, bạn có thể học. Nếu bạn không mạnh về bán hàng, bạn có thể tìm người khác
giỏi bán hàng và kết nối với họ.

HỎI ĐÁP
❑ Đây có phải là bán hàng đa cấp?
▪ Network Marketing từ trước đến nay được đa phần người Việt Nam hiểu và dịch lại
là bán hàng đa cấp. Đây là cách nghĩ sai lầm.
▪ Trên phương diện kinh doanh, đa cấp là cách sản phẩm từ nhà sản xuất đi qua
nhiều khâu phân phối trung gian trước khi đến tay người tiêu dùng, qua mỗi cấp giá
sản phẩm sẽ đội lên nhằm giúp mang lại lợi nhuận cho khâu trung gian. Cách kinh
doanh này được hầu hết doanh nghiệp kinh doanh truyền thống thực hiện và nằm
trong sự quản lý của nhà nước. Chiếc điện thoại bạn đang dùng, cái máy tính bạn
đang sử dụng, chiếc TV, tủ lạnh, cây bút, cái quần, cái áo…bạn đang sử dụng, bộ
máy nhân sự, y tế, giáo dục, chính quyền,… TẤT CẢ đều đang phân phối theo kiểu
đa cấp có tổ chức, mà thuật ngữ hay dùng là Networking
▪ Đa cấp biến tướng xuất hiện do một số cá nhân, tổ chức hoạt động ngoài sự kiểm
soát của nhà nước, đánh vào mong muốn làm giàu nhanh mà không muốn làm việc
của nhiều người, qua đó nhằm trục lợi cho bản thân. Bạn nên tránh xa nếu gặp hình
thức tương tự thế này
▪ E-commerce và Network Marketing về bản chất đúng đắn, đây là hình thức bán hàng
trực tiếp (đơn cấp) từ website của nhà sản xuất đến khách hàng tiêu dùng có thẻ
thành viên, mà không thông qua bất kỳ khâu phân phối trung gian, đại lý hay cá nhân
nào. Vì chi phí qua khâu trung gian không còn, do đó khách hàng thành viên được
giảm giá, đồng thời một phần lợi nhuận được trả lại cho những thành viên tích cực
làm marketing tạo ra mạng lưới khách hàng tiêu dùng (network).
▪ Bạn có thể tham khảo hình ở slide dưới để phân biệt rõ hơn về 2 cách làm này

HỎI ĐÁP
E-COMMERCE + NETWORK MARKETING

BÁN HÀNG ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG

Bạn cần có hai mảnh đất,
một mảnh để ban ngày no bụng,
một mảnh để buổi tối trồng trọt cho tương lai.
Nếu bạn không gieo, bạn sẽ chẳng bao giờ gặt

Nếu bạn muốn gặt hái thành tựu trong 2-3 năm tới,
Bạn phải bắt đầu gieo hạt ngay từ hôm nay

