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AFFILIATE MARKETING 

Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) là hình thức Marketing chỉ tính trên hiệu quả, trong đó doanh
nghiệp (tức Advertiser) chỉ trả hoa hồng cho các đối tác thuộc mạng lưới tiếp thị liên kết (Publisher)
khi có đơn hàng hoặc chuyển đổi thành công.



Thu nhập
hấp dẫn

Bán được mọi 
sản phẩm từ 
các nhà phân 
phối lớn

Thoải mái, 
linh động về
thời gian

Không cần bỏ
vốn, nhập hàng, 
quản lý kho và
giao hàng

Không cần
bận tâm về
bảo hành
sản phẩm

Không phụ
thuộc giá, 
chiết khấu, 
phí giao dịch

AFFILIATE MARKETING 



GUEST POST

Đảm bảo nội dung duy 
nhất chưa từng xuất 
bản ở nơi nào khác

Cung cấp thông tin hữu
ích và giá trị tới độc giả

Không cóp nhặt, spam 
chỉ với mục đích SEO

Chứa backlink dofollow
và thông tin của thương
hiệu của khách

 Guest Post là bài đăng CHẤT LƯỢNG 
của khách lên 1 wesbite/blog.



GUEST POST

 Khách phải TRẢ TIỀN để được đăng lên website.

03

02
 Tiếp cận chính

xác nhất khách
hàng mục tiêu

 Xây dựng 
backlink cực kỳ 
chất lượng

01
 Tỷ lệ chuyển 

đổi đơn hàng 
cao



EPLUS REVIEW

ePlus Review là website review các sản phẩm: mỹ phẩm - làm đẹp, sản phẩm tự nhiên, đặc biệt là mỹ
phẩm làm đẹp tự nhiên.

Điểm khác biệt của ePlus Review (USP):

 Một trong số ít website chuyên review về sản phẩm

tự nhiên

 Website cung cấp thông tin => dễ SEO tăng thứ hạng

 Cho phép khách viết review cảm nhận/giới thiệu

sản phẩm

 Thu nhập 2 nguồn: affiliate và guest post

 Được sự bảo trợ từ CỘNG ĐỒNG AFFILIATE



KẾ HOẠCH DÀI HẠN

Xây dựng nội dung phong phú

Tăng cấp số nhân số bài viết Review 

chất lượng.

 Cho phép khách hàng viết bài review 

nhưng không chèn link và phải chờ

kiểm duyệt tại 1 số danh mục.

Giai đoạn 2
(10/2021 – 05/2022)

Nhận Guest Post, đẩy traffic

Khóa tính năng viết Review, nhận bài

Guest Post qua các nhóm.

Đẩy backlink, tăng traffic: > 1,000 

lượt truy cập/tháng.

Giai đoạn 3
(2022)

Xây dựng thương hiệu

 Xây dựng nhận diện thương hiệu và

sức mạnh website.

 Cho phép khách hàng viết bài review 

tại 1 số danh mục (cho phép chèn link 

noffolow).

Giai đoạn 1
(01/2021 – 09/2021)

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG DOANH THU TỪ GUEST POST



KẾ HOẠCH DÀI HẠN

NỘI DUNG CHUYỂN ĐỔI DOANH THU

Cung cấp thông tin 
khách hàng cần

Gia tăng nhận
biết thương hiệu

Nội dung thúc đẩy
khách hàng chuyển đổi

Giữ chân khách
hàng quay trở lại



KẾ HOẠCH DÀI HẠN

QUÁ TRÌNH TẠO DOANH THU TỪ AFFILIATE



KẾ HOẠCH NGẮN HẠN (01-03/2021)

THIẾT LẬP MỤC TIÊU

PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

THÔNG ĐIỆP

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

KPIS ƯỚC TÍNH



MỤC TIÊU

22% 30% 48%

Tăng độ tiếp cận nhận biết
thương hiệu (3 tháng)

Nghiên cứu & thu nhập
Insight và dữ liệu của khách hàng
(theo độ tuổi, giới tính, khu vực, 

hành vi khách hàng)

Xây dựng & nâng cao
Đẩy mạnh chia sẻ nội dung, thúc đẩy
khách hàng ghé thăm web, thực hiện

chuyển đổi



LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1

 Thiết kế website
 Xây dựng chiến lược

tiếp cận khách hàng
mục tiêu

 Phát triển Fanpage
và kênh mạng xã hội

2

 Tìm Insight khách
 Xây dựng nội dung 

review phù hợp
 Tăng tính năng trải

nghiệm bằng
website thân thiện, 
hình ảnh, video hấp
dẫn

3

 Đẩy số lượng bài
Review

 Tạo cộng đồng cùng
review

 Một vài quảng cáo
 Tăng lượng tương

tác qua minigame, 
voucher riêng

 Tăng 10,000 like cho
Pape



CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

Đi 50 backlink 

mỗi ngày

>200 từ khóa top 

50

Đẩy website lên

Top đầu tìm kiếm

Tăng 10.000 like 

và Followers cho

Fanpage

Gửi broadcast các bài

viết SEO và tạo kênh

Youtube riêng về

review làm đẹp
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05

02

04

06

2 bài SEO/tuần,

4 bài/ Fanpage

Thiết kế website, 

fanpage

01



PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

 Từ 20 tuổi – 45 tuổi

 Nam/nữ

 Thích mua sắm online, lướt web

 Đam mê cái đẹp, chăm sóc da, hàng mỹ phẩm, review tin tức hot nhất

 Tín đồ săn sale, săn deal hot

 Những website yêu cầu tăng traffic, đi backlink, đặt banner trỏ về web họ

 Mức thu nhập từ trên 3-10 triệu/tháng

 Sẵn sàng chi từ 500.000đ cho 1 món đồ mình yêu thích, săn sale từ các chương trình

 Sẵn sàng chi trả cho các phí web đi vệ tinh

 Dễ dàng tiếp cận khách hàng qua mạng
internet thông qua các bài review hot làm đẹp



THÔNG ĐIỆP

Nơi review, chia sẻ cơ hội làm đẹp cho những người yêu thích cái đẹp, sản phẩm đến từ
thiên nhiên, săn ngàn deal hot khi shopping online, mua sắm thả ga



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - FACEBOOK

 Xây dựng content hấp dẫn và đăng bài mới
mỗi ngày

 Tạo hình ảnh đẹp, chất lượng mang đến giá trị
cho người dùng

 Nội dung có chứa 1 - 3 hashtag liên quan
trang ePlus Review

 Diễn đạt nội dung ngắn gọn, trọng tâm

 Tạo mini game, frame hình vào các dịp lễ, Tết
thu hút sự quan tâm, chú ý khách hàng

 Chia sẻ bài viết vào hội nhóm, các diễn đàn về
làm đẹp, review mỹ phẩm, mời like để tăng
độ uy tín, tiếp cận cho trang

 Chạy quảng cáo, tăng like Page 10.000 like



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Tối ưu hóa hình ảnh website
trên giao diện PC và mobile

 Có nội dung dễ đọc, dễ hiểu,
liên kết nội bộ hợp lý, có ích
cho người dùng

 Giao diện đẹp, bố cục trang
rõ ràng, dễ tìm đến bất kì nội
dung nào

 Cấu trúc trang tương thích
với mọi loại trình duyệt

 Tốc độ load trung bình đến
nhanh

 Tối ưu URL

 Tối ưu SEO on-page



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Dùng công cụ Yoat SEO cho
website, đảm bảo các bài viết
dễ đọc, chuẩn SEO



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Tối ưu hóa hình ảnh: kích thước, dung lượng,
thẻ alt, vị trí, tương thích các loại giao diện



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Nghiên cứu từ khóa chính nhằm nắm bắt được nhu cầu của
khách hàng thông qua Google Trends



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Phân tích bộ từ khóa phụ liên quan, bổ trợ từ khóa
chính

 Lựa chọn từ khóa bóng ma để viết bài đẩy top

 Tích hợp bộ công cụ đo lường hiệu quả: GG analytic, GG Search Console,
GG Bussiness, Ahrefs, Majestic,…



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Lượt tìm kiếm, lượt nhấp chuột của khách hàng trong 1 tháng gần nhất trên website
eplusreview.com



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG - WEBSITE

 Lượt tìm kiếm, lượt nhấp chuột của khách hàng trong 1 tháng gần nhất trên
website eplusreview.com



KPIS ƯỚC TÍNH SAU 3 THÁNG

FACEBOOK

 Fan & Follower: đạt 10.000 lượt

 People Reach: tăng 200%

 Post Engaements: tăng 200%

WEBSITE

 Số lượng bài viết: 200 bài

 Traffic: Tăng 200 - 500/tuần

 Số lượng nhấp chuột, tìm kiếm: tăng 50-100/ tuần

 Số lượng đặt hàng: tăng đều 10% mỗi tuần

 Đi backlink trên 200 diễn đàn, web vệ tinh

 SEO: 200 từ khóa top 50 của Google



KẾT QUẢ HIỆN TẠI – 24/01/2021

Website và Fanpage đã được hoàn thiện



KẾT QUẢ HIỆN TẠI – 24/01/2021

 ePlus Review bắt đầu xuất hiện
trên các kết quả tìm kiếm GG



KẾT QUẢ HIỆN TẠI – 24/01/2021

 Truy cập tự nhiên trung bình đạt 123 lượt/tháng

 Keyword tự nhiên: 5 từ khóa top 1-3; 3 từ khóa top 4-10; 86 từ khóa top 11-100

Đo lường bởi ahref tool – 24/01/2021



https://eplusreview.com/

THANKS FOR WATCHING

https://eplusreview.com/

