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LỜI MỞ ĐẦU 

VÌ SAO LẠI CÓ CUỐN EBOOK NÀY?  

Chào bạn!  

Hành trình tìm hiểu về digital marketing là một hành trÌnh đầy khó khăn và thử thách. Với 

kinh nghiệm làm việc trong mảng digital marketing nhiều năm, mình nhận ra rằng nếu 

những người mới (newbie) không trang bị cho mình một phương pháp học tập đúng đắn thì 

sẽ không bao giờ trở thành những người làm marketing giỏi, tệ hơn là mất định hướng, dẫn 

đến chán nản và bỏ cuộc. Những người mới tìm hiểu về digital marketing sẽ thường sẽ gặp 

phải những vấn đề sau: 

• Vấn đề 1: Tốn nhiều thời gian - công sức - tiền bạc cho các khóa học digital marketing khi 

mới bắt đầu tìm hiểu mà không thể áp dụng được. 

• Vấn đề 2: Đụng đâu học đó.  Hay nói cách khác là thấy người ta bảo học cái gì thì bạn sẽ 

học cái đó. 

• Vấn đề 3: Học sai thầy dẫn đến tư duy sai và hậu quả là hiểu sai, làm sai. 

Chính vì lẽ đó mà mình muốn tạo ra cuốn ebook này để góp một phần nhỏ công sức, giúp 

những người mới tìm hiểu về digital marketing có thể học tập hiệu quả hơn, từ đó làm việc 

tốt hơn và sau cùng, chính các bạn sẽ giúp nâng tầm ngành digital marketing Việt Nam trở 

nên phát triển. 

EBOOK NÀY DÀNH CHO AI? 

Ebook này dành cho: 

• Người mới tìm hiểu về digital marketing 

• Chủ doanh nghiệp đang muốn học về digital marketing. 

• Người làm các kênh digital marketing > 1 năm nhưng vẫn chưa tìm ra hướng phát triển 

nghề nghiệp và nâng cao trình độ. 

EBOOK NÀY KHÔNG DÀNH CHO AI? 

Ebook này không dành cho:  

• Các chuyên gia digital marketing 

• Người làm digital marketing lâu năm  

• Người làm digital marketing giỏi 

Mình hiểu rằng, thời gian là tiền bạc và tùy vào từng nhóm đối tượng khác nhau, sẽ có trình 

độ khác nhau, dẫn đến mục đích đọc tài liệu này cũng khác nhau. Cho nên, để tiết kiệm thời 

gian, bạn hãy xem bản thân mình có nằm trong nhóm đối tượng mà cuốn ebook này hướng 

đến hay không nhé. Nếu có thì hãy tiếp tục đọc ebook này. 
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BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TRONG EBOOK NÀY? 

Sau khi đọc xong cuốn ebook này, bạn sẽ hiểu và biết được những điều sau: 

• Hiểu Digital Marketing là gì?  

• Cách để trở thành một người làm digital marketing giỏi 

• Cách kiếm tiền từ digital marketing 

• Các nguyên nhân dẫn đến thất bại khi học digital marketing 

• Con đường giúp bạn trở thành chuyên gia trong digital marketing 

• 3 bộ công cụ học tập giúp bạn trở thành chuyên gia digital marketing 

• 3 giai đoạn học tập để giúp bạn học tập digital marketing đúng cách 

Tóm lại: Bạn sẽ hiểu tất tần tật CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING HIỆU QUẢ. 

Và sau khi hiểu về digital marketing được học như thế nào? TIEN ZIVEN còn tạo ra cộng đồng 

Digital Marketing Vietnam. Tại đây bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của TIEN ZIVEN chia sẻ 

thêm các tài liệu học tập bổ ích và được giải đáp các thắc mắc. 

Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/972471283495815 

VẬY MÌNH LÀ AI ĐỂ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC BẠN? 

 

Website: https://bit.ly/3d8aElj 

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tamtran.ziven/ 

  

"Mình là Tâm Trần, sáng lập TIEN ZIVEN. Với 

hơn 7 năm trong nghề digital marketing, 

trải qua nhiều lần “thăng trầm” của ngành,  

mình tin rằng bản thân có thể truyền tải đến 

bạn những kiến thức chuẩn và thực tế nhất." 
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MÓN QUÀ TẶNG BẠN 

Với mong muốn giúp đỡ những bạn trẻ có thể học tập Digital Marketing tốt hơn, chúng tôi 

đã xây dựng những tài liệu miễn phí, khóa học miễn phí. Bạn có thể xem nó để nâng cao thêm 

kiến thức của mình. Hy vọng, những món quà này sẽ giúp ích được cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danh sách Ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

• Khóa học Miễn Phí: https://online.zivenacademy.com/khoa-hoc-mien-phi/ 

• Khóa học Digital Marketing Nền Tảng (MIỄN PHÍ):  

https://online.zivenacademy.com/lop-hoc/khoa-hoc-digital-marketing-nen-tang/ 

• Kênh Youtube học Digital Marketing (MIỄN PHÍ): 

https://www.youtube.com/channel/TIENZIVEN 

Bên cạnh đó, mình còn tổ chức Workshop định kỳ mỗi tháng. Hãy thử tham gia workshop 

này, biết đâu nó sẽ giúp bạn thay đổi tư duy học và làm digital marketing -> thay đổi cuộc 

sống 

Link Workshop: http://hanhtrinhziven.com/ 

Giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của ebook: "CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING HIỆU 

QUẢ" 
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HIỂU VỀ DIGITAL MARKETING 

Để học tốt bất kì môn học nào đó không chỉ riêng học về digital marketing, bạn cần phải hiểu 

nó là gì? Càng hiểu sâu về nó, bạn càng dễ kiểm soát được nó. 

DIGITAL MARKETING LÀ GÌ? 

Digital Marketing là các hoạt động marketing được thực hiện dựa trên các thiết bị kỹ thuật 

số. Các thiết bị kỹ thuật số có thể kể đến là smartphones, laptop, TV, Radio, Podcast, Internet, 

Ebook v.v..  

• Bạn cũng có thể xem nhanh qua video mà mình đã làm: 

https://www.youtube.com/watch?v=ianCTELiNKw 

 

DIGITAL MARKETING VÀ MARKETING ONLINE KHÁC NHAU NHƯ 
THẾ NÀO? 

Marketing Online là các hoạt động marketing được thực hiện trên môi trường internet online. 

Internet Online nghĩa là bạn phải kết nối mạng internet và hoạt động trên môi trường ấy. Môi 

trường mạng internet được tạo thành từ website, mạng xã hội, diễn đàn online, app mobile, 

ứng dụng website trong môi trường internet v.v…  

Vậy, theo định nghĩa Digital Marketing và Marketing Online khác nhau ở đặc điểm môi trường 

hoạt động. Digital Marketing diễn ra trên các thiết bị điện tử có internet hoặc không có 

internet đều được. Ví dụ: Bạn xem quảng cáo tại bảng quảng cáo điện tử ngoài trời (hay còn 

gọi là Digital Signage) thì đó cũng gọi là digital marketing, nhưng không được gọi là Marketing 

Online, bởi vì nó không có kết nối internet. Một ví dụ khác về digital marketing là ngay lúc này, 

bạn đọc cuốn ebook này mà chẳng cần mạng internet (trường hợp bạn đã tải ebook này về 

máy). 
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CÁC THÀNH TỐ TẠO NÊN DIGITAL MARKETING 

Digital Marketing được cấu tạo từ 5 thành tố, đó là 5 chữ D. Thông qua 5 chữ D này mà các 

chuyên gia marketing sẽ biến nó thành các tên gọi cho các phương pháp làm digital 

marketing hoặc kênh triển khai digital marketing hoặc đặc điểm kênh digital marketing. 

Biết được 5 chữ D này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và sắp xếp lại được những kiến thức mà 

bản thân đã học trước đó. 

#1 Digital devices – Thiết bị digital - Đây là các vật dụng, đồ vật, công cụ, thiết bị mà khách 

hàng tiềm năng sử dụng để hoạt động và tương tác với doanh nghiệp.  Ví dụ như 

smartphones, máy tính bảng, laptop, máy tính để bàn, TV, Radio, bảng điện tử ngoài trời v.v...  

#2 Digital platforms – Nền tảng digital - Platforms được hiểu đơn giản là một hệ thống cơ sở 

hạ tầng riêng biệt được xây dựng nhằm giải quyết một nhu cầu cụ thể nào đó. Ví dụ: Facebook, 

Instagram, Twitter là platform mạng xã hội online, giúp kết nối mọi người lại với nhau.  

Hầu hết các tương tác của người dùng trên các thiết bị digital đều thông qua một platform 

nào đó. Các platform phổ biến như Facebook (và Instagram), Google (và YouTube), Twitter, 

LinkedIn. Các platform trong hệ sinh thái Apple như Apple TV, hệ điều hành IOS v.v.. 

Nhìn chung, bạn có thể xem Digital Platforms là các phần mềm (software) hỗ trợ cho digital 

marketing. 

#3 Digital media – Loại hình truyền thông Digital - Đây là các phương pháp tiếp cận và thu 

hút khách hàng tiềm năng. Bạn sẽ bắt gặp nhiều thuật ngữ về digital marketing như “làm 

inbound marketing”, “outbound marketing” hoặc các chuyên gia chia digital marketing thành 

3 loại hình truyền thông như “paid, owned and earned media” thì đó chính là #Digital Media 

• Tìm hiểu thêm về “Inbound marketing là gì?” – https://bit.ly/3dOHiHx 

• Tìm hiểu thêm về “Paid Media - Owned Media - Earned Media là gì?”  

https://bit.ly/3wDPP8S 

#4 Digital data – Dữ Liệu Digital - Việc làm marketing trên các nền tảng digital có một ưu 

điểm đó là người dùng luôn để lại “dấu vết”. Họ đã từng vào website nào, sở thích họ là gì? 

(trên môi trường digital), đã từng mua hàng gì? Tất cả đều được ghi nhận lại. Nhiều tin đồn 

rằng Facebook đang nghe lén người dùng hay Google đang theo dõi 24/7 người dùng thông 

qua Google Maps. Chúng ta không bàn về mặt tiêu cực trong việc quản lý quyền riêng tư cá 

nhân. Về tích cực, chính việc lưu lại dấu vết đó mà digital marketing trở nên chính xác hơn, 

tiếp cận đúng người, đúng thời điểm hơn so với kênh marketing truyền thống. Một thuật ngữ 

phổ biến trong digital marketing mà bạn thường xuyên nghe dạo gần đây là BIG DATA và 

REMARKETING, chúng chính là dựa vào Digital Data để tạo nên một cơ sở dữ liệu đồ sộ, giúp 

thấu hiểu người dùng. 

#5 Digital technology – Công Nghệ Digital - Để có thể tạo ra các chiến dịch digital marketing 

hiệu quả thì chắc chắn sẽ cần đến các công nghệ như công nghệ machine learning (máy học) 

để đưa nội dung quảng cáo đến đúng khách hàng có nhu cầu; công nghệ thực tế ảo VR giúp 
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tăng trải nghiệm người dùng, công nghệ Voice Search - tìm kiếm bằng giọng nói, công nghệ 

nhận diện khuôn mặt để số hóa dữ liệu và tạo nên Big data v.v.. 

Với 5 chữ D này, bạn đã có bức tranh tổng quan về Digital Marketing.  

Nếu sau này bạn nghe ai đó nói làm Facebook Marketing, Facebook Ads hoặc Google Ads, 

SEO thì đó là yếu tố #Digital Platform. 

Nếu bạn nghe về CRM, Google Data Studio, Data Analytics thì bạn hiểu rằng họ đang làm 

digital marketing liên quan đến mảng #Digital Data. 

Nếu bạn nghe về các công ty như Getresponse, Click Funnels thì đó là các doanh nghiệp 

martech, cung cấp nền tảng, giải pháp trong digital marketing thuộc mảng #Digital Platform 

Digital Marketing rất rộng lớn, cho nên đừng bó hẹp Digital Marketing chỉ là chạy Facebook 

Ads hay Google Ads các bạn nhé! 

ĐỂ LÀM DIGITAL MARKETING GIỎI 
 BẠN PHẢI BIẾT ĐIỀU NÀY 

Đầu tiên, bạn cần xác định được “Như thế nào được gọi là Làm Digital Marketing Giỏi?”  

Có lẽ, bạn sẽ nghĩ rằng, người làm digital marketing giỏi sẽ phải làm giỏi các việc sau:  

• Phải kiểm soát chi phí quảng cáo tốt 

• Phải tạo ra content viral (nội dung lan tỏa) 

• Phải tạo ra những chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads giúp tạo ra trăm đơn, 

ngàn đơn. 

Liệu điều đó có đúng không? Câu trả lời là ĐÚNG NHƯNG CHƯA ĐỦ. 

Mình đã chứng kiến. Nhiều người chạy ads giá tốt nhưng vẫn mất hợp đồng với khách hàng 

sau một thời gian triển khai dự án cho họ. Nhiều bạn với bộ óc đầy sáng tạo đã làm nên các 

content viral nhưng các nhãn hàng, doanh nghiệp không đạt được bất cứ điều gì ngoài lượt 

like/share và rồi chìm vào lãng quên khi cơn sóng viral qua đi. Và cũng nhiều người chạy quảng 

cáo ra trăm đơn/ngày nhưng cuối tháng công ty vẫn báo lỗ vì tiền quảng cáo chi ra cũng 

ngang ngửa với tiền doanh thu mang về. Vậy các trường hợp dẫn đến các hệ quả trên thì 

người làm digital marketing ấy có được xem là giỏi không? Theo mình, chắc chắn là KHÔNG! 

Để có thể trở thành một digital marketer giỏi thì bạn cần hiểu được ý nghĩa của công việc 

digital marketing mà bạn đang làm. Mình sẽ phân tích cho bạn một số thứ quan trọng liên 

quan đến vấn đề này để bạn có thể hiểu được ý nghĩa của digital marketing, từ đó bạn sẽ có 

tư duy học tập và sáng tạo và hoạt động các kênh digital marketing một cách đúng đắn. Hãy 

đọc phần tiếp theo để biết ý nghĩa của nó. 

MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH DOANH - MARKETING - BÁN HÀNG 
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Tại sao ebook này nói về digital marketing mà mình lại lôi 3 ông “siêu to khổng lồ” này ra. Vì 

bản chất của digital marketing là làm về marketing, mà đã là marketing thì phải dính líu đến 

“ông kinh doanh” (business) và “ông bán hàng” (sale). Cho nên, muốn làm digital marketing 

giỏi thì phải hiểu về marketing, để hiểu về marketing thì phải hiểu mối quan hệ của KINH 

DOANH - MARKETING - BÁN HÀNG. 

• Kinh doanh là gì? Định nghĩa đơn giản nhất đó là bạn giải quyết nhu cầu hoặc vấn đề 

của một ai đó và thu lời từ họ. Trong đó, cách bạn giải quyết nhu cầu/vấn đề sẽ được 

đóng gói thành tên gọi SẢN PHẨM, sản phẩm có thể là dạng vật lý hữu hình như chiếc 

xe, cái laptop v.v.. hoặc sản phẩm cũng có thể là dạng hữu hình như thiết kế website, 

dịch vụ xoa bóp, khám chữa bệnh. 

• Marketing là gì? Market + ing = Thị trường + tác động (trong tiếng anh, đuôi V-ing được 

hiểu là tác động, chủ động) = Tác động vào thị trường. Nói cho dễ hiểu thì marketing 

định nghĩa cơ bản nhất là các hoạt động tác động vào thị trường. 

• Sale là gì? Là hoạt động bán hàng. Hiểu đơn giản là các hoạt động giúp trao đổi thứ gì 

đó để lấy tiền. 

Mối quan hệ của 3 “ông” trên.  Kinh doanh là kiếm lợi nhuận từ việc bán sản phẩm cho khách 

hàng tiềm năng và để kinh doanh tốt thì cần phải có các hoạt động HỖ TRỢ BÁN HÀNG tức 

marketing và BÁN HÀNG tức sale. 

Bạn thấy đấy, mọi hoạt động marketing ngoài kia đều nhằm mục đích HỖ TRỢ BÁN HÀNG. 

Ví dụ như viết bài PR để khách hàng tiềm năng tin tưởng, sau đó họ sẽ mua hàng. Làm quảng 

cáo TVC 15 giây, 30 giây trên truyền hình để khách hàng tiềm năng biết sự tồn tại của sản 

phẩm/doanh nghiệp và giúp họ nhận diện, tìm hiểu thêm khi phát sinh nhu cầu, sau đó họ sẽ 

mua hàng. Với digital marketing, doanh nghiệp đầu tư SEO để khách hàng tìm kiếm ra họ và 

sau đó họ sẽ mua hàng khi đủ tin tưởng v.v.. Vậy nên, suy cho cùng Ý nghĩa của Marketing nói 

chung và Digital Marketing nói riêng là HỖ TRỢ BÁN HÀNG. Nói đến đây, bạn sẽ thấy việc các 

“thầy bà” ngoài kia dạy chạy quảng cáo Facebook Ads 1000 đơn/ngày là chuyện khá hài hước. 

Vì để ra 1000 đơn/ngày không phải chỉ dựa vào quảng cáo (marketing) mà còn là câu chuyện 

của kinh doanh (business) và câu chuyện của bán hàng (sale) phối hợp với nhau. 

DIGITAL MARKETING LIÊN QUAN GÌ VỚI BỘ 3 TRÊN? 

Digital Marketing là con của Marketing. Digital Marketing là các hoạt động marketing được 

thực hiện trên các thiết bị kỹ thuật số. Và như marketing, digital marketing cũng có ý nghĩa 

HỖ TRỢ BÁN HÀNG. 

Vì hiện nay, hành vi online của người dùng internet rất phức tạp, họ có thể ra quyết định mua 

hàng nhanh chóng nếu đủ sự tin tưởng nên nhiều người làm digital marketing bị nhầm hiểu 

rằng các hoạt động digital marketing cũng là tạo ra đơn hàng. Chính vì điều này mà dẫn đến 

hệ lụy ăn xổi ở thì, họ cố dùng sức mạnh tiếp cận nhanh – thế giới phẳng không giới hạn của 

môi trường internet để “vơ vét” bằng cách bán các sản phẩm đểu, kém chất lượng để giá vốn 



 

 THAM GIA NHÓM - HÀNH TRÌNH ZIVEN:  http://bit.ly/digitalmarvntienziven 

 KHÓA HỌC TOÀN DIỆN: https://bit.ly/3NnxW6x 
10 

nhập vào thấp và bán ra giá rẻ à thu được 1000 đơn. Và họ cho đó là đỉnh cao digital 

marketing. Họ không nhận ra họ chỉ là “con buôn”. Đáng buồn hơn, họ lại đi lấy cái sai lầm ấy 

để bán khóa học, để đào tạo cho một thế hệ digital marketing kế cận, dẫn đến một thế hệ 

người làm digital marketing có tư duy sai lệch và mù quáng. 

DIGITAL MARKETER GIỎI CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ? 

Sau khi đã biết được ý nghĩa của Digital Marketing là HỖ TRỢ BÁN HÀNG. Vậy, làm sao để giỏi. 

Một digital marketer giỏi cần phải biết những điều sau: 

• Mục đích marketing. 

• Cách sử dụng và kiểm soát công cụ digital marketing để đạt được mục đích marketing 

tốt nhất. 

Trong đó, Mục đích marketing được hình thành dựa trên ý nghĩa của nó là HỖ TRỢ BÁN HÀNG. 

Mục đích marketing chia thành 2 nhóm. 

• Nhóm trực tiếp. Tức là các hoạt động marketing trực tiếp hỗ trợ thúc đẩy việc bán 

hàng như khuyến mãi sản phẩm, các chương trình mua 1 tặng 1, thẻ thành viên v.v.. 

• Nhóm gián tiếp. Tức là các hoạt động marketing gián tiếp hỗ trợ thúc đẩy việc bán 

hàng như thuê báo book bài PR, câu chuyện thương hiệu, lan tỏa sứ mệnh thương hiệu, 

các hoạt động liên quan đến BRAND để khách hàng yêu thích. 

Về cách sử dụng và kiểm soát công cụ digital marketing sao cho tối ưu nhất thì buộc bạn phải 

học và làm. Để biết được Cách học như thế nào để hiệu quả? Thì bạn hãy tiếp tục đọc các 

phần sau nhé. 

Nhưng trước khi đi vào việc bóc tách “cách học digital marketing hiệu quả”, bạn sẽ cần có một 

động cơ thúc đẩy bạn học tốt. Động cơ đó không gì khác ngoài việc KIẾM TIỀN. 

KIẾM TIỀN TỪ DIGITAL MARKETING  
NHƯ THẾ NÀO? 

“Biết được cách kiếm tiền từ digital marketing như thế nào? Bạn sẽ biết mình cần học những 

gì?” 

Về bản chất, mục đích học digital marketing của chúng ta xoay quanh 2 chữ kiếm tiền. Nhưng 

sẽ chia thành nhiều cách kiếm tiền khác nhau tùy thuộc vào đối tượng học digital marketing 

khác nhau. Có 3 đối tượng chính  

• Chủ doanh nghiệp học để phục vụ cho công việc kinh doanh → kiếm tiền.  

• Người mời tìm hiểu (newbie) học để có một công việc ổn định  → kiếm tiền.  
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• Người đã làm về digital marketing muốn nâng cao tay nghề chuyên sâu hơn vào một 

kênh hoặc đa dạng kênh digital marketing →  nhằm được thăng chức + tăng lương → 

Kiếm tiền.  

Do đó, kiếm tiền chính là động lực của việc học digital marketing. Từ động lực này sẽ sinh ra 

mục tiêu học tập khác nhau, dẫn đến kết quả mong muốn khác nhau và cuối cùng là cách 

học digital marketing của mỗi đối tượng sẽ khác nhau. 

CÁCH HỌC DIGITAL MARKETING THEO MỖI NHÓM ĐỐI TƯỢNG  

Sau đây, mình sẽ đi phân tích vào từng nhóm, nếu bạn thuộc nhóm nào thì hãy đọc nhóm đó 

nhé. 

Nhóm 1: Người học digital marketing là chủ doanh nghiệp 

Mục đích học digital marketing: phục vụ kinh doanh. 

Từ mục đích trên, dẫn đến chủ doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến lợi nhuận. Các hoạt động 

marketing không tạo ra lợi nhuận đều bị chủ doanh nghiệp “xem thường”. Vậy nên mới xảy 

ra nhiều tranh luận trên các diễn đàn kênh Digital Marketing như “Ads rẻ để làm gì?” “lên TOP 

để làm gì?”.  (** Ads là Quảng Cáo, TOP là TOP trong Google SEO) 

Tư duy của người làm thuê digital marketing hoàn toàn khác với tư duy của chủ doanh nghiệp, 

họ được nhồi sọ bởi tư duy của các “chuyên gia không chuyên”, rằng ads rẻ mới ngon, lên TOP 

cao mới “đỉnh của chóp”. Nhưng họ không trả lời được câu hỏi phía sau câu chuyện đó. “RỒI 

ĐỂ LÀM GÌ?” Ads rẻ RỒI ĐỂ LÀM GÌ? Lên TOP cao RỒI ĐỂ LÀM GÌ? Cuối cùng vẫn phải quay về 

câu chuyện tạo ra lợi nhuận ĐỂ KIẾM TIỀN. 

Là chủ doanh nghiệp, bạn cần điều hướng người làm marketing của mình quên đi khái niệm 

“ads giá rẻ” và bản thân chủ doanh nghiệp cũng phải “xem thường” các chỉ số ads rẻ đó hoặc 

bất kì các chỉ số digital marketing nào khác “trông có vẻ tốt” nhưng không mang lại hiệu quả 

kinh doanh ra khỏi đầu. Chính vì chủ doanh nghiệp yêu cầu ads rẻ, TOP cao bằng mọi giá nên 

nhân viên của bạn mới tập trung vào điều đó. 

Hiểu được điều đó, bạn cần phải trang bị những kiến thức sau: 

Kiến thức nền tảng của marketing. Hãy hiểu về các tư duy marketing đúng để tìm ra tư duy 

về digital marketing đúng. Khi đã có tư duy đúng, bạn mới đưa ra yêu cầu rõ ràng cho bộ phận 

digital marketing của mình để họ triển khai. 

Đặc điểm của các kênh digital marketing. Bạn cần biết điểm mạnh – điểm yếu của các kênh 

digital marketing, bạn cần biết nơi đó có khách hàng tiềm năng của bạn hay không? Mình 

thấy một hiệu ứng đám đông khá buồn hiện nay là “đu trend” TikTok, nhà nhà đu vào TikTok 

và thần thánh hóa nó lên, rồi các khóa học TikTok “đỉnh cao” ra đời khiến các chủ doanh nghiệp 

học xong rồi “đảo kinh” (đảo ngược kế hoạch marketing đã đề ra từ trước một cách kinh hoàng 

mà không có mục đích). TikTok là nơi quy tụ thế hệ GEN Z (người sinh sau năm 1996) và đặc 
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điểm hành vi của người dùng TikTok là GIẢI TRÍ và LƯỚT XEM RẤT NHANH. Vậy sản phẩm của 

bạn có thuộc GEN Z và bạn có đủ nguồn lực để tạo ra thể loại nội dung video < 60s mang tính 

giải trí LIÊN TỤC không. LIÊN TỤC nhé! Vì nếu chỉ làm một vài video trên TikTok cũng chỉ như 

muối bỏ bể trong hàng ngàn video TikToker đăng lên mỗi ngày và không thể tạo ra sự ghi 

nhớ thông điệp marketing 

Học cách kiểm soát kênh. Là các kiến thức giúp chủ doanh nghiệp đọc hiểu báo cáo từ các 

kênh digital marketing. Điều này giúp bạn đánh giá được hiệu quả và năng lực của nhân viên 

marketing của bạn. 

Hạn chế học cách triển khai quá nhiều. Hãy học vừa đủ để biết nó là gì? Nó hoạt động như 

thế nào? đừng cố học sâu vì bạn chẳng thể đủ thời gian nghiên cứu hết đâu. Nếu bạn kinh 

doanh sản phẩm là “dịch vụ tư vấn digital marketing” như mình thì hãy học càng sâu càng 

tốt. 

Tóm lại, chủ doanh nghiệp hãy học những thứ giúp bạn đưa ra hướng đi đúng và kiểm 

soát đúng. 

Nhóm 2: Người học digital marketing là người đã làm digital marketing 

muốn học chuyên sâu một kênh hoặc muốn học đa dạng kênh digital. 

Mục đích học digital marketing: trở thành chuyên gia. 

Trong digital marketing có 2 loại chuyên gia, chuyên gia một kênh và chuyên gia đa kênh.  

Chuyên gia một kênh là họ thật sự giỏi một kênh như Facebook Ads hoặc Google Ads hoặc 

SEO và liên tục đào sâu vào kênh đó. 

Chuyên gia đa kênh là bạn không quá giỏi bất kỳ kênh nào so với chuyên gia một kênh, cái 

bạn thật sự giỏi đó chính là SỰ PHỐI HỢP CÁC KÊNH MỘT CÁCH HIỆU QUẢ, hay còn gọi là 

giỏi về CHIẾN LƯỢC MARKETING. 

Tùy vào định hướng của bạn mà có cách học khác nhau. Nhưng tóm lại, nếu bạn nằm trong 

nhóm đối tượng này thì cách học hiệu quả là hãy….. Đọc phần dưới ebook này, mình có chia 

sẻ đấy! 

Nhóm 3: Người học digital marketing là người mới tìm hiểu (newbie). 

Mục đích học digital marketing: để lên lớp.  

Lên lớp ở đây nghĩa là học lớp 1 xong lên lớp 2, lớp 3 … cho tới khi tốt nghiệp và ra trường, đem 

kiến thức ấy đi “giúp đời” để kiếm tiền. Cụ thể hơn, mục đích của newbie là tăng trình độ, tăng 

sự hiểu biết về digital marketing để có thể áp dụng nó. 

Về cách học, mình đã hướng bên dưới ebook này, bạn có thể tiếp tục đọc nó để tìm ra cách 

học phù hợp. Điều quan trọng mình muốn bạn tư duy để tự tìm ra cách học phù hợp, bằng 

cách tự trả lời câu hỏi sau: 
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• “Nếu bạn giao cho học sinh lớp 1 bài toán về đạo hàm, chúng có giải được không?” 

• “Khi nào mới làm được toán đạo hàm?” 

Hãy tự suy ngẫm và tự trả lời 2 câu trên, đôi khi bạn tự tìm ra cách học phù hợp nhất cho bản 

thân. 

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẤT BẠI KHI HỌC 
DIGITAL MARKETING 

VÌ SAO BẠN PHẢI BIẾT NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẤT BẠI.  

Mình hiểu rằng, những người khi mới tìm hiểu về một kỹ năng mới thì những lời khuyên rằng: 

bạn phải trở thành ABC, XYZ để tốt hơn, để giỏi hơn, thường sẽ không mang lại giá trị cao. Nó 

giống như hồi ta còn bé, bạn tập đạp xe cùng cha mẹ, họ khuyên bạn hãy giữ thăng bằng. 

Bạn chẳng biết giữ thăng bằng cụ thể là như thế nào! Nhưng khi bóc tách các nguyên nhân 

dẫn đến việc MẤT THĂNG BẰNG và bố mẹ bảo bạn rằng: con không được nhìn xuống đất, con 

không được căng cứng cơ vai, con không được nghiêng người về một phía. Bạn hiểu được 

ngay những lời nói đó và làm theo, bạn sửa lỗi dần dần và biết chạy xe đạp.  

Việc biết được các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc học digital marketing cũng vậy. 

Bạn sẽ TRÁNH vấp phải các nguyên nhân đó và dần dần hoàn thiện bản thân mỗi ngày để đi 

đúng hướng hơn.  

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI  

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc thất bại trong việc học digital marketing: 

Các nguyên nhân bên trong:  

Là các nguyên nhân xảy ra ở chính bạn.  

• Bạn không có mục đích học digital marketing mạnh mẽ dẫn đến động lực học tập yếu. 

Đã có nhiều bạn đến và nói với mình “Em muốn học Digital Marketing cho biết”, nếu chỉ 

cho biết thì bạn xem Youtube là đủ rồi, không cần phải đăng kí khóa học hàng triệu đồng 

từ các chuyên gia chỉ để cho biết. 

• Bạn ham chơi, ham nhậu, thích coi review phim, TikTok, lướt Facebook hơn là bỏ thời 

gian nghiên cứu về digital marketing. Bạn dành phần lớn thời gian trong ngày để xem 

TikTok thì bạn đang trên con đường trở thành CHUYÊN GIA XEM TIKTOK chứ không phải 

CHUYÊN GIA TIKTOK MARKETING. 

• Bạn thiếu năng lượng cho việc học tập, uể oải, lười biếng. Theo các nghiên cứu khoa học 

thì năng lượng não để học tập một điều gì mới cũng giống như bạn tiêu hao năng lượng 

cho việc nâng tạ tại phòng gym. Bạn có thấy mỗi khi học tiếng anh lâu, học toán lâu bạn 

sẽ bị mệt mỏi và muốn ngủ không? Tập gym quá sức cũng mệt mỏi và bạn phải đi ngủ 
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để hồi sức. Cho nên, hãy kiểm soát năng lượng cho việc học digital marketing, hãy học 

lúc bạn tỉnh táo nhất. Tốt nhất là vào buổi sáng, khi bạn chưa bị “gánh hàng trăm kí tạ” 

thông tin trong ngày. 

• Bạn đứng núi này trông núi nọ. Đây là căn bệnh trầm kha của sinh viên và các bạn trẻ. 

Họ ảo tưởng và mơ mộng với từ HỌC LÀM GIÀU và họ bị cuốn đi như chiếc lá rơi trong 

gió. Chẳng có con đường làm giàu nhanh chóng bằng cách đánh bạc đâu các bạn và đó 

cũng là con đường nhanh nhất dẫn đến phá sản, nợ nần. Đánh bạc ở đây không ám chỉ 

riêng việc sát phạt nhau bằng những tấm bài, đánh bạc ở đây là sự mất kiểm soát trong 

tất cả các hoạt động kiếm tiền vì thiếu kiến thức. 

Các nguyên nhân bên ngoài: 

• Học phải thầy kém chất lượng. “Thầy” ở đây không chỉ là người, mà còn là tài liệu, sách 

vở, bạn bè, những nguồn kiến thức bạn nạp vào đầu. 

• Học sai thầy. Nguyên nhân này còn tệ hại hơn “thầy” kém chất lượng, vì kém chất lượng 

thì bạn còn “vớt vác” đôi chút nhưng một khi đã sai, đã hỏng thì coi như bạn phải vứt bỏ 

chúng đi. 

TÁC HẠI KHI HỌC DIGITAL MARKETING KHÔNG ĐÚNG CÁCH 

• Mất thời gian - tiền bạc - công sức. Điều này chắc ai cũng rõ, nên mình sẽ không phân 

tích thêm. 

• Mất niềm tin - ý chí. Điều đáng sợ nhất đó là KHÔNG TIN VÀO BẢN THÂN. Một khi tin 

rằng “mình sẽ KHÔNG THỂ làm được digital marketing, digital marketing quá khó, mình 

không thể kiểm soát được nó” thì hệ quả là bạn sẽ mất đi ý chí, ý chí là suy nghĩ, là tâm ý 

luôn hướng về một phương hướng. Bạn dễ bị xao động và rơi vào trạng thái nghi ngờ 

bản thân, cuối cùng là KHÔNG TIN VÀO BẢN THÂN có thể làm được. Nếu ai đã từng rơi 

vào trạng thái này, hoặc thấy bạn bè rơi vào trạng thái ấy, bạn sẽ thấy họ sống lay lắt qua 

ngày và không có mục đích học tập, không có mục đích sống. 

• Phá tan 1 sự nghiệp. Đây là hậu quả nghiêm trọng nhất, với người làm công ăn lương, họ 

liên tục thất bại ở môi trường công sở hoặc loay hoay làm các việc lặt vặt vì không có 

năng lực. Với người làm kinh doanh, họ không nhận ra dấu hiệu “chìm xuồng”, làm digital 

marketing sai cách sẽ kéo một doanh nghiệp từ từ đi xuống và bởi vì nó TỪ TỪ chìm 

xuống nên đa số các chủ doanh nghiệp không nhận ra ngay lập tức để khắc phục nó. 

Nếu được ví tác hại của việc học digital marketing sai cách bằng 1 cụm từ thì mình sẽ ví nó 

chính là “BỆNH UNG THƯ”. Nó âm thầm và lặng lẽ cho tới khi đủ lượng sẽ làm chết người. 

Một khi bạn nhận thức rõ các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc học digital marketing 

và tránh xa nó, khắc phục nó, triệt tiêu nó thì việc học digital marketing của bạn sẽ trở nên dễ 

dàng hơn, đúng đắn hơn. Cho dù mình có tiết lộ cho bạn Cách học digital marketing hiệu quả 
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đến đâu, hay đến đâu đi chăng nữa nhưng bạn vẫn bị các nguyên nhân ấy trói buộc thì kết 

quả vẫn là KHÔNG HIỆU QUẢ.  

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA 
DIGITAL MARKETING 

QUY LUẬT CỦA TRƯỞNG THÀNH 

Dù bạn là đối tượng học tập nào đi chăng nữa thì để có thể thành thạo digital marketing hoặc 

xa hơn là trở thành chuyên gia, bạn cũng sẽ phải tuân theo quy luật trưởng thành.  

Quy luật trưởng thành được ví dụ rõ ràng nhất là khả năng chạy của chúng ta. Từ khi còn bé, 

chúng ta phải biết lật, biết bò, biết đi rồi mới biết chạy. Hành trình đó không thể tiến triển chỉ 

bằng việc nhìn người khác làm mà chúng ta phải tự làm và cảm nhận, ta phải tự đặt đôi 

chân xuống đất cho dù nó có khó chịu hay đau đớn. Hành trình đó cũng không thiếu những 

lần té ngã, chảy máu để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn cho lần sau. Học digital marketing để 

có thể làm digital marketing cũng vậy, nhiều người nghĩ rằng bỏ ra vài trăm, vài triệu, thậm 

chí vài trăm triệu cho một khóa học là họ đã hấp thụ hết kiến thức đó. Họ chỉ đang “nhìn” và 

“suy nghĩ theo tư duy” của người dạy họ và chỉ dừng lại ở mức độ BIẾT. Con đường duy nhất 

để đạt được mức độ HIỂU đó là LÀM.  

LÀM THỬ à LÀM THIỆT à LÀM SAI à LÀM ĐÚNG. Bạn sẽ chẳng biết khi nào mình LÀM ĐÚNG 

nếu bạn chưa từng LÀM SAI. 

Chúng ta có thể làm gián tiếp (thuê người và giao việc) nếu không có thời gian như chủ doanh 

nghiệp hoặc người làm trái ngành muốn tìm hiểu sang ngành digital marketing. Nhưng bạn 

cũng cần phải có sự trải nghiệm nhất định trước khi lựa chọn cách làm gián tiếp. Hãy sử dụng 

cách làm gián tiếp để thực hiện những công đoạn không sử dụng tư duy, hoặc các hoạt động 

không dẫn đến việc tạo ra một kết quả nào đó gây ảnh hưởng đến kế hoạch. Ví dụ, trong 

quảng cáo Facebook Ads có khâu làm content hình ảnh, bạn không nhất thiết phải học 

Photoshop, AI để tự mình làm ra ảnh quảng cáo NHƯNG bạn phải hiểu như thế nào là một 

ảnh quảng cáo đạt được mục đích marketing, thông điệp marketing trong hình ảnh để yêu 

cầu người làm gián tiếp thực hiện cho bạn. 

Nếu có thể, nếu có thời gian thì mình vẫn khuyến khích bạn làm trực tiếp, trực tiếp từng công 

đoạn. Vì sao? Vì chỉ khi bắt tay vào làm từng bước, bạn mới thấu hiểu từng công đoạn, khi đã 

hiểu nó, bạn sẽ dễ dàng điều khiển nó và đưa ra các yêu cầu chính xác cao. 

CÁCH TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA DIGITAL MARKETING 

Tuân theo quy luật trưởng thành là điều bắt buộc trong học digital marketing nhưng nó chỉ 

giúp bạn đạt được cấp độ thành thạo. Muốn giỏi! Bạn phải trở thành chuyên gia. 
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Chuyên gia là gì? Bạn đừng nghĩ rằng trở thành chuyên gia thì phải giống như các giáo sư, 

các nhà sáng chế. Đơn giản, chuyên gia là người có chuyên môn sâu và rộng trong một mảng, 

một lĩnh vực nào đó. Trong đó, tính chuyên gia mang tính chất tương đối. Ví dụ: so với các nhà 

marketing lão luyện trên thế giới thì mình không phải là chuyên gia nhưng so với bạn – những 

người mới tìm hiểu về digital marketing – thì mình là chuyên gia digital marketing. Vậy nên, 

bạn cũng có thể trở thành chuyên gia và mình cũng có thể trở thành chuyên gia nếu chúng 

ta có sự am hiểu sâu - rộng trong digital marketing.  

Vậy làm thế nào để trở thành chuyên gia? 

Như trong ví dụ về CHẠY ở phần trước. Rõ ràng, việc chúng ta có thể CHẠY và việc CHẠY 

NHANH là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, biết làm digital marketing 

và làm digital marketing giỏi cũng là hai phạm trù khác nhau. Khi bạn làm digital marketing 

giỏi và được người khác công nhận thì khi ấy bạn trở thành chuyên gia đúng nghĩa (khác với 

chuyên gia tự phong là họ không cần người khác công nhận). Khi bạn làm digital marketing 

THẬT SỰ GIỎI thì tự khắc người khác sẽ công nhận tài năng của bạn. Vậy, câu trả lời cho câu 

hỏi “làm thế nào trở thành chuyên gia digital marketing?” đó chính là bạn THẬT SỰ GIỎI.  

Câu hỏi đặt ra tiếp theo là “THẬT SỰ GIỎI bằng cách nào?”. Đó chính là TẬP LUYỆN ĐÚNG 

CÁCH và nó được chia nhỏ thành TẬP ĐÚNG CÁCH và LUYỆN ĐÚNG CÁCH. 

• Tập là làm từng bước nhỏ. Ví dụ: chúng ta hay nghe tập hát, tập nhảy, nghĩa là hát từng 

đoạn nhỏ, nhảy từng động tác nhỏ. 

• Luyện là lặp đi lặp lại cái chúng ta được học một cách thường xuyên.  

Nếu bạn chỉ quan tâm đến TẬP và LUYỆN mà không quan tâm đến ĐÚNG CÁCH thì đôi khi 

bạn sẽ vô tình tập luyện những điều sai. Sự khác nhau giữa một vũ công giỏi và vũ công bình 

thường đó là họ nhận ra các động tác sai để sửa nó, nếu không nhận ra động tác sai thì dù 

bạn có tập và luyện trăm lần, nghìn lần thì kết quả vẫn là SAI. 

ĐÚNG CÁCH được định nghĩa ở đây là GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU. Bạn đặt ra mục tiêu là chi 

phí quảng cáo rẻ thì những hoạt động nào giúp đạt được điều đó được gọi là ĐÚNG CÁCH. 

Nhưng cũng là những hoạt động giúp chi phí quảng cáo rẻ và mục tiêu marketing đặt ra là 

phủ sóng nhận diện thương hiệu (mục tiêu về số lượng người tiếp cận) nhưng vì bạn quá tập 

trung vào việc “care” chi phí ads rẻ nên dẫn đến không đạt mục tiêu thì các hoạt động “care 

ads” đó lại trở thành KHÔNG ĐÚNG CÁCH. 

Để tìm ra sự ĐÚNG CÁCH, bạn phải thông qua HỌC - HỎI. HỌC - HỎI từ việc rút kinh nghiệm 

trong quá trình TẬP - LUYỆN, HỌC từ sách vở, HỎI từ thầy cô. Và để HỌC – HỎI  CÁI GÌ? Thì 

mình sẽ giới thiệu đến bạn 3 công cụ. 3 công cụ này sẽ hỗ trợ bạn trọn vẹn hơn trong việc 

HỌC CÁI GÌ? và HỎI CÁI GÌ? 
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3 BỘ CÔNG CỤ HỌC TẬP GIÚP BẠN TRỞ THÀNH 
CHUYÊN GIA DIGITAL MARKETING 

Nếu cứ lao đầu vào học những gì bạn thấy, bạn được nghe từ các “thầy bà” bên ngoài hướng 

dẫn, mà không biết rõ mình cần học cái gì trước, cần học cái gì sau thì cũng giống như việc 

bạn đặt mục tiêu đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội mà chẳng hề biết đường đi – nước bước 

đến đích như thế nào? Bạn không có trong tay tấm bản đồ hoặc Google Map, ai bảo sao thì 

bạn đi vậy và hành trang của bạn là một cái bao đầy ắp những thứ vụn vặt, những thứ mà bạn 

nhặt được trên hành trình đó. Cái bao ấy chính là bộ não của bạn và những thứ vụt vặt nhặt 

được chính là những kiến thức mà bạn cóp nhặt mỗi nơi một ít. Nhìn trông có vẻ an tâm đấy! 

Nhưng nó thật sự tai hại vì chính những thứ đó sẽ khiến bạn trở nên ì ạch, nặng nề và không 

thể đến đích được. 

Do đó, mình sẽ đưa cho bạn 3 công cụ. Đây là 3 công cụ mà mình đã sử dụng để phát triển 

khả năng làm digital marketing của bản thân trong suốt 7 năm qua. Sẽ có ít người chia sẻ cho 

bạn những điều này vì họ muốn “giấu” hoặc không biết để chia sẻ. Đó là: 

• Mindset 

• Skill set 

• Toolset 

ĐỊNH NGHĨA 3 CÔNG CỤ VÀ HIỂU VỀ CHÚNG 

• Mindset là tư duy, là suy nghĩ. 

• Skill set là sự phối hợp của nhiều hành động, nhiều bộ phận, nhiều công cụ nhằm đạt 

được một mục đích cụ thể nào đó. 

• Toolset là bộ công cụ, là vật dụng, là cái gì đó cụ thể để bạn sử dụng, nhằm phục vụ cho 

việc đạt được mục đích. 

Ví dụ: Bạn muốn học digital marketing để kinh doanh quần áo. Bạn sẽ bắt đầu hỏi rằng: “mình 

nên học cái gì trong digital marketing để bán quần áo hiệu quả?”, “có nên học SEO để bán 

quần áo không?”, “hay là mình nên học chạy Facebook Ads?”. Đây chính là việc bạn đang sử 

dụng công cụ mindset và bồi đắp thông tin cho nó. Sau khi tìm hiểu trên internet và thông 

qua bạn bè, bạn thấy rằng, đa số mọi người bán quần áo qua kênh Facebook sẽ hiệu quả nên 

bạn quyết định chọn Facebook làm kênh digital marketing chính, lúc này bạn cần đến kỹ 

năng chạy quảng cáo Facebook. Kỹ năng chạy quảng cáo Facebook chính là skill set. Và để có 

thể chạy được quảng cáo thì bạn cần phải sử dụng đến công cụ trình quản lý quảng cáo của 

Facebook, công cụ phân tích - báo cáo, công cụ photoshop để làm hình ảnh quảng cáo, công 

cụ word để soạn thảo văn bản, viết content quảng cáo. v.v.. Đây chính là toolset. 

MỐI QUAN HỆ CỦA MINDSET – SKILL SET – TOOLSET 
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Mindset - Skill set - Toolset có mối quan hệ logic. Mindset là nơi khởi nguồn cho skill set và 

toolset hình thành. Xác định được mindset thì mới xác định được skill set. Xác định được skill 

set thì mới xác định được toolset. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc tự hỏi “làm thế nào để bán 

hàng hiệu quả?” (mindset) thì chúng ta mới đi tìm câu trả lời, một khi tìm ra được câu trả lời 

thì ta sẽ cần phải dùng đến kỹ năng và công cụ để biến câu trả lời đó thành hiện thực. 

Mindset - Skill set - Toolset có mối quan hệ mật thiết. Nếu bạn xem digital marketing là 

kênh chiến lược của doanh nghiệp, bạn đặt ra câu hỏi “làm sao để thực hiện digital marketing 

hiệu quả?” (Mindset) Sau đó, bạn sẽ sử dụng kỹ năng (skill set) như SEO TOP Google, chạy 

quảng cáo Facebook Ads, chạy quảng cáo Google Ads và kỹ năng phân tích dữ liệu để có thể 

xây dựng hệ thống Digital Marketing cho doanh nghiệp. Giờ đây, toolset chính là công cụ 

Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics. Nhưng khi bóc tách nhỏ công cụ Facebook Ads, 

bạn sẽ cần xác định nó là gì? Nó có ưu điểm và nhược điểm gì? (mindset) và bạn phải phối 

hợp content, hình ảnh, video với nhau để tạo ra nội dung quảng cáo hấp dẫn (skill set). Để tạo 

ra content hấp dẫn, bạn cần sử dụng bàn phím để gõ văn bản, công cụ photoshop để làm 

ảnh, phần mềm Premiere để dựng phim (toolset). 

Chung quy lại, trong toolset có skill set và mindset, trong mindset có skill set và toolset và 

trong skill-set cũng có mindset và toolset. 

THỰC TRẠNG ĐÁNG BUỒN CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO DIGITAL 
MARKETING VIỆT NAM HIỆN NAY (NĂM 2021) 

Thứ nhất, hiện nay có quá nhiều “thầy bà” dạy về digital marketing, khiến cho cả một thế hệ 

người làm digital marketing có tư duy lệch lạc.  

** Giải thích một xíu về cụm từ “thầy bà” để tránh bị hiểu lầm. Mình không đánh đồng tất cả 

các chuyên gia digital marketing Việt Nam hiện nay là kém, là không hiểu biết. Mình đã và 

đang là học trò của rất nhiều chuyên gia digital Việt Nam và mình thật sự ngưỡng mộ kiến 

thức của họ. Cụm từ “thầy bà” là dành cho những chuyên gia đào tạo digital marketing bằng 

những lời hứa hẹn đạt nhiều, chỉ với công thức làm đơn giản. Hiện nay, nhan nhãn các khóa 

học digital marketing được quảng bá rằng bạn chỉ cần học vài ngày hoặc làm vài bước là đạt 

kết quả 1000 đơn/ngày. Đừng mơ mộng và đừng tham lam! Sẽ chẳng có con đường dễ dàng 

dành cho tất cả mọi người đâu! 

Thứ Hai, thị trường đào tạo đang dạy về toolset và skill set là chính, như cách chạy Facebook 

Ads, cách chạy Google Ads. Học về các thủ thuật sao cho giá quảng cáo rẻ hoặc thủ thuật SEO 

lên TOP nhanh. Người học digital marketing không được trang bị đầy đủ về MINDSET ĐÚNG. 

Hệ quả là bạn sẽ bị “xoay như dế” và không biết mình đã làm sai ở đâu khi kết quả diễn ra 

không mong muốn, dẫn đến hoang mang, lo lắng. Sự thay đổi công nghệ, update nền tảng 

của các kênh digital marketing và đặc biệt là sự thay đổi hành vi của người dùng liên tục khiến 

cho các thủ thuật, các phần mềm hỗ trợ làm digital marketing trở nên nhanh chóng lạc hậu. 

Hành trình 7 năm qua, mình đã chứng kiến biết bao công cụ hỗ trợ làm Facebook Marketing 
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ra đời rồi chết. Các khóa học dạy thủ thuật như livestream nghìn đơn, Chatbot nghìn đơn nở 

rộ như nấm sau mưa rồi mất tăm không một dấu vết, các chuyên gia ấy cũng lay lắt tìm kiếm 

thêm thủ thuật khác hoặc chuyển hướng sang con đường “chính thống”. 

Nguyên nhân khiến thực trạng đáng buồn này diễn ra là do toolset và skill set giúp người học 

thấy ngay kết quả học tập, nhờ đó mà các “thầy bà” có cái để show cho các học viên mới, nhằm 

lôi kéo họ đăng kí học.  

Mình không bài xích việc học và dạy thủ thuật vì thủ thuật sẽ giúp chúng ta đạt mục tiêu 

nhanh hơn. Bản thân mình vẫn đang sử dụng các thủ thuật, và thủ thuật là một phần trong 

CHIẾN THUẬT MARKETING giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu CHIẾN LƯỢC 

MARKETING. Mình chỉ bài xích những “thầy bà” xem thủ thuật là cả chiến lược marketing và 

dạy cho người học đâm sâu vào đó nhằm thu lợi, khiến họ bị hạn hẹp trong mindset. Người 

học liên tục mất tiền cho các khóa học vì phải update liên tục và sau một giai đoạn, họ nhận 

thấy digital marketing quá sức với họ dẫn đến bỏ cuộc. 

“Digital Marketing rất đơn giản nếu bạn thấu hiểu được nó từ mindset đúng” 

 

3 GIAI ĐOẠN HỌC TẬP ĐỂ GIÚP BẠN HỌC TẬP 
DIGITAL MARKETING ĐÚNG CÁCH 

Giờ đây, bạn đã biết về 3 công cụ mindset - skill set - toolset, giúp bạn học và làm digital 

marketing một cách hiệu quả. Việc cần tập trung lúc này là tìm hiểu sâu về nó và thực hành 

nó. Nhưng! câu hỏi đặt ra là chúng ta nên bắt đầu học từ đâu? Học toolset trước hay học 

mindset trước? Hay học cùng lúc cả 3 công cụ. 

Mình hiểu được những thắc mắc đó và mình đã đúc kết cho bạn thành 3 giai đoạn nhằm giúp 

bạn rõ ràng hơn trong việc học digital marketing. 

LỘ TRÌNH HỌC TẬP 

Như đã trình bày ở phần trước, mindset là phần khởi đầu trong chuỗi mindset → skill set → 

toolset. Chắn hẳn, bạn sẽ nghĩ rằng “mình phải học mindset trước” phải không nào? Không 

đâu! Mình khuyên bạn hãy tập trung vào toolset trước. Tại sao vậy? 

Hãy tưởng tượng, bạn được giao nhiệm vụ vào rừng đốn củi và bạn được cung cấp một cái 

cưa máy. Có phải! Đầu tiên nhất, bạn sẽ tìm hiểu về cái cưa để sử dụng được nó, cái cưa đó 

chính là toolset. Chúng ta không thể cứ mãi tập trung, suy nghĩ làm sao đạt mục tiêu thu 

hoạch 100 cây củi khô, trong khi chúng ta không rõ cái cưa hoạt động như thế nào. Một khi ta 

sử dụng cưa thành thạo, thì lúc đó việc đặt mục tiêu và định hình lại mindset mới trở nên hợp 

lý. 
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Hãy nhớ rằng, mindset → skill set → toolset có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi xem xét việc 

sử dụng cưa máy sao cho hiệu quả, nó cũng hàm chứa cả 3 bộ công cụ mindset - skill set – 

toolset nhỏ hơn. Ta sẽ tư duy, suy nghĩ để tìm cách sử dụng cái cưa (mindset) và khi vận hành 

cái cưa, ta phải phối hợp nhiều động tác (skill set) trong việc sử dụng các nút bấm, cái lưỡi cưa, 

cái cán cầm (toolset) một cách nhịp nhàng. Nhìn vào đây, bạn cũng thấy rằng ta cần am hiểu 

về các nút bấm, am hiểu về lưỡi cưa, am hiểu về cái cán cầm (học về toolset) trước khi sử dụng 

được máy cưa. Trong việc đốn củi thì cưa máy là toolset nhưng cũng là cái cưa máy đó, ta xét 

trong việc sử dụng nó thì nút bấm, lưỡi cưa, cán cưa là toolset. 

Vậy nên, hãy luôn luôn bắt đầu từ việc am hiểu toolset trước khi hiểu mindset. Hãy nạp kiến 

thức mindset lúc ban đầu ở mức vừa đủ, đừng cố hiểu mindset ngay lập tức khi nó còn mơ 

hồ, rồi sau này, bạn cũng sẽ hiểu về mindset khi nạp đủ lượng. Việc cần làm là hãy tập trung 

năng lượng vào học toolset và kiểm soát nó thật tốt. Khi cái cưa đã trở thành một phần trong 

cơ thể bạn, bạn không cần phải suy nghĩ cách vận hành nó mà do thói quen, tiềm thức điều 

khiển hành vi. Lúc bây giờ, bạn mới cần đào sâu vào học skill set và mindset để TỐI ƯU và đi 

tìm SỰ HIỆU QUẢ. Chắc chắn bạn sẽ tìm ra được điều gì đó bổ ích! 

Một ví dụ cụ thể về kênh digital marketing để bạn dễ hình dung về việc học toolset trước. Xét 

trong digital marketing thì công cụ Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing là 

toolset, muốn làm tốt digital marketing thì bạn phải kiểm soát được các công cụ đó. Khi xét 

trong cách sử dụng Facebook Ads thì trình quản lý quảng cáo của Facebook, các nút bấm để 

setup quảng cáo, hình ảnh, bài viết là toolset. Hãy học và làm tốt các thứ đó (toolset), bỗng 

một ngày bạn sẽ thấy mình hiểu về Facebook Ads, rồi sau đó bạn cũng sẽ hiểu rõ về digital 

marketing. 

Cho nên, lộ trình học tập đúng đó là: 

Học toolset à Học Skill set à Học Mindset 

3 GIAI ĐOẠN HỌC TẬP 

Giờ đây, bạn đã biết mình cần tập trung học toolset trước tiên. Nhưng dù là học về toolset, skill 

set hay mindset đi chăng nữa, bạn đều sẽ trải qua 3 giai đoạn. Hãy hiểu rằng, 3 giai đoạn này 

và 3 công cụ toolset - skill set - mindset là 2 phạm trù khác nhau. Nó giống như việc một quả 

táo khi nhỏ được chăm bón, nuôi dưỡng thì nó lớn lên và chín. Quả nhỏ, quả lớn và quả chín 

đều là quả táo. Vậy nên, quả táo chính là toolset hoặc skill set hoặc mindset. Còn quá trình nó 

lớn lên thành quả nhỏ, quả lớn, quả chín nhờ được chăm bón đó là 3 Giai Đoạn Học Tập.: 

Giai đoạn 1: Học kiến thức nền tảng.  

Là giai đoạn tìm hiểu những kiến thức căn bản nhất. 

Nó là cái gì? Nó dùng để làm gì? Tại sao phải dùng nó? Tại sao phải sử dụng cái này mà không 

phải cái khác?  
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→ Sử dụng bộ câu hỏi What? Why? Để học tập trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 2: Học kiến thức để thực hành.  

Khi đã tích lũy đủ kiến thức ở giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 là giai đoạn bạn cần trang bị những 

kiến thức phục vụ cho việc thực hành. 

Nó được dùng như thế nào? Cách nó vận hành ra làm sao? Khi nào thì sử dụng nó? 

→ Sử dụng câu hỏi HOW? WHEN? Để học tập trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 3: Làm và thử nghiệm → Học hỏi rút kinh nghiệm.  

Khi đã trang bị đủ kiến thức ở giai đoạn 1 và 2 thì giai đoạn 3 là giai đoạn bạn cần làm và thử 

nghiệm để cảm nhận những thứ đã học. Sau đó, bạn cần phải review lại. Từ những review đó, 

bạn sẽ học được những cái bạn thấy, bạn cảm nhận. Lúc này, kiến thức giai đoạn 1 và 2 mới 

thật sự là của bạn. 

 

 

Điều quan trọng trong 3 giai đoạn này là bạn phải nhận diện được đâu là toolset, skill set và 

mindset. Khi cảm nhận được sự tồn tại của từng thứ, chúng ta mới biết mình cần học gì và 

đạt được điều gì để phát triển. 

TIEN ZIVEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN 

Vậy là bạn đã đọc xong cuốn ebook này. Hy vọng, bạn tìm được điều gì đó hữu ích. 

Những điều mình chia sẻ trong ebook này là kinh nghiệm “xương máu” mà mình đã dày công 

đúc kết ra, chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể tìm được những điều này ở ngoài kia. 

Ủng hộ mình bằng cách follow và inbox nhận xét cảm nhận của bạn khi đọc xong cuốn ebook 

này nhé. Đây là cách bạn tiếp thêm động lực và giúp mình tạo ra các ebook khác để dành 

tặng cho cộng đồng digital marketing Việt Nam 
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• Follow me: https://www.facebook.com/tamtran.ziven/ 

Triết lý hoạt động của TIEN ZIVEN 

“Một cây làm chẳng nên non nhưng nhiều cây sẽ tạo nên một khu rừng. TIEN ZIVEN không 

thể một mình tạo ra một khu rừng mà chính ở mỗi cá nhân các bạn. TIEN ZIVEN sẽ là nơi ươm 

mầm cho khu rừng Marketing Việt Nam trở nên xanh tốt”  

–  Tâm Trần – Founder TIEN ZIVEN 

Nhiệm vụ của chúng tôi 

Giúp các bạn trẻ có thể học Digital Marketing tốt nhất có thể. Do đó, chúng tôi 

đã xây dựng nên: 

• kênh Youtube học tập về digital marketing: 

https://www.youtube.com/channel/UCe3Zwlury0bsLJ_cbUrck4w 

• Nền tảng học online về digital marketing: 

https://online.zivenacademy.com/ 

Thông tin: 

• Website TIEN ZIVEN: https://bit.ly/3d8aElj 

• Fanpage TIEN ZIVEN: https://www.facebook.com/tienziven.company 

 

Cám ơn và hẹn gặp lại. 

 

 


