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Chào bạn của tôi. 

Thật vui khi tôi được trò chuyện vời bạn trong cuốn 

ebook ngắn này. Tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ học 

được chính xác cách thức kiếm tiền Youtube từ 15 ý 

tưởng mà tôi đã mất nhiều tuần để thu thập nó. 

Tôi tin rằng đây là những ý tưởng mà bạn thật khó có 

thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên mạng Internet vì vậy tôi 

mong muốn bạn sẽ cảm thấy hài lòng và vui khi đọc 

xong cuốn ebook ngắn này của tôi. 

Tôi biết bạn đang rất sốt ruột để biết ngay 15 ý tưởng 

kiếm tiền trên Youtube nhưng trước khi đọc điều đó tôi 

muốn giới thiệu về tôi cho bạn nghe. Tôi mong muốn 

chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và không chỉ là qua cuốn 

ebook này, tôi muốn tiếp tục gửi nhiều món quà khác 

cho bạn qua email vào những ngày sắp tới. Chắc bạn 

sẽ đồng ý. 
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Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn 

Quốc Đạt, tôi thực sự đã bắt đầu công 

việc kiếm tiền trên Youtube được 3 

năm rồi. Tôi đã kiếm được khoảng 

100 000 đô la Mỹ từ Youtube khi tôi 

19 tuổi. Tôi cũng là giám đốc điều hành và nhà đồng 

sáng lập công ty giáo dục Success Việt Nam – nơi giúp 

các bạn trẻ có thêm thu nhập từ Internet.  

Nhắc đến con số 100 000 usd có lẽ bạn sẽ chẳng thể 

nào tin nổi một cậu bé 19 tuổi chưa nhiều trải nghiệm 

cuộc sống lại có thể làm được. Tôi biết nhiều người 

cũng sẽ không thể dễ dàng tin được điều đó. Nhưng dù 

sao đó chính xác là sự thật. 
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Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhập của tôi cách 

đây vài năm ở bên dưới: 
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Đây là số tiền đầu tiên mà tôi nhận được từ Internet khi 

tôi 19 tuổi. 
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Đây là số tiền mà tôi nhận được qua paypal khoảng 17 

ngàn đô la. 
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Đây là bảng thông báo doanh thu của tôi khoảng 18 ngàn đô la 

mỗi tháng. 

Những con số thì không biết nói dối mặc dù có thể tôi 

biết nó sẽ khó tin đối với bạn. 

Nhiều người nói rằng con đường tôi có được những 

điều đó là trải thảm hoặc tôi là một thằng quá thông 

minh nhưng tôi nói thật với bạn tôi lúc đầu kiếm tiền 

trên Internet cũng hoàn toàn như bạn, bắt đầu từ một 

thằng không biết gì cả ngu ngơ về máy tính cũng chẳng 

biết một dòng code hay chiến thuật nào. Bạn có muốn 

nghe câu chuyện thành công và thất bại của tôi không? 
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Nếu bạn bận công việc bạn có thể kéo xuống dưới để 

đọc luôn 15 ý tưởng kiếm tiền Youtube của tôi nhưng 

nếu rảnh hãy đọc những dòng tôi viết từng chút một. 

Vài năm trước, tôi nhớ lúc đó là lúc tôi đang nợ 5 môn 

trong trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, tôi thực 

sự suy sụp và sắp bị đuổi học. Tôi học lập trình máy 

tính. Tôi bị áp lực rất lớn từ bố mẹ và gia đình bởi vì gia 

đình tôi là gia đình nền nho giáo rất tôn trọng sự học 

tập và thăng tiến, dòng họ tôi còn là dòng họ Nguyễn 

“Quan” ( ngày xưa cả họ được làm quan dưới thời 

Nguyễn). Tôi tuyệt vọng khi thấy tôi đã chọn sai ngành. 

Tôi thực sự không muốn trở thành một kĩ sư lập trình. 

Tôi ghét những dòng code trên máy tính. Thật may mắn 

khi tôi biết được có một người anh cùng trọ với tôi một 

nhà, anh ở 3 tầng ( tôi tầng 2), anh ấy khoe kiếm được 

cả ngàn đô la trên Youtube mỗi tháng. Và lúc đó tôi bắt 

đầu mày mò và tìm hiểu về Youtube kiếm tiền như thế 

nào. Bạn biết không, tôi đã lục tung google, lục tung cả 

các diễn đàn nước ngoài nói về chủ đề Youtube. Tôi đã 
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bắt đầu thử làm với hàng ngàn chủ đề khác nhau. Tôi 

không có ai hướng dẫn ngoài Google. Tôi cũng không 

biết tiếng Anh để đọc tài liệu nước ngoài, tôi dùng 

Google dịch hàng ngày. 2 tháng liền, tôi không kiếm nổi 

một xu trên Youtube. Mọi người bố mẹ và các bạn thân 

của tôi đều nói rằng tôi bị ảo tưởng, họ nói đừng có làm 

nữa. Nhưng tôi không tin tôi có thể thất bại nhanh như 

vậy, Thomas Edinson thất bại 5000 lần để phát minh ra 

bóng đèn, tôi tin tôi sẽ có thể tìm thấy một cái gì đó, tôi 

không thể trắng tay được. Cuối cùng sau hơn 2 tháng 

tôi có được 1,5 usd đầu tiên. 1.5 usd chỉ có thể mua 

được một bát phở nhưng nó làm tôi hạnh phúc vô 

cùng. Tôi hiểu rằng nếu nhân bản lên tôi có thể kiếm 

được cả núi tiền. Và cứ thế hết khó khăn này đến khó 

khăn khác tôi đã có thể kiếm về hơn 1000 usd mỗi 

ngày. Cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi.  
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Bạn có thể thấy 1,5 usd của tôi ở tấm ảnh bên dưới. 
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Tiếp sau những tháng ngày thành công tôi đến 

Singapore học tập tỷ phú Tony Robbins khi tôi 19 tuổi. 
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Tôi đi diễn thuyết mọi nơi về cách tôi đã kiếm tiền 

Youtube như thế nào. 
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Tôi có thể đi du lịch khi tôi có nhiều tiền hơn. Cảm giác 

vô cùng thoải mái. 

 

 

Tôi thực sự không biết bạn đang có một cuộc sống như 

thế nào nhưng tôi tin bạn cũng mong muốn có một cuộc 
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sống như tôi tự do về thời gian, tự do được làm điều tôi 

thích.  

Bạn có thể chọn đi làm thuê, bạn có thể chọn kinh 

doanh một cái gì đó, tôi thì chọn kiếm tiền trên mạng. 

Chỉ cần có một chiếc máy tính kết nối mạng Internet tôi 

có thể biến mọi điều tôi muốn thành sự thật.  
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Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn 15 ý tưởng kiếm tiền 

trên Youtube hi vọng một trong 15 ý tưởng này sẽ giúp 

cho bạn kiếm được hàng ngàn đô la trên Internet như 

tôi. 

1. Làm game giáo dục trẻ em. 

Chủ đề này rất dễ để làm chỉ cần bạn có một 

chiếc điện thoại smartphone bạn có thể làm  

được. 
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2. Những bản nhạc điện tử 

Chủ đề này còn dễ làm hơn nữa bạn chỉ cần có 

một cái ảnh và một bản nhạc không vi phạm bản 

quyền Youtube rồi ghép chúng lại với nhau. 
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3. Dạy trẻ em âm thanh các loài động vật. 

Bạn chỉ cần đi tìm những tấm hình ngộ nghĩnh 

cũng các con vật rồi ghép cho chúng tiếng kêu 

thế là được. 
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4. Rất nhiều người muốn nghe những bản nhạc 

thiền. 

Bạn chỉ cần tải về bản nhạc thiền sau đó tìm một 

hình ảnh phù hợp thế là có thể tạo những video 

kiểu này. 
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5. Những âm thanh tiếng mưa rơi hoặc tiếng 

thiên nhiên. 

 

Bạn tải về tiếng mưa rơi và một cái ảnh mưa rơi 

là được. Video như thế này không bao giờ vi 

phạm bản quyền. 
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6. Chơi game Tom and Jerry 

 

 

Chủ đề này được nhiều người thực sự quan tâm. 
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7. Các mẹo nghịch khi rảnh 

Nếu bạn giỏi những khoản như ảo thuật hoặc 

nghịch những mẹo gấp giấy bạn cũng có thể làm 

video kiếm được cực nhiều tiền. 

  



 

22 
 

8. Tổng hợp những video gấy cười 

Những video này là việc bạn tổng hợp lại những 

video của người khác và thành một series. Rất dễ 

để làm nhưng hãy cẩn thận bản quyền Video. 
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9. Tổng hợp những bức ảnh theo chủ đề hài 

hước. 

 

 

Nhiều người thực sự lười tìm kiếm ảnh hài hước nên họ 

muốn xem ngay những video như vậy. Để làm video dạng 

này bạn cần sưu tập đủ 100 cái ảnh rồi lồng nhạc không 

bản quyền biến nó thành video để kiếm tiền. 
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10. Biến các nhân vật hoạt hình trong tv ra 

ngoài đời. 

Làm những video loại này cũng khá dễ. Bạn cần 

thuê trang phục viết một kịch bản đơn giản vì đối 

tượng là trẻ em. Sau đó quay lại. Nhưng cần một 

đội nhóm để làm. Không chỉ là spider man có thể 

biến cả đô re mon hay vua hải tặc ra đời thực. 
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11. Ra ngoài đường và quay về đất nước 

Việt Nam cho các bạn Tây xem. 

Cái video loại này thì siêu đơn giản rồi. Bạn cứ 

mang một cái smartphone dạo quanh thành phố 

là có thể quay được hàng chục video.  
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12. Bản nhạc theo dạng karaoke. 

Video loại này không vi phạm bản quyền âm nhạc 

vì nó chỉ có chữ chạy còn nhạc thì là nhạc beat, 

nhạc đệm thôi. 
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13. Chế tạo những bản tin mang lại kiến 

thức hữu ích cho con người. 

Những bản tin kiểu này cũng cực dễ làm bạn có 

thể tải về và tổng hợp những bức ảnh và video 

không bản quyền rồi sau đó bình luận về nó. 

 

  



 

28 
 

14. Review về các vật dụng và đồ chơi. 

Bạn có thể làm video giới thiệu về các đồ chơi 

cho trẻ con hoặc đơn giản là mọi thứ bạn có trong 

nhà. Bạn hãy cứ yên tâm vì thứ bạn có chưa chắc 

người khác đã có. Ngay cả cái cốc trong nhà, nên 

mọi người sẽ xem video của bạn. 
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15. Video tổng hợp các thảm họa thế giới. 

Bạn hoàn toàn có thể chế tạo những video loại 

này vì nó không bao giờ có bản quyền. ( thường 

là như thế - trừ những video của những kênh nổi 

tiếng) 
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Đó là 15 ý tưởng theo tôi là dễ dàng nhất đối với người 

Việt Nam tôi, nếu bạn có một tôi không biết nhiều về kĩ 

thuật máy tính cũng có thể làm được, nếu bạn có ekip 

và đội nhóm thì tốt quá bạn có thể làm những chủ đề 

yêu cầu cao về tính hợp tác đồng đội. 

Bây giờ tôi muốn bạn hãy dành ra một vài phút để chọn 

cho tôi một chủ đề mà bạn thích nhé. Điều quan trọng 

là bạn phải thích vì chỉ có đam mê mới có thể đưa bạn 

nhanh đến đích thành công. Nào hãy dừng việc đọc và 

suy nghĩ thật kĩ về những chủ đề tôi vừa gợi ý cho bạn. 

Trong chương trình Youtube secret tôi sẽ chia sẻ cho 

bạn cách làm cụ thể từng chủ đề.  

Bạn này, có thể bạn đang băn khoản rằng tại sao 

youtube lại trả tiền cho bạn. Một cái công ty ở tận Mỹ 

xa xôi sao lại trả tiền cho bạn nhỉ? Nếu bạn là người 

mới bắt đầu câu hỏi đó là điều dễ hiểu. 

Tôi sẽ giải thích cho bạn ngay bây giờ thôi. Youtube là 

một công ty mạng xã hội video lớn nhất thế giới, nó đã 

được Google mua lại cách đây nhiều năm. Youtube là 



 

31 
 

công ty con của công ty Google vì vậy nó có lợi nhuận 

từ việc bán quảng cáo cho các doanh nghiệp trên thế 

giới. Hãy hình dung điều này. Nếu bạn có sản phẩm để 

bán, thì để quảng bá cho những khách hàng cần mua 

sản phẩm đó bạn cần quảng cáo trên Internet trong đó 

có Youtube. Bạn sẽ đấu thầu từng click trên Internet. 

Và Youtube thu lợi từ việc đó. Youtube họ khích lệ 

những người sáng tạo video trên Youtube bằng cách 

chia sẻ 68 % doanh thu của họ trên mỗi video của bạn 

cho bạn dựa theo số tiền thu được từ quảng cáo trên 

Video youtube. Chính vì vậy bạn được tiền từ đó. 

Youtube họ trả cho bạn theo tháng qua Paypal, WU, 

Séc nhận tiền hoặc chuyển khoản ngân hàng.  
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Khi bạn xem các video trên Youtube bạn có để ý không 

nó luôn có những quảng cáo bên trong. Đây là ví dụ về 

một quảng cáo trên Youtube. 
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Dưới đây là các loại quảng cáo trên youtube: 
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Như vậy bạn có thể hiểu rằng: 

Số tiền bạn kiếm được = số click quảng cáo x giá thầu  

Trong đó  

Số lượt click quảng cáo = lượt xem x tỷ lệ click quảng cáo 

Chính vì thế nếu ta tính theo tỷ lệ click trung bình và giá 

thầu trung bình thì ta cũng tính được số tiền kiếm được 

trung bình trên mỗi 1000 000 lượt xem. Với trải nghiệm 

của tôi thì cứ 1000 000 lượt xem thì bạn sẽ nhận được: 

40 triệu đồng ở thị trường Mỹ 

4 triệu đồng ở thị trường Việt Nam.  

Trong chương trình online Youtube secret tôi cũng sẽ 

chỉ cho bạn cách thức để có 1 triệu lượt xem. 

Bạn có thể tính ở trên những ví dụ tôi đưa cho bạn, 

xem họ đã có được bao nhiêu tiền. Hẳn là một con số 

cực lớn phải không nào. 
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Dưới đây là những kênh youtube mà những người bạn 

của tôi đang sở hữu họ cực thành công trong lĩnh vực 

này. 

1. Đầu tiên là kênh youtube của anh Thắng Lưu bạn 

tôi với chăm sóc sức khỏe mọi người bằng mật 

ong. 

Kênh Youtube này có khoảng 2 triệu người xem. 
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2. Kênh Youtube của chị Quyên làm thạch. 
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3. Kênh youtube của chị Hiếu Yoga – đại xứ Yoag 

Việt Nam 

 

Hơn 3 triệu người xem ở Việt Nam. 

Tất cả họ đều là bạn của tôi, họ đang phát triển kênh 

youtube của mình mỗi ngày. Điều đặc biệt hơn họ 

không chỉ kiếm tiền từ quảng cáo video. Họ còn kiếm 

tiền từ những sản phẩm họ đang bán. Cực nhiều người 

xem video của họ, cực nhiều người mua hàng của họ. 
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- Chị Hiếu bán khóa học và thảm yoga. 

- Chị Quyên bán dụng cụ làm thạch. 

- Anh Thắng Lưu bán mật ông giảm cân. 

Họ tăng được đáng kể thu nhập của mình qua youtube. 

Họ có thu nhập từ quảng cáo, thu nhập từ bán hàng 

online. 

Thực sự, với tôi Youtube không chỉ là kiếm tiền, với tôi 

nó là sự tự do được làm điều mình thích và không gò 

bó thời gian, tôi cảm thấy vui khi giúp được những 

người bạn của tôi có thêm tiền mỗi ngày từ Internet. 

 

Tôi không biết ước mơ của bạn là gì? Nhưng ước mơ 

của tôi là có được một ngôi nhà cho người tôi yêu cùng 

những đứa con của tôi sau này, tôi không muốn chúng 

khổ như bố mẹ tôi ngày xưa. Tôi cũng muốn tôi được đi 

Mỹ gặp những người đáng học hỏi và giàu có như CEO 

của Google, Facebook, Microsoft. Nếu tôi vẫn đi làm 

thuê, nếu tôi vẫn kinh doanh theo một cách bình 
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thường tôi nghĩ rằng mình chắc sẽ còn rất lâu mới có 

cơ hội sở hữu ước mơ của mình. Kể cả tôi có lương 

tháng 50 triệu thì tôi còn lâu lắm, chắc khoảng vài chục 

năm nữa mới mua được nhà cho mình, vài chục năm 

nữa mới đi Mỹ được. 

Giờ đây, tôi đã đi được Singapore giấc mơ Mỹ của tôi 

đang ở rất gần.  

Tôi muốn hỏi bạn rằng: “ Ước mơ của bạn là gì?” và 

“nếu bạn làm theo cách bạn đang làm thì bao lâu nữa 

bạn có được ước mơ đó?” hãy suy nghĩ nghiêm túc về 

điều này vì thời gian không có đợi ai cả. Với tôi nếu 

không theo đuổi và có được ước mơ của mình quả 

thực tôi không đáng để sống trên đời.  

Tôi không biết bạn có bao nhiêu đứa con? Nó đang có 

cuộc sống như thế nào? Tôi cũng không biết bạn đang 

kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Nhưng tôi tin bạn 

luôn mong muốn có được ước mơ của mình càng sớm 

càng tốt. 
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15 ý tưởng kiếm tiền Youtube mà tôi vừa chia sẻ cho 

bạn, tôi muốn bạn thực sự trân trọng nó, bạn không 

bao giờ tìm thấy ai chia sẻ miễn phí nó cho bạn trên 

Internet đâu và đừng dừng lại chỉ đọc ebook này một 

lần. Vì đọc một lần bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được 

những điều tôi nói. 

Bây giờ, tôi muốn bạn đưa ra quyết định được chứ. 

Bạn sẽ làm gì để có được ước mơ của mình? 

Thực sự, có cực nhiều người đến với tôi nhưng họ 

không thể kiếm được tiền trên Youtube bởi vì họ nói 

rằng họ không có thời gian, họ không biết tiếng Anh, họ 

không đủ kiên trì. Liệu bạn có tiếp tục là những người 

chọn lý do để từ chối. 

Vì bạn đã đọc ebook này đến cuối cùng, tôi sẽ đưa ra 

một cam kết, một lời hứa với bạn -  những người mù 

công nghệ. Bạn có sẵn sàng bỏ ra mỗi ngày đúng 1 giờ 

để kiếm tiền Youtube, bạn có dám bỏ ra thời gian để 

dùng Google dịch giống tôi để kiếm tiền Youtube. Nếu 
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bạn dám làm, bạn xứng đáng có được 20 triệu đồng 

mỗi tháng như những người khác nhờ vào Youtube.  

 

Nếu thực sự bạn mong muốn kiếm tiền trên Youtube 

như những người bạn của tôi và như tôi, tôi có một 

chương trình đào tạo online dành cho hữu hạn người 

đăng kí “youtube secret” chia sẻ cho bạn những cách 

thức kiếm tiền trên Youtube bí mật mà ít người biết tới. 

Bạn có thể bấm vào đây để tìm hiểu về nó ngay bây 

giờ: 

https://youtubesecret.com 

Nhưng hãy nhớ điều này, tôi đề nghị bạn không mua 

khóa học huấn luyện online này, bạn chỉ nên mua khi 

chừng nào bạn tin những gì tôi nói. Tôi chỉ muốn đào 

tạo những người tin những gì tôi nói. 

P.s: Vào ngày mai tôi sẽ gửi email tiếp theo cho bạn, 

email này có tiêu đề: “bí mật của tư duy thành công trên 

Youtube” bạn nhớ check email nhé! 

https://youtubesecret.com/
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Chân thành cám ơn bạn đã đọc cuốn ebook này của 

tôi. Hãy giúp tôi chia sẻ cuốn ebook này tới những 

người đang cần nó nhé. 

Cám ơn bạn, 

 

 

CEO & Founder Success Viet Nam 

Nguyễn Quốc Đạt
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