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Giới thiệu

Nhóm Nghiên cứu của Tickmill

Thế giới Đối tác giới thiệu là bối cảnh mới thú vị, trong đó các nhà giao dịch thuộc mọi khả năng có thể gặt 
hái được phần thưởng. Làm việc với tư cách Đối tác giới thiệu có thể là cách tuyệt vời để bổ sung cho 
giao dịch của bạn, hay thậm chí được điều hành như doanh nghiệp độc lập. Trong cuốn Sách điện tử 
này, chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn về thế giới IB từ đầu, để giúp bạn hiểu chính xác vai trò thú 
vị này là gì, cách thức hoạt động và bạn có thể hưởng lợi từ việc tham gia bằng cách nào. 

Với nhiều chìa khóa, nhận định sâu sắc về ngành và kiến thức hữu ích, cuốn Sách điện tử này 
sẽ đóng vai trò như hướng dẫn đầy đủ cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia vào thế giới 
Đối tác giới thiệu và đưa hoạt động kinh doanh Forex của họ lên tầm cao mới. 

Hơn bao giờ hết, chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và mong muốn được lắng 
nghe mọi suy nghĩ hoặc thắc mắc nào bạn có về thông tin đi kèm. 
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Sự phát triển của giao dịch trực tuyến đã mở ra thế giới cơ hội cho 
một phần của thị trường chưa từng tồn tại trước đây. Nhà giao dịch 
nhỏ lẻ giờ đây có thể kiếm lời từ biến động trên thị trường tài chính 
giống như cách mà các ngân hàng đầu tư và tổ chức lớn khác có 
thể làm. Khi giao dịch nhỏ lẻ đã phát triển trong những năm gần đây, 
mức độ cơ hội mới đã xuất hiện: Đối tác giới thiệu hay IB. 

Đối tác giới thiệu ban đầu bắt đầu trong thị trường Hợp đồng kỳ hạn 
Hàng hóa nhưng đã phát triển ngày càng phổ biến trên thị trường 
Forex Giao ngay, vì lĩnh vực đó đã chứng kiến sự bùng nổ về số 
lượng trong những năm gần đây. 

Nhiều người đã làm điều này mà không hành động với tư cách chính 
thức.  Ví dụ, việc các nhà giao dịch nói với bạn bè của họ về trải 
nghiệm tốt mà họ đã có với một nhà môi giới cụ thể, khuyên họ cũng 
nên trở thành khách hàng của họ là rất phổ biến. Tuy nhiên, có thể 
thiết lập thỏa thuận chính thức với nhà môi giới để trở thành Đối tác 
giới thiệu và giới thiệu mọi người với tư cách chính thức. 

Vì ngành công nghiệp Forex nhỏ lẻ đã phát triển trong những năm 
gần đây, do đó, cũng có một tập hợp con của ngành dựa trên các 
dịch vụ đào tạo, phân tích và tín hiệu Forex. Các nhà giao dịch đã 

được chứng tỏ có thể chia sẻ phân tích thị trường của họ và tham 
gia đào tạo trực tuyến; một số nhà giao dịch cũng chọn chia sẻ giao 
dịch của họ để người đăng ký có thể theo dõi hoạt động của họ. 
Theo truyền thống, những nhà giao dịch này đã cung cấp dịch vụ của 
họ thông qua các website của riêng họ, sử dụng truyền thông xã hội 
và truyền miệng để có được những người theo dõi mới. 

Tuy nhiên, ngành Đối tác giới thiệu đã tạo ra nhiều cơ hội cho các 
nhà giao dịch muốn cung cấp dịch vụ của họ, vì giờ đây họ có thể 
hợp tác với các nhà môi giới có uy tín để có được khách hàng cũng 
như tiếp cận thị trường lớn hơn với nguồn lực tốt hơn. 

 
Nói một cách đơn giản, đối tác 
giới thiệu đóng vai trò là đại lý giới 
thiệu cho nhà môi giới bằng cách 
giới thiệu khách hàng mới.

Đối tác giới thiệu là gì?
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Chính xác thì Đối tác giới thiệu làm gì và họ có thể kiếm tiền bằng cách nào? 
Như chúng tôi đã mô tả ở trên, đối tác giới thiệu 
kiếm tiền từ việc giới thiệu mọi người đến công ty 
môi giới trực thuộc của họ. Tuy nhiên, mặc dù quá 
trình này có vẻ đơn giản, nhưng điều quan trọng 
cần nhớ là đối tác giới thiệu chỉ được trả tiền cho 
các khách hàng tiếp tục trở thành khách hàng hoạt 
động.

Ví dụ, giả sử rằng IB giới thiệu năm người bạn với 
một nhà môi giới và chỉ có ba người trong số họ 
mở tài khoản và nạp tiền. Điều này có nghĩa là IB 
sẽ kiếm được từ ba người do họ giới thiệu, những 
người tiếp tục trở thành khách hàng hoạt động. 

Bây giờ, bạn có thể tự hỏi làm thế nào một IB kiếm 
được từ các khách hàng hoạt động của họ. Về cơ 
bản, thỏa thuận Đối tác giới thiệu sẽ chỉ định một 
khoản hoa hồng được thỏa thuận, sẽ được trả cho 
IB cho số tiền được giao dịch bởi một trong những 
khách hàng do họ giới thiệu. 

Mỗi lần IB giới thiệu một khách hàng hoạt động, họ 
sẽ mở tài khoản và bắt đầu giao dịch. Khách hàng 
hoạt động sau đó sẽ bắt đầu mở giao dịch có khối 
lượng nhất định, chẳng hạn 1 lô. Vì vậy, khi giao dịch 
của khách hàng đang hoạt động được giới thiệu, 
nhà môi giới sẽ trả IB dựa trên số lượng giao dịch 

của khách hàng đang hoạt động. Khối lượng càng 
lớn, hoa hồng được tạo ra cho IB càng nhiều.

Thông thường, IB sẽ được trả hoa hồng nhất định 
cho mỗi lô được giao dịch bởi các khách hàng do 
họ giới thiệu.

Khách hàng  #1 Khách hàng  #2 Khách hàng  #4Khách hàng  #3 Khách hàng  #5

Đối tác giới thiệu
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Ai có thể trở thành Đối 
tác giới thiệu? 

Đối tác giới thiệu có thể có được khách hàng bằng 
cách nào?

Đối tác giới thiệu mới bắt đầu phát triển mạng lưới của họ có thể 
giới thiệu khách hàng mà họ biết trực tiếp. Khách hàng có nhiều khả 
năng đăng ký với nhà môi giới khi một người mà họ biết đích thân 
đưa ra lời khuyên, đồng thời có thể hỏi thông tin và lời khuyên dễ 
dàng hơn nhiều. 

Mặc dù phương thức này có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều, vì nhà 
giao dịch có thể tin tưởng người đã giới thiệu họ, nhưng chỉ có một 
số lượng khách hàng giới hạn mà IB có thể giới thiệu. 

Tuy nhiên, không phải tất cả Đối tác giới thiệu đều hoạt động ở quy 
mô nhỏ như vậy, và nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ đã trở thành Đối tác 
giới thiệu như một cách để bổ sung thu nhập giao dịch của họ. Bằng 
cách sử dụng Internet, Đối tác giới thiệu có thể quảng cáo dịch vụ 
của họ để mở rộng đối tượng và do đó có được số lượt giới thiệu, 
khách hàng hoạt động và cuối cùng là thanh toán hoa hồng lớn hơn. 

Tin tốt là bất cứ ai cũng có thể trở thành đối tác giới thiệu. Cho dù 
bạn có bao nhiêu kinh nghiệm trong ngành tài chính, nếu bạn có sự 
hỗ trợ, nguồn lực và công cụ phù hợp, ngay cả những người có ít 
hoặc không có kinh nghiệm cũng có thể thành công.

Ban đầu, đối tác giới thiệu thành công nhất là nhà giao dịch cao cấp 
đang hoạt động. Nhà giao dịch có thể phân tích các thị trường theo 
những cách hữu ích và hấp dẫn sẽ thường nhận thấy rằng họ có thể 
sử dụng chuyên môn của mình để thu hút nhiều lượt giới thiệu. 

Nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ thành công đã có thể xây dựng các doanh 
nghiệp vững chắc ngoài vai trò là Đối tác giới thiệu, cung cấp dịch 
vụ phân tích dành riêng cho khách hàng của công ty môi giới được 
chỉ định của họ.

Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành công cụ vô giá cho Đối 
tác giới thiệu như một phương tiện để quảng bá dịch vụ của họ và 
thu hút khách hàng mới. Chúng tôi sẽ giải thích các phương pháp 
khác nhau được sử dụng để thu hút khách hàng ở bên dưới.
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Những kênh truyền thông nào được mở cho Đối tác giới thiệu? 
Phương tiện truyền thông cũng là công cụ mạnh mẽ để tiếp cận 
khách hàng tiềm năng. Ngoài các nhóm và trang trên nền tảng SM 
có thể thu hút sự chú ý của nhà giao dịch, WhatsApp, Telegram và 
We Chat cũng là những công cụ mạnh mẽ để thu hút khách hàng 
tiềm năng. 

Một nền tảng truyền thống của kinh doanh IB đã tồn tại trên nhiều 
diễn đàn giao dịch phổ biến. Tương tác với nhà giao dịch khác và thể 
hiện kiến thức tốt về thị trường là một cách mạnh mẽ để xây dựng 
danh tiếng vững chắc.Nhiều nhà giao dịch mới học hỏi từ những 
người trên diễn đàn giao dịch và, IB luôn có thể có được lượt giới 
thiệu bằng cách sử dụng những website đó. 

Bên cạnh đó, hầu hết đối tác giới thiệu sử dụng truyền thông xã hội 
để giao tiếp với khách hàng, quảng cáo dịch vụ và có được khách 
hàng mới. Về các kênh truyền thông, phần lớn các giao tiếp được 
thực hiện thông qua email, Facebook, Twitter và gần đây là các kênh 
truyền thông xã hội như Instagram và Snapchat.

Khi nói đến quảng cáo dịch vụ trực tuyến, Internet cung cấp hàng 
loạt các phương thức truyền thông vô tận. Đầu tiên, IB có thể tạo và 
sử dụng website sẽ đóng vai trò là trang đích. Họ có thể cung cấp 
nội dung liên quan đến giao dịch, lời khuyên, mẹo và thông tin liên 
quan đến giao dịch. Sau đó, họ có thể tạo danh sách gửi thư từ các 
khách hàng mà họ thu hút.

Blog Truyền 
thông Xã hội

WebsiteDiễn đàn Đào tạo 
về Forex

Đối tác 
giới thiệu

Khách hàng
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Lợi ích của truyền thông xã hội cho Đối tác giới thiệu
Sự nổi lên dường như không bao giờ kết thúc của sự phổ biến của 
truyền thông xã hội đã mở ra rất nhiều cơ hội cho Đối tác giới thiệu. 
IB chưa bao giờ dễ dàng hơn để quảng cáo dịch vụ của họ và có 
được khách hàng. Trước đây, các IB phải sử dụng website của họ và 
quá trình xây dựng danh sách email chậm (hoặc trả tiền cho danh 
sách, có thể tốn kém) để xây dựng cơ sở khách hàng vững chắc. Tuy 
nhiên, truyền thông xã hội đã cách mạng hóa cách thức chia sẻ nội 
dung. Đối với IB, nội dung này cuối cùng là những gì sẽ giúp họ có 
được khách hàng. 

Lợi ích chính của truyền thông xã hội là dễ dàng chia sẻ nội dung 
và đối tượng mới có thể tham gia. Ví dụ, trên Twitter, Facebook và 
Instagram, bài đăng có thể được đăng lại bởi bất kỳ và tất cả người 
dùng, điều này mang lại cho IB cơ hội tăng khả năng hiển thị trực 
tuyến của họ và có quyền truy cập số lượng khách hàng tiềm năng 
lớn hơn (tiếp cận nhiều hơn).

Tất cả nền tảng truyền thông xã hội hiện cung cấp tài khoản doanh 
nghiệp cho phép bạn chạy quảng cáo. Quảng cáo này cũng có thể 
được nhắm mục tiêu đến đối tượng mà bạn đã chọn, cho phép bạn 
chỉ định quốc gia, giới tính, độ tuổi, v.v. 

Ví dụ, bạn thường xuyên đăng bài phân tích kỹ thuật của bạn lên 
Instagram như một cách để tạo ra các lượt giới thiệu nhưng, bạn 
muốn tăng mức độ hiển thị của mình. Bạn có thể chạy quảng cáo 
được nhắm mục tiêu vào nam giới, có độ tuổi từ 20 – 50, sống tại 
Anh và quan tâm đến tài chính và giao dịch. 

Các cơ hội mà quảng cáo nhắm mục tiêu này tạo ra có nghĩa là truyền 
thông xã hội là công cụ vô giá cho các IB. Bạn cũng có thể theo dõi 
ngân sách của mình để đảm bảo rằng thu nhập mà bạn đang tạo 
được chứng minh bằng chi tiêu của bạn và điều chỉnh cho phù hợp. 

 
Khi IB có thể tự thiết lập, 
họ cũng có thể sử dụng 
tính năng mất phí của 
truyền thông xã hội.
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Ai là khách hàng lý 
tưởng của Đối tác giới 
thiệu? 

Mặc dù bất kỳ và tất cả khách hàng được tạo đều có lợi cho IB, nhưng 
tất nhiên có những khách hàng sẽ có lợi hơn những người khác. Họ 
là những nhà giao dịch cao cấp. Việc nhắm mục đích chuyển đổi nhà 
giao dịch cao cấp thành khách hàng hoạt động có thể đáng làm hơn 
nhiều so với việc thu hút các nhà giao dịch mới hoặc ít kinh nghiệm. 

Nhà giao dịch cao cấp là những người đã hoạt động trên thị trường 
một năm trở lên. Thông thường, các nhà giao dịch này đã trải qua 
quá trình mất tiền, điều chỉnh chiến lược và rèn luyện kỹ năng của 
họ. Có xu hướng có mức vốn cao hơn và cách giao dịch phù hợp 
hơn, các nhà giao dịch cao cấp đưa ra triển vọng về mối quan hệ lâu 
dài hơn nhiều so với nhà giao dịch mới.

Nhiều nhà giao dịch rất mới có xu hướng bắt đầu với số tiền nạp 
nhỏ hơn nhiều và thường có thể trở nên thất vọng với những tổn thất 
mà chắc chắn họ sẽ phải chịu trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, 
các nhà giao dịch cao cấp thường có một nhóm liên hệ tốt hơn, cụ 
thể là các nhà giao dịch cao cấp khác. Như vậy, chuyển đổi các nhà 
giao dịch cao cấp thành khách hàng có thể dẫn đến một dòng khách 
hàng tiềm năng tốt hơn nhiều để tương tác và cuối cùng, mối quan 
hệ sinh lời hơn. 

Nhà môi giới cao cấp là gì 
và tại sao họ giúp khách 
hàng trở nên tốt nhất?

www.tickmill.com

Tài Khoản Demo Tạo tài khoản

Đã phát triển mạng lưới 
khách hàng mạnh mẽ?

Bắt đầu giới thiệu ngay!

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


Hướng dẫn Cơ bản để Trở thành IB

| 10 |

Cách chuyển đổi khách hàng quan tâm thành khách hàng hoạt động
Được, cho đến nay chúng ta đã nói về những gì IB làm và phương tiện 
để họ có thể đạt được lưu lượng truy cập. Tuy nhiên, như chúng tôi 
đã nêu, IB chỉ được trả tiền cho những nhà giao dịch mà họ chuyển 
đổi thành khách hàng đang hoạt động với nhà môi giới được chỉ định 
của họ. Vì vậy, làm thế nào IB xử lý việc chuyển đổi khách hàng có 
quan tâm chung thành khách hàng trả tiền. 

Cách mà hầu hết IB hoạt động là họ công khai mức độ nội dung 
MIỄN PHÍ nhưng giá trị trực tuyến nhất định, có thể là bất cứ điều 

gì từ triển vọng thị trường chung mỗi tuần đến một vài ý tưởng giao 
dịch cụ thể sẵn có cho mọi người.IB sau đó sẽ chỉ định rằng, bất kỳ 
nhà giao dịch nào trở thành khách hàng hoạt động của nhà môi giới 
của họ sẽ nhận được quyền truy cập tài liệu độc quyền.Về các tài 
liệu được cung cấp cho khách hàng tiềm năng, một số yếu tố quan 
trọng chính là chất lượng, số lượng và tính độc đáo của nội dung.

Ví dụ, giả sử rằng nội dung công khai sẵn có miễn phí của IB bao 
gồm video dài 15 phút vào đầu tuần đưa ra triển vọng thị trường 
rộng lớn và làm nổi bật vài ý tưởng giao dịch. Sau đó, mỗi ngày IB có 
thể xuất bản một biểu đồ phác thảo một số phân tích cơ bản hoặc 
mức độ quan tâm. 

IB sau đó có thể cung cấp quyền truy cập hội thảo qua web tương 
tác kéo dài một giờ vào đầu mỗi tuần, với các ý tưởng giao dịch cụ 
thể cho bất kỳ nhà giao dịch nào trở thành khách hàng hoạt động. 
Mỗi ngày, khách hàng sau đó sẽ nhận được thông báo về các ý tưởng 
giao dịch cụ thể và cũng sẽ có quyền truy cập phòng trò chuyện, ở đó 
họ có thể nói về thị trường với IB. 

Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như vậy là cách tuyệt vời để 
biến khách hàng quan tâm thành khách hàng hoạt động. 

 
Cuối cùng, cách hiệu quả 
nhất để chuyển đổi nhà 
giao dịch thành khách 
hàng là cung cấp những 
dịch vụ nhất định ở cấp 
độ cơ sở, và mức độ dịch 
vụ cao hơn cho các khách 
hàng đang hoạt động.
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Cách giữ chân khách hàng hoạt động
Điều quan trọng cần nhớ là công việc chưa kết 
thúc một khi bạn đã chuyển đổi thành công các 
khách hàng quan tâm thành các khách hàng đang 
hoạt động.Hãy nhớ rằng, là một IB, bạn sẽ được 
thanh toán trên mỗi lô được giao dịch bởi một 
khách hàng đang hoạt động. Vì vậy, sau khi bạn 
đã chuyển đổi khách hàng và họ đã nạp tiền và 
bắt đầu giao dịch, thì đó là lợi ích tốt nhất là khi 
IB giao dịch càng lâu càng tốt. Điều này liên kết 
trở lại với những gì chúng ta đã thảo luận trước 
đó về các nhà giao dịch cao cấp làm cho khách 
hàng hoạt động tốt hơn, vì thông thường họ sẽ 
có tuổi thọ giao dịch lâu hơn. Tuy nhiên, IB cũng 
có thể giúp giữ khách hàng hoạt động. 

Cung cấp phân tích giao dịch sâu sắc, có thể 
hành động là một cách tuyệt vời để giúp hỗ trợ 
khách hàng hoạt động và giữ họ giao dịch. Nhiều 
nhà giao dịch được hưởng lợi từ việc đào tạo và 
hướng dẫn cho dù đó là dưới dạng ý tưởng giao 
dịch hàng tuần và hàng ngày hoặc đào tạo tương 

tác nhiều hơn như các cuộc gọi skype và hội thảo 
qua web, cung cấp hỗ trợ liên tục cho các nhà 
giao dịch là cách tốt nhất để giúp giữ chân khách 
hàng hoạt động.  

Một cách tuyệt vời khác để giữ khách hàng hoạt 
động là cung cấp dịch vụ ở mức cao hơn theo 
thời gian. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì, 
chẳng hạn từ số buổi hội thảo qua web hoặc ý 
tưởng giao dịch, đến buổi đào tạo một kèm một 
ngày càng gia tăng. Hãy nhớ rằng khách hàng có 
thể sẽ chỉ hoạt động nếu họ cảm thấy rằng có giá 
trị khi sử dụng dịch vụ của bạn. Vì vậy, các IB cần 
đảm bảo rằng họ giữ mức đầu ra nhất quán cho 
các tài liệu của mình và họ nhấn mạnh vào dịch 
vụ khách hàng để duy trì mối quan hệ tốt, chuyên 
nghiệp với khách hàng của họ.  

Kế hoạch Giữ chân
Phần cuối cùng của kế hoạch kinh doanh cần mô tả 
là các chiến lược của bạn để giữ chân khách hàng 
đang hoạt động. Sau khi khách hàng đã đăng ký với 
nhà môi giới, điều quan trọng là IB phải duy trì mức 
đầu ra và dịch vụ khách hàng nhất quán để giữ khách 
hàng hài lòng và giữ họ giao dịch. Các IB tầm cỡ thấp 
sẽ tập trung vào các ý tưởng giao dịch tần suất cao 
mà không quan tâm đến kết quả, chỉ tìm cách kiếm 
tiền hoa hồng từ các giao dịch trước khi nhà giao dịch 
cuối cùng đóng tài khoản của họ. Nhằm mục đích 
cung cấp các tài liệu chất lượng cao, nhất quán, thực 
sự mang lại lợi ích cho mỗi nhà giao dịch là mô hình 
kinh doanh tốt hơn và sẽ giữ khách hàng hoạt động 
lâu hơn. 
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Tạo Kế hoạch Kinh doanh Đối tác giới thiệu

A  
B  
C

Tạo ra nhận thức và sự quan tâm. 

Chuyển đổi khách hàng quan tâm thành khách hàng hoạt động. 

Giữ chân khách hàng hoạt động.

Đối tác giới thiệu thành công có thể tạo ra mức thu nhập tốt. Tuy 
nhiên, nếu bất kỳ nhà giao dịch nào mong muốn trở nên thành công 
trong lĩnh vực này, điều quan trọng là phải được tổ chức và như với 
bất kỳ doanh nghiệp nào, bạn sẽ cần kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch 
kinh doanh này về cơ bản nên vạch ra chi tiết cách bạn sẽ phát triển 
doanh nghiệp của mình ngay từ ngày đầu tiên trở thành IB, cho đến 
khi bạn đạt được các mục tiêu cụ thể như kiếm được một khoản 
thanh toán hoa hồng nhất định mỗi tháng, làm việc với một số khách 
hàng hoạt động nhất định. v.v. 

Về những gì nên có trong kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ cần phải suy 
nghĩ về các lĩnh vực sau: 

Khi nói đến việc xây dựng nhận thức và tạo ra sự quan tâm, điều quan 
trọng là phải tập trung vào phát triển website chuyên nghiệp và thiết 
lập hàng loạt các hồ sơ truyền thông xã hội, mà bạn có thể sử dụng 
để có quyền truy cập nhiều đối tượng khác nhau. Tất cả website và 
hồ sơ công khai nên phác thảo rõ ràng các dịch vụ của bạn và lợi ích 
chúng cung cấp cho khách hàng trong đó bao gồm các liên kết đến 
nhà môi giới được chỉ định của bạn. 

Về mặt tạo ra sự quan tâm, bạn cần suy nghĩ về nội dung cụ thể mà 
bạn sẽ cung cấp như một sự thu hút các khách hàng tiềm năng. Bạn 
cũng cần suy nghĩ về tần suất bạn sẽ đăng nội dung và tần suất bạn 
sẽ tương tác với khách hàng tiềm năng. Bạn cần đảm bảo rằng bạn 
có thể quản lý tất cả kênh truyền thông xã hội một cách hiệu quả và 
luôn cập nhật chúng. 

Sau khi bạn đã phác thảo các kênh truyền thông khác nhau và bạn 
đã nghĩ về nội dung mà bạn sẽ cung cấp và cách bạn tạo ra sự quan 
tâm, thì bạn cần phải suy nghĩ về cách bạn sẽ chuyển đổi sự quan 
tâm này thành khách hàng đang hoạt động. Cần có thời gian để đưa 
ra các chiến lược hiệu quả như cung cấp nội dung cao cấp, tương 
tác lớn hơn, mức độ dịch vụ cao hơn để giúp biến các bên quan tâm 
thành khách hàng hoạt động. 

Việc phân tích các kiểu nhà giao dịch khác nhau mà bạn muốn thu 
hút bằng cách tạo hồ sơ người dùng cũng rất hữu ích. Hồ sơ người 
dùng này xác định các đặc điểm cơ bản của các kiểu nhà giao dịch 
mà bạn muốn thu hút, chẳng hạn như theo loại chiến lược giao dịch 
hoặc mức độ kinh nghiệm. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh nội dung 
mà bạn cung cấp để thu hút kiểu nhà giao dịch cụ thể lên trang của 
mình.
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Cơ hội mới cho Đối tác giới thiệu
Khi thị trường nhỏ lẻ tiếp tục phát triển và công nghệ tiếp tục tiên 
tiến, các cơ hội dành cho IB cũng đã nở rộ. Trong khi theo truyền 
thống, các IB bị giới hạn trong việc cung cấp phân tích, tín hiệu giao 
dịch và đào tạo, nhiều IB hiện cung cấp các dịch vụ giao dịch hợp 
lý hơn nhiều. Sự phổ biến của các Chuyên gia Cố vấn và thuật toán 
giao dịch có nghĩa là nhiều IB hiện có thể cung cấp cho khách hàng 
các dịch vụ thực hiện giao dịch tự động thông qua nhà môi giới được 
chỉ định của họ. 

Ví dụ, giả sử IB phát triển EA có khả năng sinh lời cao mà họ cung 
cấp quyền truy cập. Thay vì các nhà giao dịch phải mất phí để truy 
cập EA và cài đặt nó trên nền tảng MT4 của họ, thì các nhà giao dịch 
sẽ mở một tài khoản với Nhà môi giới của IB để truy cập EA của IB. 
Sau đó, IB sẽ được trả hoa hồng trên mỗi lô được giao dịch bởi người 
dùng EA của họ - mở ra thị trường hoàn toàn mới cho IB. 

Một số người có thời gian và mong muốn học cách giao dịch và 
muốn nhận được phân tích và đào tạo thường xuyên. Tuy nhiên, một 
số nhà giao dịch chỉ muốn kiếm tiền và có quyền truy cập chương 
trình tự động là một lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều.
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KHÔNG NÊN

 

 

 

Bán hàng trực tiếp ngay lập tức. Dành thời gian của bạn để hiểu những gì khách 
hàng muốn và cần.

Hung hăng. 

Hứa hẹn hoặc đảm bảo hiệu suất. Nhà giao dịch nên nhận thức được thực tế 
của những gì họ đang nhận được.

Hiểu lầm hoặc mơ hồ. Mọi nhà giao dịch đều có quyền trung thực và thông tin 
thực tế khi họ đầu tư. 

Vu khống hoặc nói xấu đối thủ cạnh tranh (cả nhà môi giới và IB).

Làm việc với nhà môi giới chất lượng kém. IB không thể xây dựng mối quan hệ 
lâu dài nếu nhà môi giới của họ cung cấp dịch vụ kém.

NÊN

 
 

 

 

Cung cấp thông tin có giá trị & phục vụ nhu cầu khách hàng của bạn.

Tiếp cận để tương tác với các khách hàng tiềm năng hơn.

Luôn lựa chọn. Phục vụ nhóm mục tiêu của bạn với nội dung và dịch vụ phù hợp 
sẽ thu hút họ. 

Thiết lập mối quan hệ lâu dài. Duy trì mức độ tin cậy bằng cách luôn theo dõi và 
đảm bảo độ tin cậy.

Bản địa hóa – cố gắng cung cấp nội dung bằng ngôn ngữ phù hợp với các tài 
nguyên có thể áp dụng cho các địa điểm mà bạn đang nhắm mục tiêu.

Thỏa thuận kín: nhắm mục tiêu chuyển đổi khách hàng.

Kiên trì. Nếu bạn sử dụng các diễn đàn, Facebook, kênh Truyền thông Xã hội khác, 
v.v, bạn nên đảm bảo rằng bạn duy trì và cập nhật nó.

Làm việc với nhà môi giới tốt. Đây là cách chính để đảm bảo thành công sau này.

Lời khuyên thành công với tư cách là Đối tác giới thiệu
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Phục vụ nhu cầu khách hàng
Khi nói đến việc thiết lập và duy trì sự hiện diện của bạn như IB thành công, ưu tiên chính phải là đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng 
của bạn được đáp ứng. Điều này có nghĩa là, đảm bảo rằng bạn có thể cung cấp những điều sau đây:

Dịch vụ hoàn tiền, 

Nền tảng giao dịch qua mạng xã 
hội / giao dịch thuật toán,

Đánh giá, xếp hạng và so sánh tốt,

Hoạt động tích cực trên các diễn đàn và cộng đồng,

Đào tạo (trực tuyến và ngoại tuyến),

Phân tích thị trường,

Truy cập hoặc đề xuất cho các 
trang web và kênh tin tức,

Chia sẻ tín hiệu,

Chia sẻ EA.

www.tickmill.com
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Lợi ích của việc Làm việc với Nhà môi giới Uy tín

Là một IB, cuối cùng bạn chỉ giỏi khi nhà môi giới mà bạn làm việc 
cùng cũng giỏi. Bất kể phân tích và tín hiệu giao dịch của bạn có 
mang lại kết quả tích cực hay liệu dịch vụ khách hàng của bạn có 
chu đáo và thận trọng hay không, bất kỳ nhà giao dịch nào chịu dịch 
vụ kém từ nhà môi giới được chỉ định của bạn cuối cùng sẽ đóng tài 
khoản của họ. Hơn nữa, khi nói chuyện với các nhà giao dịch khác về 
kinh nghiệm kém của họ, danh tiếng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. 

Bằng cách đảm bảo rằng bạn chỉ làm việc với các nhà môi giới có 
uy tín, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn khi cố gắng chuyển 
đổi các bên quan tâm thành khách hàng hoạt động. Nó cũng sẽ giúp 
bạn giữ chân những khách hàng đang hoạt động này khi họ đang 
giao dịch. Sử dụng nhà môi giới có uy tín vững chắc, quản lý minh 
bạch và đánh giá tốt sẽ khuyến khích các nhà giao dịch sử dụng dịch 
vụ của bạn và giúp điều hành việc kinh doanh của bạn suôn sẻ hơn. 

 

 

 

 

 

Ít thời gian và nỗ lực để chuyển đổi và giữ chân khách hàng. 

Giấy phép và danh tiếng. 

IB được tiếp xúc với khách hàng được giới thiệu. 

Sản phẩm tốt dễ dàng để bán. 

Hiệu ứng truyền miệng. 

Nguồn lực marketing & hỗ trợ rộng rãi sẵn có.

Các lợi ích chính 
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Giới thiệu về Tickmill
Hồ sơ theo dõi đã được chứng tỏ về kết quả tài chính mạnh mẽ của Tickmill và tăng trưởng ổn định đã đưa 
chúng tôi vào vị trí tuyệt vời như một nhà lãnh đạo thị trường và nhà đổi mới đáng tin cậy. Với đội ngũ 
hơn 100 người, chúng tôi đã tập hợp những con người với trí tuệ sáng giá nhất trong ngành để đảm bảo 
rằng mỗi bộ phận của công ty chúng tôi hoạt động tối ưu.

Danh tiếng, Tickmill là một nhà môi giới forex được đánh giá cao với 3 giấy phép từ FCA (Anh), 
CySEC (EU) và FSA (Seychelles) thuộc Tickmill Group. 

Nhờ các mối quan hệ được trau dồi cẩn thận của chúng tôi với các đối tác của mình, 
Tickmill cũng cung cấp độ sâu thanh khoản rất lớn. Tính thanh khoản đặc biệt này có 
nghĩa là Tickmill có thể cung cấp mức chênh lệch thấp đặc biệt từ mức thấp là 0 pip. 
Khách hàng cũng được hưởng lợi từ việc khớp lệnh cực nhanh mà không có báo giá 
lại cũng như hoa hồng thấp và không có hạn chế về khả năng sinh lời. 
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An toàn tiền vốn.

Tiền của khách hàng được giữ trong 
các tài khoản được tách biệt.

Đối tác ngân hàng hàng đầu.

Công nghệ Tiên tiến cho thanh khoản, dữ liệu 
về giá, tổng hợp và nhiều hơn nữa.

Nền tảng MT4 tiêu chuẩn trong ngành và CQG 
cho Hợp đồng Kỳ hạn và Quyền chọn. 

Khớp lệnh siêu nhanh (tốc độ khớp lệnh trung bình 15 mili giây)

Bên cạnh những điều kiện hoạt động tuyệt vời này, 
Tickmill cũng hoạt động để thúc đẩy và duy trì mối quan 
hệ lâu dài với các đối tác của mình thông qua:

Khuyến mãi tùy chỉnh.

Hỗ trợ marketing và tư vấn về thực hành marketing tốt nhất.

Tài trợ cho các sự kiện.

Cung cấp hàng hóa khác nhau, v.v.

Về điều kiện giao dịch, Tickmill có thể cung cấp môi trường tuyệt vời 
để thành công: 

Hoa hồng giao dịch thấp:  
- 2 đơn vị mỗi lô/chẵn cho Tài khoản VIP, 
- 4 đơn vị mỗi lô/chẵn cho Tài khoản Pro.

Không báo giá lại.

Không có hạn chế về chiến lược giao dịch (bao gồm 
Chuyên gia Cố vấn, tự bảo hiểm và giao dịch nhanh).

Không có thời gian tối thiểu cần thiết để giữ vị thế.

Không có biến động giá tối thiểu cần thiết.

Không có phí nạp tiền: chúng tôi trả phí nạp tiền cho tất 
cả ví điện tử và trả phí điện chuyển khoản ngân hàng lên 
tới 100 USD, cho khoản nạp 5.000 USD trở lên. Chúng tôi 
KHÔNG tính phí cho bạn bất kỳ khoản phí chuyển khoản nào 
khi sử dụng các phương thức nạp và rút tiền của chúng tôi, 
nhưng các ngân hàng trung gian hoặc Ví điện tử có thể tính 
phí, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Khách hàng được giảm 5% hoa hồng trên tài khoản 
Pro, khi họ được giới thiệu bởi đối tác.
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Đăng ký ngay 

và chuyên gia IB của chúng 
tôi sẽ gọi cho bạn.
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Vì bạn đã thực hiện theo Hướng dẫn Cơ bản của chúng tôi để Trở thành IB, nên đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo và 
trở thành IB của Tickmill. Quá trình thực sự khá đơn giản. Chỉ cần làm theo các bước bên dưới để bắt đầu. 

Bạn có thêm bất kỳ thắc mắc 
nào không? Hãy liên hệ với 
chúng tôi và chúng tôi sẽ liên 
hệ lại với bạn sớm nhất có thể. 

Trở thành Đối tác giới thiệu của Tickmill

ĐĂNG KÝ 

Điền vào các trường được yêu cầu 
liên quan đến thông tin cá nhân và 
chuyên môn giao dịch của bạn để hoàn 
tất đăng ký Khu vực Khách hàng. 

BƯỚC  1
TRỞ THÀNH IB & MỜI NHÀ GIAO DỊCH  

Vào Phòng IB trong Khu vực Khách 
hàng của bạn để kích hoạt tài khoản 
IB của bạn. Mọi thứ đã sẵn sàng để 
bạn quảng bá cho chúng tôi. Nhận liên 
kết, lôgô, biểu ngữ và trang đích.

BƯỚC  3
XÁC MINH HỒ SƠ CỦA BẠN

Đăng nhập Khu vực Khách hàng, tải lên 
giấy tờ cần thiết để xác minh hồ sơ của 
mình.   
• Giấy tờ chứng minh danh tính 
• Giấy tờ chứng minh Địa chỉ

BƯỚC  2
NHẬN HOA HỒNG IB CỦA BẠN

Kiếm 10 USD mỗi lô với tài khoản Classic và 2 USD 
mỗi lô với tài khoản Pro hoặc VIP cho các giao dịch 
FX và Kim loại đủ điều kiện. Số tiền này sẽ được trả 
cho IB sau khi khách hàng mở và đóng giao dịch. 

BƯỚC  4
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Tận dụng lợi thế với spread thấp và phí giao dịch cạnh tranh.
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80+ CÔNG CỤ GIAO DỊCH CHO 4 LOẠI TÀI SẢN
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nền tảng MT4 cung cấp để nâng cao hiệu suất giao dịch của 
bạn.
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Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trên ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho mọi nhà đầu tư. Trước khi 
quyết định giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD), bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu giao dịch, mức độ kinh nghiệm, và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. 
Bạn có thể duy trì các khoản lỗ vượt quá số vốn đầu tư của mình và do đó bạn không nên nạp số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất. Vui lòng đảm 
bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro và chú ý quản lý rủi ro của bạn phù hợp.Vui lòng lưu ý rằng tài liệu này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không 
được coi là tư vấn đầu tư.
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