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Tìm kiếm …

Mình lại quay lại đây. Và hôm nay quay lại mình chia sẻ một clip này rất
là hay và mình nghĩ rất là nhiều bạn quan tâm và có thể là. À sẽ giúp
cho các bạn. Kinh doanh mà không cần vốn kinh doanh, không cần vốn.
Tuy nhiên. À. Không cần vốn là vốn tiền mặt của bạn nha, tuy nhiên thì
các bạn cần phải có cái gì thẻ tín dụng? Đẹp tín dụng. Ha, còn nếu mà
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trường hợp mà bạn không có thẻ tín dụng nữa thì bạn cũng có thể áp
dụng cái mô hình này. Áp dụng mô hình này. Để có thể dùng cái đòn
bẩy thẻ của người khác, have the của người thân hay người nhà của bạn
có thể dùng cái đấy, nhưng mà các bạn hiểu mình muốn trong clip này,
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mình muốn cái giá chị đưa ra là các bạn phải hiểu cái mô hình từ cái thẻ
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tín dụng này chuyển qua thành một cái đòn bẩy để các bạn có thể kinh
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doanh và. Tạo ra lợi nhuận từ cái số tiền cái đó. Với tỷ suất lợi nhuận là
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vô hạn, ha. Hay mình sẽ giải thích trước.
Trước tiên á, các bạn cần. Cái điều kiện các bạn cần là gì? À trường
hợp= các bạn mà chưa đủ tuổi làm thẻ thì như nãy mình nói, ha có thể
dùng thẻ của người khác ha hoặc là bạn bè hoặc người thân gì đó có
thể. Kết hợp với mình để mình làm mình, vừa có kiến thức và kinh
nghiệm kết hợp để mình làm ko hợp, ăn đủ tuổi, đủ tuổi đi làm. Hoặc là
quang đã có một 1/2 thẻ rồi. Ví dụ 1 2 thì các bạn có thể đi a. Từ một
cái thẻ này, ví dụ từ một thẻ mình ở đây là 70 triệu thì nó hơi hơi hơi
nhiều. Đối với đối với những người mà đã đi làm á hoặc là những người
đã giao dịch nhiều á bên một cái ngân hàng thì nhiều líp cũng có thể
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nói nói về cái cái bản phát triển thể rồi thì các bạn có thể Xem những

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

clip khác. Tuy nhiên, ở đây mình sẽ nói nói sâu hơn về vấn đề là từ một

tín dụng và thẻ ghi nợ

cái có thể các bạn biến thành nhiều thẻ thì từ một cái thẻ, ví dụ như các
bạn. Là cái người kinh doanh tự do thì các bạn có thể mở một cái tài
khoản gọi là tài khoản giao dịch cá nhân của mình á, khi mà các bạn
giao dịch nhiều á thì tự động ngân hàng, nó sẽ cấp cho mình một cái
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thẻ luôn có thể là không phải là 70 triệu mà mới đầu có thể là bạn
20.000.030 triệu rồi nâng cấp lên 70 triệu có thể là 100.000.200 triệu
luôn thì cái thẻ của mình hiện tại, á. Đây còn hiện tại. Ha. Cái điện thoại
mà ngân hàng cấp cho mình là 200 triệu ha. Mình giao dịch nhiều à, cái
này mình không có cần bảng lương, không cần gì hết, em mình giao
dịch nhiều thì họ sẽ cấp cho mình. Tiếp theo. Từ một cái hãng có thể
các bạn biến ra từ 2 thành 4, 1 thành 4 thẻ thì các bạn có thể có những
cái ngân hàng á gọi là sẽ sang ngang thẻ cho mình thì các bạn liên hệ
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với ngân hàng đó mình không nói chi tiết ngân hàng nào nha. Nhiều
khi mình nói thì các bạn lại loạn lên hết thì các bạn tự tìm hiểu và các
bạn tự tìm hiểu ngân hàng nào sẽ hỗ trợ làm có thể sang ngang cho
mình. Ví dụ mình có cái thẻ 30 triệu rồi thì mình muốn mở 3 thẻ nữa để
mà đừng trăm 20 triệu thì ngân hàng nào sẽ hỗ trợ cho mình? Ha rồi ví
dụ ví dụ là mình đã có cái hẻm 70 đi rồi từ cái thẻ 10 mình có thể biến
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thành 4 thẻ thì. Vốn của mình có hiện tại trong thẻ tín dụng qua là 280
triệu thì các bạn đặt câu hỏi, làm sao làm sao để có thể lấy cái tiền từ
thẻ này ra? Lấy tiền từ thẻ visa. Lấy tiền từ 4 cái, hãng này ra 280 triệu
nè để mình dùng đòn bẩy để mình biết nó thành tiền. 2 vì á các bạn
dùng 4 cái này nè, các bạn có thể đi du lịch. Đi máy bay đi mua sắm
hàng hiệu các kiểu thì cuối tháng các bạn. Phải trả lại cái tiền đó đúng
không? Còn cái bạn mà trễ, nó sẽ tính lãi tính lãi theo ngày nha gọi rất
là cao nhé, mỗi một tháng là đâu trên? 2% á thì tương đương với 1 5
trên từ 20. Mình biết theo mình biết thì ngày Việt Nam từ 24% trở lên ạ,
24%. Trong khi đó, các bạn có thể biết cách dùng cái số tiền này. Các
bạn đã biến thành cái nào tốt, biến thành cái đòn bẩy để các bạn tạo ra
cái thu nhập không giới hạn ha theo mình sẽ chỉ cho các bạn tiếp theo
là các bạn phải hiểu là. Ngân hàng á khi mà các bạn dùng các bạn, các
bạn mới dùng bình thường á, chẳng hạn như các bạn đi mua sắm hoặc
là quẹt thẻ thì ngân hàng sẽ tùy theo ngân hàng, nó sẽ cách cho mình.
Cái hè cái ngày mà miễn phí á thì thường thường là từ 45 đến 5 ngày,
nhưng mà tự nhiên có một số cái nó sẽ cấp cho mình là 68 ngày. Dsan 8
ngày kể từ ngày sao kê. Là các bạn xài lại không có tính lãi ha, không
tính lãi, còn cái cách rút tiền ra á. Thì có thể các bạn nhưng mà có
những người quen á, chẳng hạn như nó có 2 trường hợp một trường
hợp á, một trường hợp á là các bạn. Chẳng hạn các bạn có những
người quen bán trong những cái siêu thị, cửa hàng điện máy hoặc là
bách hóa xanh hay là vinmax gì đó thì sẽ có những cái máy pos của
ngân hàng hỗ trợ để mà bán hàng ạ, hoặc là những cái shop quần áo
hoặc là nhà hàng hoặc khách sạn gì đó thì họ sẽ có những cái nét ngân
hàng sẽ cấp cái máy pos cho những cái cửa hàng đó thì các bạn nếu mà
có người quen thì có thể. Ờ khi mà khách hàng mà họ đến giao dịch á
thì các bạn có thể. À nhờ họ có nghĩa là bạn rút lấy thẻ ra bạn thanh
toán cho họ và họ sẽ trả tiền mặt cho mình. Các bạn hiểu chưa là cái
cách này thì các bạn không có tốn phí. Ha cái này các bạn không tính
phí. Các bạn lấy tiền ra các bạn thanh toán giùm cho khách hàng thì các
bạn không đăng ký nhưng mà rất là kịch hay nếu mà các bạn có người
quen thì OK muốn quen thì nhờ cái cái người làm trong đó thì họ sẽ
giúp cho mình ha. Tuy nhiên tiền của mình thì nên mình giữ nó sẽ tốt
hơn rồi cách thứ 2. Cách thứ 2 là các bạn mất phí. Ha thì. Cái cách này
mình sẽ nói cái cơ bản thôi, cơ bản nó cũng hiểu thôi, ví dụ mình có cái
này. Cho nên nói chuyên sâu ha chuyên sâu loạn Giang hồ hết. Ví dụ
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mình có cái này. Đấy và mình có cái máy móc này. Đúng không, đúng
không? Anh có cái máy này thì bình thường các bạn có thể tạo cái mod
đó. Máy móc này cũng được các bạn muốn muốn tạo thì các bạn tự tự
tìm hiểu để tạo ra cái cái máy mà wannian cái dung nhà vợ cách thức sử
dụng đó nha, hoặc là các bạn dùng cái thẻ này. À đi đến những cái. Ờ
những cái nơi mà kinh doanh á họ sẽ hỗ trợ cho bạn. Có thể các bạn lấy
tiền ra được mình không? Nói xong, mình nói tới đâu thì các bạn tự
hiểu rồi. Nếu chưa thì các bạn thường làm mất phí thường các bạn sẽ
mất phí từ. Ờ, nếu mà trường hợp như cái cái máy pos của mình á thì
các bạn ko mất phí khoảng 182. Thôi, nhưng mà tùy nơi có thể các bạn,
nếu mà ở bên ngoài thì có thể mất 205. Nói chung là% ha tại vì dịch,
bây giờ các bạn rút 100 lấy 100 triệu thì các bạn sẽ mất 2 triệu mình cho
messi mươi 2 triệu rưởi đi. 2 triệu rồi 2 – 500. Thì nếu mà các bạn biết
cách dùng đòn bẩy, có nghĩa là khi mà các bạn có cái vụ này rồi các bạn
biết cách dùng. Thì mình có thể hướng dẫn các bạn là. À lúc 100% số
tiền này luôn. Lấy 100% số tiền này, bạn dùng đòn bẩy để các bạn áp
dụng vào cái mô hình kinh doanh. Hoặc. Còn một cách nữa, tuy nhiên
mình sẽ không nói. Tuy nhiên, ví dụ như mình nói mình áp dụng cách
này thôi, mình nói cái này trước đi, các bạn có 280 triệu, các bạn có thể
rút được à? Các bạn có thể dùng được. Là. Ờ tương đương là ví dụ như
là 50% đấy. 50% để nấu hạn đúng hông. Ví dụ 50% thì các bạn dùng
khoảng trăm trăm tệ thôi, mình cho 100 triệu đi cho nó dễ tính ha. Các
bạn có thể dùng hơn nhưng mà mình có thể dùng 100 triệu thôi từ cái
nguồn vốn này. Thôi thì trước tiên, trước khi mà các bạn dùng đòn bẩy
bắt buộc, các bạn phải hiểu cái mô hình kinh doanh của mình, có nghĩa
là các bạn phải có kinh nghiệm. Kiến thức và kỹ năng về cái mô hình
kinh doanh của mình đã, chẳng hạn như các bạn có thể nhập cái. Nhập
với những cái hàng này về bán hoặc là các bạn nhập túi xách hay là
điện thoại, đồng hồ hoặc là laptop các kiểu thì các bạn có thể nhập cái
đó về các bạn bán có nghĩa là dùng cái số tiền này. Dùng cái số tiền từ
thẻ nè, các bạn mua hàng online, các bạn mua về các bạn lại tuy nhiên.
À cái trường hợp này thì các bạn phải có cái nguồn ra. Ví dụ như các
bạn nhập về 100 triệu đi. Thằng đấy thì dang trăm triệu đi. Đúng chưa?
Nhưng mà tới cho đến cái ngày đáo hạn á. Mà các bạn không có xoay
được cái cái vốn cái xoay được cái sản phẩm trăm triệu, nếu bán hết á.
Ví dụ trăm triệu là các bạn bán ra các bạn lời được 10 triệu đi. Lại được
10 triệu đi tắm, dầu thô là 10 triệu. Tuy nhiên, nhiều khi các bạn bán

không hết hàng được, các bạn bị kẹt hàng trên đây là ví dụ, bạn bán
được 50% hoặc 30% đi, bạn còn kẹt hàng trăm cây ha thì tới cái ngày
đó hạn tới ngày đáo hạn của 100 triệu này thì bắt buộc các bạn phải
dùng cái số tiền còn lại trong 4 cái thẻ này. Các bạn lại tiếp tục tiếp tục
cái vòng quay này. Để tiếp tục cái vòng quay này à? Tiếp tục cùng quay
lại, các bạn trả lại 100 triệu này thì. Thì các bạn sẽ mất gọi là mất phí 2
lần. Phí lần đầu và cái phí lần thứ 2. Tuy nhiên, cái này nè cái phần 10
triệu nữa. Các làng nghề mới trở lại những ngày này. Dù các bạn bán
được hết cái 10 triệu là những ngày các bạn có thể bù qua cái chi phí
đấy được. Bù qua cái chi phí 205 là được 2 lần thì bạn vẫn còn lời. Đó
thì có phải là các bạn dùng vốn 0% không? Tuy nhiên còn một cách nữa
nhưng mình không nói ha. Còn một cách nữa, các bạn có thể dùng chỉ
cần dùng. Ví dụ 10, các bạn giúp với hàng trăm triệu. Đúng không thì
các bạn chỉ cần. Ờ dùng khoảng 10 triệu thôi. Tuy nhiên, các bạn dùng
100 triệu nhưng mà tuy nhiên, các bạn chả chỉ có 10 triệu thôi đó thì cái
này mình sẽ không nói ở đây mình mình nói trong cái cái cái khóa
chuyên sâu của mình, mình sẽ tặng cái gọi là tặng cái cách sử dụng đòn
bẩy này thì trong cái trong cái mục này là huy động vốn thì mình sẽ
hướng dẫn kỹ cái này. Các bạn có thể kinh doanh không dùng vốn luôn
rồi tiếp tục nãy giờ mình nói là cái mô hình kinh doanh đúng chưa? Cái
mô hình kinh doanh là các bạn rút tiền ra và các bạn mua hàng về các
bạn nhập á các bạn bán hoặc là các bạn có cửa hàng hoặc đại lý đó, các
bạn có thể dùng cái đòn bẩy tài chính này và tạo ra cái dòng tiền. Tuy
nhiên, nếu mà các bạn dùng không tốt đòn bẩy không tốt thì các bạn
hãy đọc bài thì các bạn phải chịu trách nhiệm trên cái đồng hồ đó thôi.
Ví dụ các bạn rút. Lúc 80 hoặc là 80% của cái phần này mà các bạn
dùng không tốt thì các bạn sẽ là cái người chịu trách nhiệm trên cái.
Cách sử dụng vốn mình ha rồi tiếp theo. Cái cách của mình, á. Là mình
dùng cái cái này nè mình áp dụng vào mô hình thuê bao giờ cho nó
thuê đúng không, OK đây thuê. Ây và xuất chuyển qua đây cũng chưa
có tiền thì mình sẽ chuyển qua đây. Ví dụ mình tìm một cái cơ hội, cái
cơ hội kinh doanh thuê thuê. Hay mình tìm một cái hồi, ví dụ nó là 10
phòng ở nhà có 10 phòng. Và cái giá thuê là 30 triệu đi đúng không?
Mình cho ví dụ thôi. À và mình đàm phán với chủ nhà là cọc 3 tháng
chín mươi triệu đồng chưa+ với một tháng miễn phí. Trường hợp các
bạn có thể đàm phán được bình thường, á bình thường thì. Nhiều
người họ sẽ không nó cho nhiều, ví dụ như là 7 ngày hoặc là 2 tuần

thôi, nhưng mà các bạn cố gắng đàm phán làm sao được 30 ngày miễn
phí ha 3 tháng miễn phí 30 ngày. Phivan nghề đi. Đó 30 ngày miễn phí.
Thì khi mà các bạn công chứng thì các bạn chỉ thanh toán cần thanh
toán là. 90 triệu thôi. Còn lại là của tháng sau thì các bạn 30 ngày thì
các bạn. Cố gắng làm sao có nghĩa là làm sao 30 ngày là các bạn sẽ
được Xem full cho 7 cho 10 phần này? Ha. Bạn có thể tốt nhất là 7 phần
càng tốt rồi cuối cùng. Ví dụ như một thứ 3 phải đầu tư cơ bản, thêm
30 triệu nữa là tổng vốn là 120 triệu đồng, chưa kể các bạn dùng cái.
Cái vụ này cái bạn đầu tư vào đây thì các bạn mất phí. Ví dụ mất phí
giao dịch giống như giai đoạn làm bên đó có 2% hoặc là 202 chục triệu
đó thì thì bạn có thể mất là khoảng trên 3 triệu tiền phí á hay là 3 triệu
tiền phí rồi. Khi mà. Các bạn đã đọc rồi đã không chứng rồi thì trong
vòng 30 ngày nè, các bạn Xem nhanh lên Xem nhanh cái cái 10 phần
trên có thể các bạn full 7 phòng thôi. Các bạn bị ốm rồi. Chỗ này các
bạn full 7 phòng. 7 phòng là= vốn này chắc là= 30 triệu này. Á còn lại
các bạn lại 3 phòng đúng không? Còn nếu các bạn Xem tốt để Xem 10
phòng không thì các bạn thu về và nói, ví dụ như là một cái siêu tốt
luôn đi trong vòng tháng, bạn sẽ được 10 phòng đi thu về. Ví dụ trung
bình cho mình tính rất là chênh lệch 30%, đúng không? Nhưng mà thực
tế các bạn không nên tính chênh lệch nhà 30% nha cố gắng thời điểm
này là phải tính hơn 30% nha. 30% do nha rồi. Từ đó ví dụ như mình nói
4 phòng rồi các bạn 10 phần này các bạn cho thuê ra được 40 triệu đi
10 phần. Khoảng 40 triệu dân. Chưa tính giá dịch vụ nha. Dịch vụ như
điện, nước, xe các kiểu nên bạn lời thêm cái này nha rồi mình được cái
này là các bạn mới gia khởi nghiệp thì các bạn dùng cái cách này.
Hoàng tử quản lý con cái không tốn công quản lý tự vệ sinh tự quét
dọn, tự làm hết nha rồi. Dùng 0 VND 0 VND mà bắt buộc thì các bạn
phải làm theo cái này rồi. Nếu các bạn có 40 triệu rồi cũng chưa. À có
nghĩa là các bạn Xem full phòng ak 40 triệu thì có phải là các bạn lợi
nhuận 10.000.001 tháng không? Đã nhận= 10 triệu trên tháng. Đúng
chưa? Rồi khi các bạn Xem về ví dụ như là 40 triệu thì các bạn sẽ thu về
được một tháng cọc một tháng cọc của khách còn một tháng thì nhà.
Tuy nhiên có thể là trong một tháng hết có bạn chọn vào ngày 5 tay
ngày 10 giây 15 giây 20 giây thì nó sẽ không đều, có nghĩa là không các
bạn không thể là một tháng cặp tháng nhà= 80 triệu được có thể các
bạn thu về khoản của mình cho nó thu về khoảng 60 triệu thôi, 60 triệu
thôi. Đúng trưa tháng, cặp tháng nhà chưa được cái nhà từng thu vào

sáng 16 10 triệu thôi. Trong khi đó, hồi nãy mình dùng ở đây là 120
triệu thôi. Cái này cấm này= trăm 20 triệu này. Nhở cái này hôm nay
720 triệu này. Hả? Thì có phải các bạn thu về 60 triệu là các bạn còn còn
bỏ trong cái căn này là 60 triệu không đúng không thì cái thời gian
hoàn vốn là. Ví dụ như sau 6 tháng. Sau có nghĩa là cái thời gian hoàn
vốn sau 6 tháng, các bạn kinh doanh quảng có thể buồn rồi đấy. 6
tháng nhá con số này là mình để cho hỏi các bạn hiểu nè 6 tháng đối
với dự án này. Nhở. Rồi sau tháng thứ 7 thì sao? 6 tháng hoàn vốn thì
sau tháng thứ 7 là tỷ suất lợi nhuận là vô hạn. Đúng chưa? Của bạn? Từ
tháng thứ 7 là vô hạn trên 6 tháng đi. Bạn vô hạn. Tại sao bỏ 0 VND
mà? Không đông mà. Bạn dùng vốn từ trẻ còn đầu tư vào mô hình này.
Anh thu hồi vốn cặp đôi vốn đầu tư vào đúng không? Sau 6 tháng một
lần đến tháng mười triệu thì sau 6 tháng bạn thu về. À thu về cả vốn thì
có phải là bạn đời của hàng không? Rồi bạn hiền đấy chưa? Tuy nhiên
mình nói, tuy nhiên cái mô hình nào cũng có rủi ro. Nó không thể màu
hồng được. Cái mô hình kinh doanh hồi nãy các bạn cũng có do là các
bạn bị gì bị ứ hàng? Các bạn bán không được vì dịch bệnh các bạn
không được rồi cái mô hình này thì sao? Các bạn cũng có rủi ro là.
Trong phòng, em phải Xem không được, cho nên marketing sale các
bạn phải phải hiểu hiểu về một cái đi theo về sale. Thì các bạn phải hiểu
được cái tổng quan của cái cách dùng đòn bẩy là cái này là không cần
vốn thực tế là không giống nha. Thực ra không phải hiểu cái mô hình
đó hiểu về cái thẻ tín dụng, hiểu về cái ngày đáo hạn và cái ngày trả nợ
đó mình nói là từ 45 đến 60 ngày 6 8 ngày tùy theo thẻ đó và hiểu về
cái cách các bạn có thể dùng.
Có thể biến từ một thẻ 4 thẻ, 5 thẻ và có thể kết hợp người thân của
mình nữa không phải của mình không còn cá nhân mình, không có vợ
chồng mình hoặc là anh chị em mình, gia đình mình ha mà cái số vốn
có thể không phải là 280 triệu đồng. Ví dụ nó có thể trong gia đình có 4
người bên đó là có thể hơn một tỷ đó bình thường thì có thể hơn một
tỷ, còn cá nhân nào tốt cũng như tốt có thể là một người đàn ông một
tỷ là bình thường rồi một tỷ đến đến đến 2, 3 tỷ là bình thường và kết
hợp lại 50 người thì bạn có một nguồn vốn 5 tỷ là bình thường ha.
Mua bán nhà đất – kênh đầu tư sinh lời hiện nay

Tuy nhiên, các bạn phải dùng đúng cách. Không chưa rồi cái. Tóm cái
nữa là. Ờ về vấn đề rút tiền á cái này là không khuyến khích nha vi
phạm pháp luật nha. Cái này là hình như vi phạm pháp luật đó. Cho nên
mình làm sao cho nó khéo? OK rồi khi mà các bạn áp dụng vào cái này.
Áp dụng vào thuê cho thuê áp dụng kinh doanh thì buộc các bạn phải
hiểu sâu về cái thuế này. Các bạn mới dám làm cái mô hình này. Đó thì
nhiều người nói với mình thì xào này nọ các kiểu nhưng thực tế mình đã
áp dụng các mô hình này vào cái. Cái căn nhà thuê của mình rồi nhà
thuê của mình tới 20 phòng nga thuê 1 tháng năm mươi triệu mà áp
dụng vào cái mô hình này rồi và mình dùng vốn 0 VND sau 6 tháng rồi
các bạn có thể hoàn vốn. Mình nói sang tháng là cái tỷ suất nó nó chậm
lắm, còn tại vì mình làm hồi nãy mình nói là tỷ suất lợi nhuận mình 50%
là ví dụ 50% mà chị có thể không thể 6 tháng nữa và rút ngắn lại 3 4
tháng thôi. Các bạn gọi là khi mà sau qua 4 tháng hòa vốn thì các bạn
có tỉ suất lợi nhuận là vô hạng nha, còn cái vấn đề mà cái tiền thẻ đó nè
đá 100 còn có 60 triệu á thì mỗi tháng mà bạn trích ra vẫn lời 10 triệu
nên em vẫn lời 10.000.001 tháng ra thì còn 60 triệu thì có thể bạn dùng
cái những cái thẻ còn lại đó bạn đáo hạn. Đúng hông bạn đặt hàng thì
cái phần lời này nè nó vẫn còn. Cao hơn ah, nó vẫn còn cao hơn so với
bạn, lấy cái tiền từ thẻ ra cho nên mình nói cái quan trọng không phải
là vốn. Hầu hết các clip mình nói hoặc là những cái cái. Chuyên gia khác
họ nói quan trọng không phải là không quan trọng là các bạn có kiến
thức về tài chính. Về kỹ năng. Về kinh nghiệm và kiến thức về cách dùng
đòn bẩy này, cách tạo thẻ như thế nào? Cách sử dụng cái thẻ nó như
thế nào và cái cái, kinh nghiệm, kinh nghiệm về vấn đề kinh doanh hoặc
kinh nghiệm về đàm phán, kinh nghiệm về thương lượng đúng không?
Và hoặc là kĩ năng đó là những kỹ năng đó thì áp dụng những cái đó thì
các bạn mới dùng các đòn bẩy này được. Bây chưa và? Ờ cái này thì
mình chưa có gọi là mình chỉ nói cơ bản thôi, còn những cái chuyên
sâu, ví dụ như nãy mình nói. Làm sao một cái cái cái số tiền này nè mình
không rút ra hết thay vì nãy mình rút ra á. Một 102 đúng hông 120 có
208 102 đúng không? Tuy nhiên, mình có một cách nữa. Là các bạn chỉ
cần 10 triệu thôi. 10 triệu tư cái số vốn này thôi mà các bạn có thể thuê
có thể áp dụng được cái. Mô hình thuê cái này có thể áp dụng được
thuế này. Trong cái khóa chuyên sâu cầm tay chỉ việc thì mình sẽ hướng
dẫn kĩ về cái vấn đề này ha và cái hướng dẫn cái cách để làm sao các
bạn dùng cái đòn bẩy cho nó chính xác. Bình thường ở đây thì mình

không thể public được luận rằng hết OK, các bạn hiểu vấn đề chưa ạ?
Rồi các bạn nếu mà thấy hay. Ờ thì các bạn comment và đặt lại những
câu hỏi thì câu trâu có thể trả lời và share clip này cho nhiều người cùng
biết để giúp cho để cho giúp mọi người hiểu về cái đòn bẩy tài chính,
hiểu về kiến thức tài chính cho các bạn không bị gọi là dùng các đòn
bẩy nó sai cách hoặc là dùng tiền nó sai cách. Các bạn ở đây là các bạn
mua mua sắm thì các bạn hàng tháng các bạn cứ cày trả nợ thì các bạn
cứ trả suốt đời thôi. Còn những người giàu á là họ sẽ hiểu cái đồng tiền
nó xoay như thế nào để các bạn dùng vào đó để tạo ra cái cái. Cái lợi
nhuận cho mình cái tỉ suất vô hạn, mình ở đây là vô hạn. Đúng như hợp
đồng thuê, ví dụ như căn nhà mình thuê tới 5 đến 10 5 thì có phải là
sao sau thời gian đó, hoặc là cái bạn kinh doanh 6 tháng của bạn có thể
sang lại mô hình kinh doanh này cũng vậy. Có phải các bạn lại được
một câu phải không? Thì mình nói từ 0 VND mà các bạn kiếm 1 VND là
đã vô hạn rồi. Huống chi là 0 VND, các bạn có thể kiếm được cái hình
cái khăn này có thể từ 100 đến 200 triệu là bình thường. Đấy a đây là
kinh nghiệm của châu và hôm nay châu chia sẻ thật lòng thì các bạn cứ
chiêm nghiệm lại và áp dụng vào thực tế, ha còn không biết đúng
không? Bạn có thể để lại những câu hỏi hoặc là. Tham gia vào các lớp
chuyên sâu của châu thì châu sẽ hướng dẫn kỹ hơn và các bạn sẽ không
bị cái đòn bẩy tài chính nó hoặc ngã mình và các bạn không phải cày
hàng ngày mà các bạn đi làm việc, đi đi làm lãnh lương ha thì các bạn
phải hiểu mô hình kinh doanh là vậy OK?
Hướng dẫn đăng nhập sử dụng Zalo Web để chat zalo nhanh nhất
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