ASM Mô-đun 5: Tận dụng thời
gian ngừng hoạt động
Bạn đang đợi hành trang của mình, nhưng đây không phải là lúc
để ngồi lại và thư giãn — bạn còn rất nhiều việc phải làm! Trong
bài học này, bạn sẽ học cách tận dụng tối đa thời gian chết của
mình trong khi chờ hàng tồn kho của bạn đến Amazon.

Sử dụng thời gian ngừng hoạt động của bạn
Hãy tận dụng tốt thời gian chết của bạn bằng cách lưu ý những điều sau trong khi
bạn chờ hàng tồn kho của mình đến Amazon:
● Tiếp tục thêm nội dung vào tài sản thương hiệu của bạn — Facebook, trang
web của bạn, Twitter, Pinterest và YouTube.
● Tìm kiếm nội dung thương hiệu của bạn để đảm bảo rằng nội dung bạn đã
thêm có liên quan đến khách hàng của bạn.
● Nghiên cứu thị trường hoặc thị trường ngách của bạn:
○ Tìm và xem các trang web và trang Facebook trong thị trường ngách
của bạn và xem những gì đang được thảo luận.
○ Thích, bình luận và chia sẻ bằng cách sử dụng trang thương hiệu
Facebook của bạn.
○ Sử dụng những gì bạn học được để cải thiện các bài đăng của chính
bạn trên trang thương hiệu Facebook và các trang web khác.
○ Đừng sao chép thông tin , hãy sử dụng nó để trở thành một chuyên
gia thích hợp.

● Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của bạn:
○ Đặt hàng các sản phẩm của họ và so sánh chúng với sản phẩm của
bạn.
○ Đọc và phân tích các đánh giá của họ (đặc biệt là các bài đánh giá
năm sao và một sao) để xem bạn có thể cải thiện ở đâu.
○ Hãy xem các câu hỏi và câu trả lời của họ — bạn có thể sẽ nhận được
nhiều câu hỏi giống nhau, vì vậy bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng!
○ Nếu họ gửi email, hãy đọc chúng. Lấy những phần tốt nhất và sửa đổi
chúng để sử dụng cho riêng bạn. Đừng sao chép chúng .
● Kết thúc khóa đào tạo:
○ Hoàn thành các mô-đun khác để bạn biết những gì sẽ xảy ra.
○ Lập kế hoạch về cách bạn sẽ tiến về phía trước, sau khi sản phẩm
của bạn xuất hiện trên Amazon.
Bạn đã tạo danh sách đầu tiên của mình, và lời chúc mừng rất xứng đáng. Bạn đã
đi một chặng đường dài!
Nhưng hãy nhớ rằng bạn đang xây dựng một doanh nghiệp. Hãy tận hưởng quãng
đường bạn đã đi, nhưng đừng nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của bạn. Vẫn còn
nhiều việc phải làm, vì vậy hãy tận dụng thời gian ngừng hoạt động của bạn và tiếp
tục tìm cách để vượt lên dẫn đầu trò chơi.

