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Lời nói đầu 

Cuốn sách này nằm trong bộ Combo Sách Ebook của LeJapan: 

 

Đăng ký ở đây: https://AkiraLe.net/combo 

 

Tài Khoản VIP dành cho bạn đọc 

Sau khi đặt mua Combo Sách Ebook gốc (có bản quyền), bạn sẽ 
được cấp 1 Tài Khoản VIP và Link đăng nhập, để vào hệ thống VIP 
và Download trọn bộ Combo Sách Ebook mới nhất (liên tục cập 
nhật) của LeJapan. 

 

Quà Tặng dành cho bạn đọc mua Ebook gốc 

Cộng Sự tại Việt Nam sẽ gửi Quà Tặng là thiết bị lưu trữ Trọn Bộ 
Kho Sách Ebook của LeJapan đến tận nhà cho bạn (miễn phí giao 
hàng toàn quốc). Ngoài ra, Akira sẽ gửi thêm các Ebook mới nhất 
vào Email của bạn đọc đã đăng ký mua Sách (và được tham gia 
GROUP kín). 

 

LeJapan Group giữ bản quyền Ebook này 

Việc phát tán Sách Ebook này trên Internet (hoặc sao chép ra ngoài) mà không được 

sự đồng ý của LeJapan đều là bất hợp pháp và vi phạm luật bản quyền,  

và có thể chịu mức phạt lên đến 500 triệu đồng, hoặc 2 năm tù giam,  

theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP của của Chính phủ,  

quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. 

https://akirale.net/combo
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Phần 1:  3 cách tìm ý tưởng kinh doanh mới 

Có 3 cách để sáng tạo ý tưởng mới, đó là: 

✓ Cách 1: Lồng ghép kết hợp 
✓ Cách 2: Giải quyết vấn đề 
✓ Cách 3: tư duy theo chiều ngang 

 

 

Cách 1: Lồng ghép kết hợp  

Đó là, ghép 2 sản phẩm với nhau, để tạo ra 1 sản phẩm mới. 

Akira lấy 1 ví dụ về Lồng ghép kết hợp như sau. 

Có 2 sản phẩm rất được ưa chuộng, đó là, nước tăng lực và cà phê. 
Theo bạn, làm thế nào để tạo ra sản phẩm mới? 
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Câu trả lời là: Chỉ cần ghép 2 sản phẩm với nhau, để tạo ra 1 sản 
phẩm mới mang tên: nước tăng lực cà phê. 

Và trên thực tế, đã có một công ty áp dụng phương pháp này để 
tạo ra sản phẩm “Nước tăng lực cà phê Wake Up 247”, giúp đập 
tan lờ đờ uể oải sau giờ trưa. 
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Cách 2: Giải quyết vấn đề. 

Nghĩa là, phát hiện 1 vấn đề trong cuộc sống, và tìm ra cách giải 
quyết vấn đề đó. 

Vậy vấn đề là gì? 

Tôi chắc chắn rằng, bạn đã từng gặp phải vấn đề này, khi cắm dây 
sạc vào ổ điện. 

 

Các ổ điện nằm gần nhau, trong khi củ sạc quá to, khiến cho bạn 
không thể nào cùng lúc sử dụng tất cả các ổ cắm. 

Bạn phải rút cái này để cắm cái khác vào, rất bất tiện. Và đó chính 
là vấn đề. 

Vậy theo bạn, nên giải quyết như thế nào? 
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Để giải quyết vấn đề trên, Ổ cắm điện gấp khúc (có thể gập được) 
đã ra đời. 

Ổ cắm điện này có thể bẻ cong theo nhiều hướng, giúp giải quyết 
bất tiện của các ổ cắm thẳng truyền thống. 
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Ý tưởng này, được đề xuất bởi một sinh viên đại học mang tên Jake 
Zien.  

Ổ cắm có thể bẻ cong được, nhanh chóng trở thành một sản phẩm 
bán chạy, được rất nhiều người tìm mua. Điều này đã giúp chàng 
sinh viên trẻ trở thành triệu phú. 

 

Cách 3: Tư duy theo chiều ngang. 

Nghĩa là, chọn ra 1 sản phẩm mà bạn thích, rồi thay đổi hình dạng, 
màu sắc, chất liệu, mục đích sử dụng, để tạo ra 1 sản phẩm mới. 

 

Ngày xưa, điện thoại iPhone ra đời trước. 

Sau đó, hãng Apple đã thay đổi kích cỡ màn hình iPhone, làm cho 
nó to hơn, để tạo ra 1 sản phẩm mới, gọi là iPad. 
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Tôi lấy thêm ví dụ thế này. Bạn chọn ra 1 sản phẩm là cái bóng 
đèn. 

Sau đó thay đổi hình dáng của bóng đèn thành kem ốc quế, hoặc 
hình ly rượu. 

Như vậy, bạn đã sáng tạo ra 1 sản phẩm mới mang tên, bóng đèn 
hình kem, hình ly rượu, rất thích hợp trang trí trong các nhà hàng. 
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Phần 2: Từ người nhặt thức ăn thừa thành tỷ phú  

Tôi ở Nhật Bản, và người mà tôi ngưỡng mộ nhất chính là vị này. 
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho bạn 1 câu chuyện đổi đời nhờ bán 
ý tưởng kinh doanh, của anh Masayoshi Son, chủ tịch tập đoàn 
Softbank. 

Softbank, là 1 trong 3  tập đoàn viễn thông và Internet lớn nhất 
Nhật Bản, cũng kinh doanh tương tự như hãng viễn thông 
Vinaphone hay Mobifone của Việt Nam. 

 

Anh là người gốc Hàn Quốc, di cư vào Nhật Bản, sinh ra trong một 
gia đình nghèo, sống bằng nghề nuôi gia súc gia cầm, và từng phải 
lang thang khắp xóm làng nơi anh sinh sống, để xin thức ăn thừa 
về nuôi gà, nuôi lợn. 
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Anh tâm sự: “Hồi còn nhỏ, tôi ngồi trong một chiếc xe đi kéo đồ ăn 
thừa. Nó hôi thối đến mức khiến tôi buồn nôn liên tục.” 

Điều đó càng thôi thúc khát khao muốn đổi đời của anh ta. 
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Anh miệt mài đi tìm ý tưởng kinh doanh để thay đổi cuộc đời. Và 
cuối cùng đã thành công với ý tưởng về chiếc từ điển điện tử, hay 
còn gọi là kim từ điển. Sau đó, anh đã bán lại bản quyền sản phẩm 
này cho công ty SHARP với giá 100 triệu Yên. 

 

Nhờ ý tưởng kinh doanh này, Anh đã trở thành triệu phú khi còn 
rất trẻ, có điều kiện giúp đỡ gia đình, và có đủ vốn để lập công ty 
Softbank. Chính anh đã đầu tư tiền cho Jack Ma phát triển Alibaba 
lớn mạnh, và đây chính là thương vụ thành công nhất, thu về cho 
anh hàng tỷ đô la. 
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Phần 3: Ý tưởng triệu đô từ những mảnh ghép 

Câu hỏi: Theo bạn, anh đã áp dụng cách nào trong 3 cách ở trên, 
để tìm ra ý tưởng về chiếc từ điển điện tử? 

Trả lời: Anh đã áp dụng cách 1: Lồng ghép kết hợp. 

Anh Son viết ra tất cả các từ ngữ vào từng mảnh giấy nhỏ, và ghép 
chúng lại theo nhóm gồm 2-3 từ 

 

Cuối cùng, anh Son đã tìm ra 1 nhóm gồm 3 từ: Từ điển, Màn hình, 
Âm thanh. 

Đó chính là khởi nguyên của chiếc kim từ điển ngày nay. 



LeJapan Group Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản 

    

  
© Copyright – LeJapan giữ bản quyền. Bạn đọc (đã mua sách) gửi Email cho LeJapan để nhận USB 

 

 

 



LeJapan Group Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản 

    

  
© Copyright – LeJapan giữ bản quyền. Bạn đọc (đã mua sách) gửi Email cho LeJapan để nhận USB 

 

Phần 4: Ý tưởng kinh doanh dành cho bạn?   

Bây giờ, tôi gợi ý cho bạn một số từ khóa, để bạn ghép lại, và tạo 
ra ý tưởng của riêng mình. 

Tôi cho bạn 5 giây suy nghĩ, rồi viết ý tưởng của bạn ra giấy, xem 
bạn đã ghép được những chữ gì với nhau. 

 

Để tôi cho bạn một số ví dụ. 

Đầu tiên là gọi xe trực tuyến, hay còn gọi là xe ôm công nghệ, ví 
dụ như: Uber, Grab. 
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Thứ hai là, đánh giá và đặt bàn nhà hàng trực tuyến, ví dụ như, 
foody.vn . 

 

Thứ ba là, bán sách online, ví dụ như, tiki.vn. 
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Thứ tư là, giao hàng giá rẻ, ví dụ như, giao hàng tiết kiệm chấm 
vn. 

 

Thứ năm là, dịch vụ đặt giao món ăn tận nhà, ví dụ như, NOW.vn, 
hoặc Grab Food. 
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Việc cần làm của bạn là gì? 

Hãy viết ra thật nhiều từ khóa, rồi ghép chúng lại với nhau. 

 

 
Ghi chú: 
Akira Lê và Cộng sự liên tục cập nhật quyển Sách Ebook này.  
Hãy đăng nhập vào Kho Sách Ebook và Khóa Học Online của 
LeJapan để Download các phiên bản mới nhất. 
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Lời kết 

Combo Trọn Bộ Sách Ebook của LeJapan 

Đăng ký ở đây: https://AkiraLe.net/combo 

 

...và các Ebook khác (sẽ được gửi vào Email của bạn đọc đã đăng 
ký Combo). 

 

 

https://akirale.net/combo

