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KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng 
dẩn chi tiết nhất) 

(1/1) 

SERPANT18: 
KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn 

chi tiết nhất) 

 

CASHFIESTA được đánh giá là một trong những chương trình kiếm tiền trên 

mạng trên mạng nổi tiếng nhất, đây là chương trình trả nhiều tiền nhất cho các 

thành viên tham gia. Trung bình trên một thành viên CASHFIESTA chi trả 

khoảng 90 USD/tháng và rất nhiều thành viên của CASHFIESTA dễ dàng kiếm 

được 500-600 USD/tháng. 

 

1. Vậy tại sao Cashfiesta lại trả tiền cho mình ? Cashfiest lấy tiền ở đâu để thanh 
toán cho chúng ta ? 
 

Cashfiesta trả tiền cho mình vì mình chấp nhận cho chương trình Cashfiesta để 

một góc quảng cáo trên màn hình máy tính của mình mỗi khi mình lên Internet. 

Trên góc quảng cáo này sẽ thấy các mẫu quảng cáo của các công ty, các casino, 

các cửa hàng và chính các công ty này sẽ trả tiền để được quảng cáo trên 

Cashfiesta, còn Cashfiesta trả tiền cho mình để mình xem các quảng cáo đó. 

Mình thấy cách kiếm tiền này cũng thú vị và muốn giới thiệu chương trình này 

để mọi người kiếm tiền chung với mình. Cũng thú thật là nếu các bạn tham gia 

chung thì mình cũng được lợi rất nhiều, tại sao mà mình được lợi thì các bạn 

đọc ở dưới sẽ hiểu rõ. Mình cũng nói trước với các bạn là cách kiếm tiền này 

tuy dễ nhưng thật cũng không quá dễ dàng mà đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn, 

người ta không tự nhiên trả tiền cho mình phải không các bạn, để có được thu 

nhập 100-1000 USD thì các bạn cũng phải tích cực và kiên nhẫn.. 

 

2. Ban có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ CASHFIESTA ? 
 

*Có 2 cách để kiếm tiền khi sử dụng chương trình này:  

- Cách 1 là bạn tự sử dụng một mình và được trả tiền sử dụng. (Kiếm Được 

90USD/tháng) 

- Cách 2 là giới thiệu thật nhiều người khác sử dụng chương trình và hưởng 

thêm hoa hồng.  

Phân cấp hoa hồng của Cashfiesta như sau: 
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Giờ sử dụng trung bình một ngày: 1 giờ/ ngày, mỗi người sử dụng sẽ giới thiệu 

3 người khác. 

- 3 người: cấp 1 hưởng 15% 

- 3--> 9 người: cấp 2 hưởng 7% 

- 9--> 27 người: cấp 3 hưởng 5% 

- 27--> 81 người: cấp 4 hưởng 4% 

- 81--> 243 người: cấp 5 hưởng 3% 

- 243--> 729 người: cấp 6 hưởng 2% 

- 729--> 2187 người: cấp 7 hưởng 1% 

- 2187--> 6561 người: cấp 8 hưởng 1% 

Bạn phải kết hợp cả 2 cách để kiếm tiền hiệu quả nhất. (Kiếm Được trên 500 

USD/tháng) 

 

Chương trình Cashfiesta sẽ trả cho các bạn mỗi giờ sử dụng internet khoảng 

cao nhất 15.000đ. Thực ra phần tiền khi chúng ta sử dụng trực tiếp các chương 

trình này không cao, chỉ được vài chục USD một tháng, nhưng phần tiền huê 

hồng khi giới thiệu người khác rất hấp dẫn. 

 

Hiện tại theo mình biết chính xác thì Cashfiesta trả cho trung bình cho tất cả 

các thành viên trên khắp thế giới mỗi người khoảng 90 USD/Tháng. Rất nhiều 

người đã tạo cho mình được thu nhập khoảng 500-600 USD/tháng nhờ tiền huê 

hồng chỉ riêng với chương trình Cashfiesta.  

 

3. CASHFIESTA thanh toán tiền cho chúng ta như thế nào? 
 

Chương trình này thanh toán tiền mặt bằng cách gửi séc(check) tới tận nhà.  

Cashfiesta chịu trả tiền cho các bạn như vậy thì tại sao vẫn có ít người sử dụng? 

Vì ở Việt Nam phần lớn không biết đến các chương trình này cũng như chưa 

tin tưởng,họ nghĩ là nó ko trả tiền cho mình và cứ kêu là trang SCAM.,chỉ vì họ 

ko đủ kiên nhẫn chỉ muốn kiếm được tiền ngay mà ko phải bỏ công sức thật 

quá sai lầm. Nếu bạn là những người đi đầu sẽ có nhiều cơ hội giới thiệu đến 

người khác chưa biết và khi bạn giới thiệu được nhiều người thì bạn đã tạo 

được cho mình một hệ thống kiếm tiền cho riêng bạn để khỏi lo về việc cạn túi 

vì nếu thất nghiệp cũng có Cashfiesta ''Chu Cấp'' cho bạn hàng tháng .Hãy tạo 

cho mình một hệ thống tự động kiếm tiền, các bạn ơi nhanh lên nhé! Mình sẽ 

hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết, nhớ làm từng bước đúng như mình 

hướng dẫn thì sẽ sử dụng được một cách chính xác và hoàn hảo để tránh trường 

hợp nhầm lẫn nhé,nhớ đừng đăng kí nhiều tài khoản để kiếm tiền cùng 1 lúc 

nhé,rất dễ bị fake IP đó, đây là kinh nghiệm của mình. 

Bạn không tin hãy thử 1 lần đi, cũng chẳng mất gì mà. Tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả. 
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Để có thể kiếm được trên 50 USD mỗi tháng bạn hãy làm theo các bước sau. 

 

 

4. Đăng ký làm thành viên như thế nào 

http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=sallydiemngoc 

- Authentication Information 

 

Login: bạn tự chọn, vd: chocobo ( bạn phải nhớ tên sử dụng mà bạn chọn để lần 

sau có thể đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra) 

Password: bạn tự đặt, ít nhất 6 ký tự 

Verify password: xác nhận lại Password bạn vừa đặt 

- First, tell us where we can send your checks 

First name: Họ và tên đệm 

Last name: ghi tên thật ( Bạn phải ghi rõ họ tên thật, vì thông tin này rất cần 

thiết khi nhận tiền) 

Street address: ghi địa chỉ nhà, vd số 9779 đường XYZ Quận ABC TP.HCM ( 

nhớ ghi địa chỉ thật, để CASHFIESTA chuyển SEC nhận tiền ) 

City: ghi tên thành phố, VD: Ho Chi Minh, Ha Noi 

Zip/postal code : mã vùng, nếu ở HCM ( hoặc các tỉnh phía Nam) thi ghi là 

70000, nếu bạn ở miền Bắc hay Hà Nội thì ghi là 10000, Huê là  47000 (xem 

nhớ điền thêm 3 số 0 vào Cho đủ 5 số nhé). 

An Giang 94000,Vũng Tàu 74000, Bạc Liêu 99000, Bắc Kạn 17000, Bắc 

Giang 21000, Bắc Ninh 16000, Bến Tre 83000, Bình Dương 72000, Bình Định 

53000, Bình Phước 77000, Bình Thuận 62000, Cà Mau 96000, Cao Bằng 

22000, Cần Thơ - Hậu Giang 92000, Đà Nẵng 59000, ĐắkLắk - Đắc Nông 

55000, Đồng Nai 71000, Đồng Tháp 93000, Gia Lai 54000, Hà Giang 29000, 

Hà Nam 30000, Hà Nội 10000, Hà Tây 31000, Hà Tĩnh 43000, Hải Dương 

34000, Hải Phòng 35000, Hoà Bình 13000, Hưng Yên 39000, Hồ Chí Minh 

70000, Khánh Hoà 57000, Kiên Giang 95000, Kon Tum 58000, Lai Châu - 

Điện Biên 28000, Lạng Sơn 20000, Lao Cai 19000, Lâm Đồng 61000, Long 

An 81000, Nam Định 32000, Nghệ An 42000, Ninh Bình 40000, Ninh Thuận 

63000, Phú Thọ 24000, Phú Yên 56000, Quảng Bình 45000, Quảng Nam 

51000, Quảng Ngãi 52000, Quảng Ninh 36000, Quảng Trị 46000, Sóc Trăng 

97000, Sơn La 27000, Tây Ninh 73000, Thái Bình 33000, Thái Nguyên 23000, 

Thanh Hoá 41000, Thừa Thiên Huế 47000, Tiền Giang 82000, Trà Vinh 90000, 

Tuyên Quang 25000, Vĩnh Long 91000, Vĩnh Phúc 11000, Yên Bái 26000 

bạn có thể vào địa chỉ  sau để tham khảo 

http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/mavungdt.asp  

 

State: not select , không cần chọn, chỉ dùng cho công dân MỸ 
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Province : ghi tên tỉnh, ở tỉnh nào thì ghi tên tỉnh đó. 

Country: Viet Nam 

Email address: ghi dia chi email, ( nhớ ghi đúng địa chỉ e-mail của mình)  

Verify Email address : ghi lại địa chỉ email. 

 

- Now, please tell us more about yourself 

 

Year of birth: năm sinh 

Gender: male ( nam ) female (nữ) 

Education: chọn mục nào cũng được 

Annual household income: less than $ 20000 

Industry: chọn mục nào cũng được 

Title: chọn mục nào cũng được 

Additional Information: đánh dấu hết tất cả các mục 

- Payment Information: hình thức thanh toán tiền 

Preferred check size : chon 50$ 

- Đánh dấu vào mục I have read and understand the Member Agreement 

- Nhan vao Submit Registration để hoàn tất . 

Nếu bạn thực hiện đầy đủ các bước ơ trên trang chủ sẽ hiện lên dòng chữ 

Congratulation. Ngược lại bạn phải kiểm tra lại các thông tin bạn đã điền (chỗ 

nào chưa đúng thì nó sẽ được tô màu đỏ). 

 

5.Làm thế nào để lấy chương trình CASHFIESTA? 
 

Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký bạn vào trang web CASHFIESTA, vào mục 

members 

nhập username và password vào để đăng nhập, khi đã vào được trang web ban 

kiếm 

hàng chữ Download CASHFIESTA và nhấn chuột vào đó để download 

CASHFIESTA về.hay 

là click vao link sau 

http://www.cashfiesta.com/download/y/FiestaBarInstall.exe để download về 

máy. 

 

************************************************** 

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CASHFIESTA 

 

**************************************************  

Khi bạn vào CASHFIESTA sẽ có 1 thanh quảng cáo hiện lên ở phía trên cùng 

màn hình và trang web của CASHFIESTA ở phía dưới, bạn có thể tắt trang 
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web này đi, chỉ cần thanh CASHFIESTA chạy là đủ. Trên thanh quảng cáo 

CASHFIESTA có 1 chú bế đội mũ, mặc quần xanh đang ngồi, ban rê chuột vào 

là chú bé đứng dậy và đi bộ, như vậy có ngĩa là chương trình đang hoạt động và 

điểm cua bạn sẽ tăng, nếu 

chú bé đứng đi bộ và ngồi xuống thi bạn phải rê chuột vào để nó đứng dậy đi 

tiếp.  

Ô kế bên POINTS là ô tính điểm của bạn, mỗi một giờ trên internet điểm sẽ 

tăng khoảng 600 điểm ( 1000 điểm được tối đa 1,666 USD) Tiếp theo là ở ô 

REFERAL là ô hiện số người bạn giới thiệu được . Ô kế bên là SETTING là ô 

để chỉnh sửa chương trình CASHFIESTA. Bạn muốn coi mình. được bao nhiêu 

điểm thì vào SETTING/ACCOUNT/BALANCE. 

 

 

(1) Tôi ra máy ngoài dịch vụ internet có sử 

dụng CASHFIES dụng được không? 

 

 

Được, nếu máy ngoài dịch vụ không cài sẵn chương trình thì bạn chỉ cần vào 

CASHFIESTA và download chương trình về cài vô máy là xong ( chỉ mất 

khoảng 1 phút ). 

 

(2) Có phải CASHFIESTA sẽ trả tôi 1,666 USD 

cho 1000 điểm không ? 

 

Đúng với điều kiện bạn là thành viên của câu lạc bộ vàng GOLD CLUB của 

CASHFIESTA. Khi bạn chưa là thành viên của GOLD CLUB thì 

CASHFIESTA sẽ trả tiền cho bạn theo 6 cấp tùy vào số ĐĂNG KÝ ĐẶC BIỆT 

( Special offer ) mà bạn đặt được, các Special offer này để chứng tỏ bạn có 

tham gia và quan tâm tới CASHFIESTA . 

1/0 Specialoffer :1.000 diểm =0.01 $ 

2/1 Specialoffer: 1.000 diểm =0.04 $ 

3/2 Specialoffer: 1.000 diểm =0.333 $ 

4/3 Specialoffer: 1.000 diểm =0.50 $ 

5/4 Specialoffer: 1.000 diểm =0.66 $ 

6/5 Specialoffer: 1.000 diểm =0.83 $ 

7/6 Specialoffer: 1.000 diểm =1$ 

8/ GOLD CLUB : 1.000 diểm =1.666$ 

(3) Làm cách nào tôi đặt được các SPECIAL 

OFFER? 
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Rất đơn giản, bạn vào trang chủ CASHFIESTA, đăng nhập vào account của 

mình, nhấn chuột vào phần SPECIAL OFFER, bạn sẽ thấy rất nhiều ô quảng 

cáo nhỏ ở trong trang web, hãy lựa các SPECIAL OFFER cho phép đăng ký 

FREE và trên toàn thế giới WORLD, bạn chỉ cần nhấn chuột vào đó, một trang 

web khác sẽ mở lên, bạn vào đó và đăng ký thành viên của trang web đó thì coi 

như bạn đã được 1 SPECIAL OFFER ( lưu ý khi đăng ký bạn phải đăng ký lúc 

đang chạy chương trình CASHFIESTA và quan trọng là phải khai báo địa chỉ 

email giống như khai báo email với CASHFIESTA Nếu không sẽ không được 

tính). 

 

(4) Tôi đã đăng ký SPECIAL OFFER làm sao biết mình có bao nhiêu cái? 

 

Bạn có thể vào account của mình và nhấn vào phần SPECIAL OFFER DONE , 

nhưng lưu ý rằng kể từ khi đăng ký SPECIAL OFFER thì khoảng 2 đến 4 tuần 

sau CASHFIESTA mới kiểm tra được và xác nhận SPECIAL OFFER của 

mình, và đó cũng là lý do tại sao CASHFIESTA thanh toán tiền cho chúng ta 

trong vòng 30 ngày kể từ khi đạt được 50$. 

 

(5) Làm thể nào để trở thành thành viên của GOLD CLUB? 

 

Muốn trở thành thành viên của GOLD CLUB bạn phải có được 3 điều kiện sau 

: đăng ký được 6 SPECIAL OFFER , kiếm được 10.000 điểm thưởng từ các 

SPECIAL OFFER và đạt được 133 GPS. 

 

(6) Làm sao kiếm được điểm GPS (Gold Club Point) ? 

 

Mỗi ngày bạn sử dụng CASHFIESTA khoảng 30 phút sẽ được 1 GPS, mỗi 

ngày nếu các thành viên của bạn sử dụng CASHFIESTA và đem lại cho bạn 

100 points thi bạn được thêm 1 GPS , ngoài ra cuối tháng CASHFIESTA sẽ 

cộng cho bạn tối đa 15 GPS đưa vào số thành viên mới do bạn giới thiệu, 

CASHFIESTA sẽ cộng thêm15 GPS cho bạn đưa vào tổng thời gian các thành 

viên của bạn sử dụng CASHFIESTA.Trung bình 1 tháng bạn sẽ kiếm được 100 

GPS. 

 

(7) Tại sao hết tháng thì points lại nhảy về số 0? 

 

Bạn đừng lo cuối tháng CASHFIESTA sẽ quyết toán 1 lần và lưu lại điểm cho 

bạn, đưa vào số SPECIAL OFFER của bạn để thanh toán tiền cho bạn, khi đó 

bạn sẽ thấy số tiền của bạn hiện lên trong ô tháng trước. 
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(8) Bao giờ thì CASHFIESTA thanh toán tiền cho 

tôi? 

Khi nào trong toài khoản của bạn có dư 50 $ thì nút PAYMENT REQUEST sẽ 

hiện lên, bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu thanh toán tiền, trong vòng từ 2-4 

tuần thì tiền sẽ đến Việt Nam ( trừ đi 2$ tiền phí chuyển tiền). 

 

Nhanh lên các bạn ơi, hãy click vào đây để đăng ký ngay lập tức 

http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=sallydiemngoc 

 


