
43. Cách đăng ký đại lý Fun88 và kiếm tiền thật bền vững 

Trong thời đại số, cá cược trực tuyến trở nên dễ dàng hơn. Các đại lý nhà cái cũng                   

ra đời nhằm phục vụ tốt nhất cho người chơi. Tại Việt Nam, Fun88 là một trong                 

những nhà cái được biết đến khá nhiều, đồng thời cũng có nhiều đại lý nhà cái ra                  

đời với lợi nhuận cực khủng. Cùng tìm hiểu ngay cách đăng ký đại lý Fun88 và                 

kiếm tiền thật bền vững nhé! 

Giới thiệu chung về nhà cái Fun88 

Nhà cái Fun88 là một trong những nhà cái cá cược trực tuyến được thành lập từ                 

năm 2008. Cho đến nay, đã trải qua 12 năm hoạt động, Fun88 vẫn luôn nhận được                 

sự tín nhiệm của người chơi trong nhiều mảng cá cược như: Cá độ thể thao, casino                 

trực tuyến, xổ số và lotto,… Hoạt động của Fun88 khá rộng rãi trên toàn thế giới.                 

Các kèo cược Fun88 có tỷ lệ cược khá cao, dễ chiến thắng với luật đơn giản, phù                  

hợp với nhiều đối tượng. 

Tại Việt Nam, Fun88 cũng nằm trong danh sách nhà cái uy tín nhất được bình                

chọn. Không chỉ dừng lại ở đó, người chơi Fun88 còn có thể trở thành đại lý của                  

Fun88 với các đãi ngộ cực lớn. 

Chi tiết:  https://kiemtiennhacai.com/ 

Cách đăng ký để trở thành đại lý Fun88 

Để có thể trở thành một đại lý của Fun88 thì trước hết bạn phải tiến hành đăng ký                   

tài khoản đại lý. Cụ thể bao gồm các bước: 

Bước 1: Truy cập vào trang mà Fun88 cho phép đăng ký đại lý 

https://kiemtiennhacai.com/


 

 

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Fun88 



 

 

Bước 3: Bấm Xác nhận sau khi điền xong thông tin và xem điều khoản của Fun88. 

Bước 4: Nhà cái Fun88 sẽ xem xét và cấp quyền đại lý cho bạn nếu thấy bạn đủ                   

điều kiện. Thông tin xác nhận địa lý được gửi đến email của bạn trong vòng 48                 

tiếng. 

Lưu ý, để đăng ký nhanh chóng và thành công thì bạn nên có một trang blog hoặc                  

website, fanpage,… Những trang cá nhân này sẽ thực hiện việc quảng cáo để tìm               

kiếm thành viên. Một mẹo dành cho bạn để nhà cái có thể xác nhận đại lý là bạn                   

nên cập nhật thật nhiều thông tin về cá độ lên website hoặc fanpage nhé! 

Và một lưu ý khác cũng quan trọng không kém là bạn phải đủ hoặc trên 18 tuổi.                  

Các tài khoản ngân hàng của bạn phải có tên của “chính chủ” là bạn. Như vậy, khi                  

giao dịch, Fun88 sẽ nhanh chóng chuyển tiền hoa hồng cho bạn mà không cần phải                

xác minh thêm bất cứ thông tin nào. 

Kiếm tiền bền vững từ Fun88 nhờ hoa hồng khá cao 



Được đánh giá là có chương trình đại lý với hoa hồng cao lên đến 40%, địa lý                  

Fun88 được rất nhiều người tham gia. Bên cạnh các quyền lợi của đại lý như được                 

quyền tìm kiếm thêm thành viên, hưởng hoa hồng từ kèo cược, tự đưa ra chương                

trình khuyến mãi dành cho thành viên của mình, đại lý Fun88 còn được nhận thêm                

hoa hồng nếu có các đại lý cấp dưới. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý tuyến dưới của                   

Fun88 là 10%. 

Cụ thể, đại lý Fun88 có thể chia ra thành nhiều cấp như Đại lý cấp 1, cấp 2, cấp                    

3,… Các mức hoa hồng nhận được của đại lý như sau: 

- Đại lý cấp 1 nhận hoa hồng 40% từ nhà cái 

- Đại lý cấp 2 hoa hồng là 10% 

- Đại lý cấp 3 hoa hồng là 1% 

- Đại lý cấp 4 hoa hồng 0.1% 

Nhìn chung, cho dù là đại lý cấp nào thì bạn cũng có thể nhận được rất nhiều tiền                   

hoa hồng. 

Làm đại lý Fun88 có thực sự kiếm tiền đơn giản? 

Cùng xét trên nhiều yếu tố. Giao diện của Fun88 được đánh giá là dễ chơi và phù                  

hợp với thị hiếu của người Việt. Với sự hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Fun88 cho phép đại                  

lý tìm kiếm được cả người chơi trong nước lẫn nước ngoài, từ đó kiếm được lợi                 

nhuận lớn hơn. Các trò chơi cá cược tại Fun88 vốn đa dạng, nên chỉ cần người chơi                  

đăng ký thành viên là đại lý hoàn toàn có thể giữ chân được người chơi mà không                  

tốn bất cứ công sức gì. 

Fun88 cho phép nạp - rút tiền bằng nhiều hình thức như ví điện tử, thẻ ngân                 

hàng,… Vì thế cho dù người chơi muốn nạp tiền qua đại lý thì thao tác giao dịch                  

cũng rất dễ dàng và nhanh chóng. Đó cũng chính là lợi thế của đại lý Fun88 so với                   

những nhà cái khác. 



Ngoài ra, nếu trở thành đại lý Fun88, các bạn cũng sẽ được Fun88 hỗ trợ về vấn đề                   

quản lý, hình ảnh, banner,… thu hút người chơi, để có thể kiếm tiền ổn định nhất.                 

Đặc biệt, nếu ở Việt Nam, cơ hội kiếm tiền của đại lý nhà cái Fun88 thực sự rất                   

lớn. Bởi cộng đồng người chơi cá độ Việt Nam vô cùng nhiệt tình và sẵn sàng                 

“chơi tới bến”. Số lượng người chơi Fun88 cũng ngày càng tăng lên giúp đại lý thu                 

về lợi nhuận cực lớn. 

Kết luận 

Nhìn chung, trở thành đại lý của nhà cái Fun88 là một công việc đơn giản, dễ thực                  

hiện và kiếm tiền cực kỳ ổn định, bền vững. Nếu bạn đang là một người làm việc                  

tự do, yêu thích môn cá cược online và thích kiếm tiền thì đây chính là lựa chọn                  

phù hợp nhất. Hãy đăng ký đại lý Fun88 ngay bây giờ để nhận thêm những chương                 

trình ưu đãi đặc biệt của Fun88 nhé! Chúc các bạn thành công! 


