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Ch¬ng tr×nh b¸n hµng 

chuyªn nghiÖp  
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* PhÈm chÊt tri thøc ngêi b¸n 

hµng chuyªn nghiÖp 

Mét ngêi b¸n hµng chuyªn nghiÖp ph¶i cã: 

* Mét t©m hån (§øc): Trung thùc, trung thµnh, nhiÖt 

t×nh, lßng tù tin, hÕt lßng phôc vô kh¸ch hµng. 

* Mét thÓ x¸c (ThÓ): Søc khoÎ, diÖn m¹o, t¸c phong. 

* Mét kü n¨ng (Kü): Giao tiÕp, biÕt l¾ng nghe, biÕt tù 

kiÒm chÕ, thuyÕt phôc kh¸ch hµng. 

* Mét bé quÇn ¸o (Mü): H×nh thøc, Ên tîng ngo¹i quan, 

niÒm tin ban ®Çu tõ h×nh ¶nh chuÈn mùc tõ kh¸ch hµng. ... 

* Mét trÝ tuÖ (Tri): Tr×nh ®é häc vÊn, hiÓu biÕt vµ s¸ng 

kiÕn c¸ nh©n. 
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Số liệu khảo sát ở 500 công ty 

lớn ở Mỹ về nguyên nhân thất 

bại của người bán 

 hàng như sau 
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TT Nguyên nhân thất bại % 

1 ThiÕu s¸ng kiÕn 55 

2 Ho¹ch ®Þnh tæ chøc kÐm 39 

3 ThiÕu kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm 37 

4 ThiÕu nhiÖt t×nh 31 

5 ThiÕu quan t©m ®Õn kh¸ch hµng 30 

6 ThiÕu huÊn luyÖn 23 

7 ThiÕu môc tiªu c¸ nh©n 20 

8 ThiÕu kiÕn thøc vÒ thÞ trêng 19 

9 ThiÕu hiÓu biÕt vÒ c«ng ty 16 

10 Gi¸m s¸t kh«ng chÆt chÏ 9 
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So s¸nh hai quan ®iÓm Marketing cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i 

“ B¸n hµng hiÖn ®¹i “ 

 

                 §iÓm xuÊt ph¸t   Träng ®iÓm         Ph¬ng tiÖn         Môc ®Ých 

 

                        C«ng ty              S¶n phÈm             B¸n hµng vµ         Lîi nhuËn 

                                                   hiÖn cã                KhuyÕn m·i         Th«ng qua 

                                                                                                           Khèi lîng 

                       ------------------------------------------------------------------------------  

                         ThÞ trêng             Nhu cÇu            Marketing           Lîi nhuËn 

                         môc tiªu         cña kh¸ch hµng       hçn hîp               qua sù tho¶                          

                                                                                                           m·n cña 

                                                                                                          kh¸ch hµng     

                    

Quan ®iÓm 

 b¸n hµng 

Quan ®iÓm 

Marketing 
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Nh©n tè quyÕt ®Þnh mua 
QuyÒn quyÕt ®Þnh mua hµng thêng liªn quan ®Õn nhiÒu ngêi, ®Æc biÖt 

lµ viÖc b¸n hµng cho c¸c tæ chøc 

Kh¸ch hµng   

Ngêi sö dông 

Ngêi quyÕt 

®Þnh chi tr¶ 

Ngêi ¶nh hëng   QuyÕt ®Þnh 

mua  
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Hµnh vi mua cña kh¸ch hµng 

C¸c nh©n tè x· héi vµ céng ®ång 

=> V¨n ho¸. 

=> Nhãm v¨n ho¸ 

=> C¸c tÇng líp x· héi 

=> Nhãm lý tëng/ tham kh¶o 

=> Gia ®×nh vµ tËp thÓ 

C¸c t¸c ®éng t©m lý 

=> §éng c¬ 

=> NhËn thøc, c¶m nhËn 

=> Rót kinh nghiÖm 

=> C¸ tÝnh. 

=> Quan ®iÓm 

C¸c nh©n tè 

t×nh huèng 

Khi nµo kh¸ch hµng 

mua hµng 

ë ®©u kh¸ch hµng 

mua hµng 

T¹i sao kh¸ch hµng 

mua hµng 

C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó 

kh¸ch hµng quyÕt 

®Þnh mua 

Th«ng tin 

Tõ ngêi b¸n 

 

 

Tõ x· héi 

qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh mua hµng 

1. Cã ý tëng/ nhu cÇu 

 

2. T×m kiÕm th«ng tin 

 

3. C©n nh¾c ®¸nh gi¸ l¹i 

 

4. Ra quyÕt ®Þnh 

 

5. §¸nh gi¸ sau khi mua (Tho¶ m·n / 

kh«ng tho¶ m·n) 

Mua 

Kh«ng mua 
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* C¸c bíc c¬ b¶n  trong b¸n 

hµng hiÖu qu¶ 

Th¨m dß - sµng 

läc (t×m kiÕm 

kh¸ch hµng tiÒm 

n¨ng) 

(1) 

Tríc khi tiÕp 

xóc 

(2) 
Giíi thiÖu s¶n 

phÈm vµ híng dÉn 

sö dông 

(4) 

Kh¾c phôc nh÷ng 

do dù cña kh¸ch 

hµng 

(5) 

KÕt thóc 

(6) 

DÞch vô sau b¸n 

hµng, duy tr× 

mèi quan hÖ víi 

kh¸ch hµng 

(7) 

(3) 

TiÕp xóc 
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* B¶y bíc b¸n hµng hiệu quả 

Bíc 1: T×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. 

Bíc 2: Tríc khi tiÕp xóc kh¸ch hµng. 

Bíc 3: TiÕp xóc. 

Bíc 4: Giíi thiÖu s¶n phÈm vµ híng dÉn sö dông. 

Bíc 5: Kh¾c phôc nh÷ng do dù cña kh¸ch hµng. 

Bíc 6: KÕt thóc b¸n hµng. 

Bíc 7: DÞch vô sau b¸n hµng. 
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Bíc 1: T×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng 

1.1 C¸c ph¬ng ph¸p t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng 

- M¹ng líi th«ng tin 

- Nh÷ng ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt 

- Nh÷ng ngêi quen 

 

1.2 Danh s¸ch kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cã thÓ lÊy ë ®©u? 

- Danh ba ®iÖn tho¹i             - §èi thñ c¹nh tranh 

- TriÓn l·m th¬ng m¹i       - T¹p chÝ th¬ng m¹i 

- Qu¶ng c¸o             - Lêi ®ån ®¹i 

- Kh¶o s¸t thùc tÕ            - C¸c kh¸ch hµng ®· ®îc tho¶ m·n 

- B¸o chÝ             - Quan s¸t 
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1.3 §¸nh gi¸ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng: Kh«ng ®¸nh gi¸ 
kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nghÜa lµ mÊt thêi gian, c¬ héi b¸n 
hµng vµ tiÒn b¹c. 

 

C¸c yÕu tè ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng: 
 

- X¸c ®Þnh nhu cÇu: §©u lµ lo¹i SP mµ kh¸ch hµng tiÒm 
n¨ng ®·, ®ang vµ cã thÓ sÏ sö dông trong t¬ng lai? 

- S½n sµng mua: §· ®óng thêi ®iÓm cha? kh¸ch hµng 
tiÒm n¨ng ®ang ë giai ®o¹n nµo trong chu kú mua. 

- Kh¶ n¨ng chi tr¶: ChÊp nhËn gi¸ b¸n cña SP kh«ng? 
Cã ph¬ng ¸n thay thÕ kh«ng? 

- QuyÒn quyÕt ®Þnh mua: Ai lµ ngêi ra quyÕt ®Þnh…? 
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Bíc 2: Tríc khi tiÕp xóc 
 T×m kiÕm th«ng tin cô thÓ vÒ kh¸ch hµng môc tiªu 

-  Th«ng tin c¸ nh©n kh¸ch hµng. 

- Th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng. 

- Th«ng tin vÒ tæ chøc. 

- Th«ng tin vÒ ngêi ra quyÕt ®Þnh vµ ngêi ¶nh 

hëng ®Õn quyÒn quyÕt ®Þnh  mua hµng cña 

kh¸ch hµng  ....v.v 
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Nh÷ng ngêi b¸n lÎ cã thêi gian rÊt ng¾n tríc 
khi tiÕp xóc thùc sù víi kh¸ch hµng. V× vËy, 
hä cÇn ph¶i cã th«ng tin vÒ kh¸ch hµng mua 
lÎ t¹i khu vùc b¸n hµng. Nh÷ng th«ng tin chñ 

yÕu nh : 

 

- C¬ cÊu giíi      - §é tuæi b×nh qu©n 

- C¬ cÊu nghÒ nghiÖp  - T×nh tr¹ng h«n nh©n 

- Thu nhËp b×nh qu©n  - Tr×nh ®é v¨n ho¸ 

- ThÞ hiÕu vÒ v¨n ho¸ 

- Tû lÖ kh¸ch hµng thêng xuyªn 
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Bíc 3: TiÕp xóc ( Kü n¨ng giao tiÕp) 
Lµ ch×a kho¸ ®Ó b¸n hµng thµnh c«ng 

- T¹o Ên tîng, g©y thiÖn c¶m ( th¸i ®é tù tin, 

trang phôc, chµo hái....) 

- Gäi tªn: Kh«ng cã danh tõ nµo ®¸ng yªu h¬n chÝnh 

tªn cña hä 

- BiÕt l¾ng nghe. 

- Nãi vÒ c¸i hä muèn  , HÑn tríc 

- TiÕn ®Õn: ®µng hoµng, tù tin 

- Chµo hái: lêi chµo ph¶i ch©n thµnh 

           Nô cêi  - B¾t tay  -  ¸nh m¾t....... 
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Bíc 4: Giíi thiÖu s¶n phÈm vµ híng dÉn sö 

dông ( Kü thuËt chµo hµng) 

Ngêi b¸n hµng ph¶i: 

* Am hiÓu vÒ doanh nghiÖp/ s¶n phÈm cña m×nh. 

* Tù tin khi giíi thiÖu vÒ DN/ SP 

* HiÓu ®îc ai lµ ngêi quyÕt ®Þnh viÖc mua hµng (víi 

kh¸ch hµng lµ mét tæ chøc) 

Kü ThuËt chµo hµng:  Ph¶i t¹o ra hµnh ®éng mua ®Ó kÕt 

thóc viÖc b¸n hµng (AIDA) 

              Attention: Chó ý  -> Interest: Quan t©m 

   -> Disire : Mong muèn  -> Action: Hµnh ®éng 
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*** Lu ý:  

 

- §a ra th«ng tin cã chän lùa vÒ c«ng n¨ng cña 

s¶n phÈm theo tõng lo¹i kh¸ch hµng. 

- Tr×nh bµy chi tiÕt lîi Ých cña c¸ nh©n/ doanh 

nghiÖp khi ®ång ý mua hµng 

- T vÊn sö dông s¶n phÈm cã Ých lîi. 

- Híng dÉn sö dông (nÕu cã) 
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Bíc 5: Kh¾c phôc nh÷ng do dù cña kh¸ch 

hµng ( Kü thuËt th¬ng lîng) 

* ý kiÕn cña kh¸ch hµng: 

- Thê ¬ víi SP chµo b¸n -------------->  C¶m thÊy kh«ng cã nhu cÇu 

- Cha râ vÒ lîi Ých        -------------->   B¾t ®Çu quan t©m 

- Mong muèn cã lîi Ých h¬n n÷a ---->  §a ra ®Ò nghÞ vÒ ®iÒu kiÖn 

- Cè g¾ng ®¹t môc tiªu lîi Ých -------->  Th¶o luËn/ ph¶n øng 

- ChÊp nhËn vÒ nguyªn t¾c ------------>  Thö/ kiÓm tra. 

* Kü thuËt th¬ng lîng: 

+ L¾ng nghe: Ph¶i biÕt nghe mét c¸ch chñ ®éng, biÕt ph¶n håi ®Ó ñng 

hé ngêi nãi, BiÕt hái ®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò. Kh«ng ng¾t lêi khi cha thËt cÇn 

thiÕt. Kh«ng véi vµng tranh c·i hay ph¸n xÐt. Nh×n vµo ngêi nãi, ghi 

chÐp nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n. 
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+ §Æt c©u hái: Môc ®Ých ®Ó lµm râ nh÷ng lý do ph¶n 

®èi/ do dù thËt sù tõ kh¸ch hµng  

+ Gi¶i thÝch: §Ó lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò cßn th¾c m¾c 

hoÆc kh¾c phôc c¸c ý kiÕn ph¶n ®èi/ do dù..... 

+ T vÊn: §a ra ®Ò nghÞ cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 

theo c¸c chñ ®Ò cßn th¾c m¾c cña kh¸ch hµng ®ång 

thêi gióp/ cïng kh¸ch hµng lùa chän ph¬ng ¸n gi¶i 

quyÕt. 

+ X¸c ®Þnh kÕt qu¶: T¹m ngõng th¬ng lîng, chê ®îi 

hoÆc quyÕt ®Þnh bíc tiÕp theo 
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Bíc 6: KÕt thóc b¸n hµng (Kü thuËt gióp 

kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh  mua) 

* Tríc khi kh¸ch hµng nãi "cã", hä lu«n do dù bëi "cã" ®ång 

nghÜa víi ph¶i tr¶ tiÒn. 

* H·y: 

- Gi¶ ®Þnh r»ng kh¸ch hµng sÏ mua. 

- §éng t¸c h÷u h×nh: Chñ ®éng ®a ra mét con sè cô thÓ vÒ sè lîng, 

thêi gian sÏ mua hµng, ghi chÐp vµo sæ b¸n hµng, viÕt ®¬n hµng. 

- §a ra mét sè biÕn cè s¾p x¶y ra " cã nhiÒu ngêi ®ang liªn hÖ víi 

DN ®Ó lµm ®¹i lý..." 

- So s¸nh: §a ra nh÷ng lý do cã lîi, h·y lµm ngay nÕu kh«ng sÏ bá 

lì c¬ héi (liªn hÖ víi ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i cña DN) 

- Mêi kh¸ch hµng mua gióp: t×nh c¶m trong kinh doanh - b¸n mèi 

quan hÖ. 

- Sö dông ph¬ng ph¸p " ®a 2 chän 1'...vv 
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Bíc 7: DÞch vô sau b¸n hµng vµ duy tr× mèi 

quan hÖ sau b¸n hµng 
Lµ bíc quan träng ®Ó duy tr× b¸n hµng liªn tôc vµ trong t¬ng lai 

* Sù hiÖn diÖn cña b¹n lµ cÇn thiÕt kÓ c¶ tríc vµ sau khi 

b¸n hµng. 

* Theo dâi sau b¸n hµng më ra nh÷ng c¬ héi cho b¸n 

hµng trong t¬ng lai. 

* Theo dâi sau b¸n hµng kh«ng tèt sÏ dÉn ®Õn: 

- Kh¸ch hµng kh«ng tho¶ m·n, kh«ng quay  l¹i. 

- Theo thèng kª: mét kh¸ch hµng kh«ng tho¶ m·n sÏ nãi 

l¹i víi 5- 7 ngêi kh¸c vÒ ®iÒu kh«ng hµi lßng ®· x¶y ra víi 

hä. 

- Nh÷ng c©u chuyÖn vµ lêi ®ån kh«ng tèt sÏ ¶nh hëng tíi 

viÖc b¸n hµng trong t¬ng lai. 
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* H·y: 

- Kh«ng bao giê ®îc quªn hai ch÷ "C¶m ¬n" dï kÕt qu¶ b¸n 

hµng lµ tÝch cùc hay tiªu cùc. 

- Tá ra rÊt vui khi kh¸ch hµng tr¶ lêi "cã" vµ kh«ng bao giê 

tá ra thÊt väng/ khã chÞu khi nhËn ®¬c c©u tr¶ lêi "Kh«ng". 

- Nô cêi kh«ng ®îc t¾t tríc khi ra khái cöa. 

- Kh«ng bao giê quªn "HÑn gÆp l¹i" 

- Thêng xuyªn th¨m viÕng kh¸ch hµng. 

- Quan hÖ tèt víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong tæ chøc cña 

kh¸ch hµng, nÕu cã thÓ c¶ nh÷ng ngêi th©n cña hä. 

- Quan t©m ®Õn kh¸ch hµng  kh«ng chØ khi b¸n hµng. 

- Th«ng tin cho kh¸ch hµng nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ 

®Æc biÖt lµ s¶n phÈm/ chÝnh s¸ch míi cña DN nhng ph¶i thËn 

träng. 
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NghÖ thuËt gi÷ ch©n kh¸ch hµng 

NghÖ thuËt gi÷ ch©n kh¸ch hµng hay cßn gäi lµ 

nghÖ thuËt x©y dùng lßng trung thµnh cña kh¸ch 

hµng ®èi víi doanh nghiÖp, biÕn kh¸ch hµng míi 

thµnh kh¸ch hµng thêng xuyªn. 

1. T¹o ra gãi gi¸ trÞ cao h¬n cho mÆt hµng 

bµy b¸n: lµ nghÖ thuËt n©ng cao gi¸ trÞ cña 

s¶n phÈm hay dÞch vô ®ang chµo mêi so víi 

gi¸ trÞ thËt cña nã. 

"Lßng tin vµ danh tiÕng mét khi ®· mÊt ®i sÏ khã lÊy l¹i ®îc" 
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Khi kh¸ch hµng ®îc "TÆng" nh÷ng gi¸ 

trÞ kh¸c so víi gi¸ trÞ thËt, hä sÏ cã nhiÒu 

lý do ®Ó quay l¹i lµm ¨n víi doanh 

nghiÖp b¹n h¬n. Cø mçi lÇn kh¸ch hµng 

sö dông vµ tho¶ m·n víi mét gi¸ trÞ ®îc 

tÆng thªm th× hä sÏ tiÕn dÇn mét bíc ®Ó 

trë thµnh kh¸ch hµng  

TRUNG thµnh  

suèt ®êi víi c«ng ty cña b¹n. 
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B¹n kh«ng nhÊt thiÕt hoÆc cã thÓ chØ 

ph¶i chi phÝ tÆng thªm mét chót Ýt nh-

ng cã thÓ "TÆng" thªm cho kh¸ch hµng 

sù thuËn tiÖn, sù tho¶ m·n tíi møc hµi 

lßng. ThÝ dô: B¹n cã thÓ b¸n tem 

(kh«ng tÝnh l·i) kÌm theo nh÷ng bu 

thiÕp cña cöa hµng m×nh, hoÆc b¹n cã 

thÓ vËn chuyÓn s¶n phÈm m×nh b¸n 

®Õn tËn n¬i cho ngêi sö dông mµ chØ 

tÝnh chi phÝ võa ph¶i... 
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- §iÒu quan träng ë chç b¹n ph¶i tËp 

trung t×m hiÓu xem c¸i g× lµ gi¸ trÞ thªm 

vµo díi quan ®iÓm cña h¸ch hµng tríc 

khi b¹n suy tÝnh ®Õn lîi nhuËn sÏ kiÕm ®-

îc. 

- NÕu lµm ®îc nh vËy, b¹n ®· t¹o ra sù 

quyÕn rò, l«i kÐo kh¸ch hµng quay trë l¹i 

víi b¹n. Nªn nhí r»ng chi phÝ ®Ó t×m ra 

mét kh¸ch hµng míi bao giê còng cao 

h¬n nhiÒu chi phÝ bá ra ®Ó gi÷ mét kh¸ch 

hµng cò. 
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2. Dïng quµ tÆng ®Ó khuyÕn m·i: Trong thùc tÕ 

cuéc sèng b¹n kh«ng bao giê gÆp ngêi nµo (dï 

ngêi ®ã lµ thõa tiÒn) l¹i chª mét giao dÞch ®îc u 

®·i. V× vËy: KhuyÕn m·i hoÆc gi¶m gi¸ ®Æc biÖt 

lu«n lµ sù quyÕn rò ®èi víi kh¸ch hµng.  

- Cã 6 h×nh thøc tÆng quµ chÝnh. §ã lµ: 

+ TÆng quµ miÔn phÝ 

+ B¸n hµng gi¶m gi¸ 

+ §iÓm thëng vµ gi¸ trÞ th¬ng vô 

+ Tµi trî ®Æc biÖt  

+ PhiÕu quy tiÒn vµ ®iÓm chuyÓn ®æi  

+ C¸ cîc vµ tæ chøc cuéc thi.. 
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Tuy nhiªn viÖc tÆng quµ chØ cã hiÖu qu¶ khi 

kh¸ch hµng c¶m thÊy ®iÒu ®ã lµ Quý gi¸ 

®èi víi hä (theo quan ®iÓm cña ngêi mua 

chø kh«ng ph¶i lµ cña ngêi b¸n hµng). 

- YÕu ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ: 

 + NÕu kh«ng cÈn thËn sÏ t¹o ra t©m lý 

"Chê ®îi khuyÕn m·i" míi mua hµng. 

 + Lµm gi¶m sót lîi nhuËn. 
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3- Th©m nhËp vµo nh÷ng céng ®ång kh¸ch 

hµng kh¸c nhau: 

B¹n cã thÓ sö dông mét quy tr×nh "5 bíc ®Ó 

x©y dùng mét céng ®ång kh¸ch hµng cña 

doanh nghiÖp b¹n". 

- §Æt ra gi¶i thëng ®Ó khuyÕn khÝch sù tham 

gia  

- DÇn dÇn cung cÊp thªm th«ng tin nh»m 

"§¸nh bãng h×nh ¶nh" cña c«ng ty b¹n 

- Cñng cè niÒm tin b»ng c¸c tÆng phÈm ®éc 

®¸o. 
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- T¨ng cêng lßng TRUNG THµNH víi c¸c 

tÆng pham cã gi¸ trÞ lín h¬n. 

- Vµ b¹n cã thÓ b¾t ®Çu khai th¸c lîi nhuËn tõ 

sù Trung thµnh cña kh¸ch  hµng. 

4- Kü thuËt b¶o hµnh:  

- B¹n lu«n ph¶i nhí r»ng sù tÝn nhiÖm lµ 

mét yÕu tè v« cïng quan träng trong viÖc gi÷ 

ch©n vµ l«i kÐo kh¸ch hµng quay l¹i víi 

doanh nghiÖp. 

- Quy tr×nh nµy cã hai bíc. 
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+ Bíc 1: H·y giao cho kh¸ch hµng ®óng nh÷ng g× 

mµ b¹n Høa (§óng s¶n phÈm, ®óng tho¶ thuËn, 

®óng gi¸ vµ ®óng hÑn). 

+ Bíc 2: BiÕt c¸ch nhËn lçi vµ s½n sµng "Söa 

ch÷a" hoÆc bï ®¾p cho kh¸ch hµng nh÷ng g× mµ 

hä ph¶i g¸nh chÞu khi mua hµng cña m×nh (NÕu 

lçi kh«ng do hä g©y ra). 

- B¹n nªn nhí r»ng: "Mét mãn hµng b¸n ®îc míi 

chØ hoµn thµnh giai ®o¹n t×m hiÓu. Sau ®ã lµ cuéc 

h«n nh©n b¾t ®Çu. Cuéc h«n nh©n ®ã tån t¹i ®îc 

bao l©u phô thuéc vµo c¸ch c xö khÐo lÐo ®Ó duy 

tr× mèi quan hÖ cña ngêi b¸n hµng!". 



31 

- Ba quy t¾c ®Ó phôc håi dÞch vô: 

  + Lµm ®óng ngay lÇn ®Çu tiªn 

  + S½n sµng söa ch÷a nÕu cã sai sãt 

  + H·y nhí: Kh«ng bao giê b¹n cã c¬ héi thø 3. 
 

5- Cho ®i ®Ó nh©n l¹i: B¹n nªn biÕt mét triÕt lý 

®¬n gi¶n: " Céng ®ång kh¸ch hµng" ®· ®em l¹i lîi 

nhuËn cho doanh nghiÖp b¹n. V× vËy viÖc b¹n bá ra 

nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó lµm tõ thiÖn víi céng 

®ång còng lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ dÔ hiÓu - §ã 

còng chÝnh lµ sù qu¶ng b¸ s¶n phÈm, dÞch vô 

cña b¹n. 
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6- Tëng thëng cho tõng kh¸ch hµng:  

- B¹n h·y tin r»ng: "BÊt cø mét ngêi nµo biÕt ®Õn 

doanh nghiÖp cña b¹n còng ®Òu cã thÓ trë thµnh 

kh¸ch hµng Lín vµ thêng xuyªn cña b¹n. VËy t¹i 

sao hä l¹i kh«ng ®èi xö nh mét kh¸ch hµng lín 

ngay tõ lÇn ®Çu? 

- B¹n h·y t×m c¸ch nµo ®ã cè nhí tªn kh¸ch hµng 

cña m×nh ngay tõ lÇn ®Çu giao dÞch - ®iÒu ®ã nh lµ 

b¹n tÆng cho t«i mét lêi khen tÕ nhÞ vµ th©n mËt 

khiÕn cho t«i c¶m thÊy trang träng h¬n. 

- Mét ý tëng ®Çy s¸ng t¹o khi b¹n biÕt c¶m ¬n vµ 

chµo t¹m biÖt kh¸ch hµng. 
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 7- Nh÷ng kh¸ch hµng ®Æc biÖt - Nh÷ng mãn 

quµ ®Æc biÖt.  

- Trong kinh doanh kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ nh÷ng 

kh¸ch hµng mµ 20% sè mµ hä t¹o ra 80% doanh 

thu cho doanh nghiÖp cña b¹n. 

- V× hä lµ nh÷ng kh¸c hµng ®Æc biÖt nªn hä còng 

xøng ®¸ng ®îc nhËn nh÷ng phÇn thëng ®Æc biÖt cña 

doanh nghiÖp so víi nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c. Cã rÊt 

nhiÒu c¸ch thëng. B¹n cã thÓ lùa chän trong tõng 

trêng hîp cô thÓ kh¸c nhau sao cho chÝnh hä (chø 

kh«ng ph¶i lµ b¹n) coi ®ã lµ phÇn thëng quý gi¸ 

nhÊt!. 
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8- T¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng: Gåm hai quy t¾c 

c¬ b¶n: 

- §¬n gi¶n ho¸ mäi cuéc tiÕp xóc víi kh¸ch 

hµng. 

- H·y t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn nhÊt khi kh¸ch 

hµng ®Õn giao dÞch víi doanh nghiÖp cña 

b¹n. 
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9- H·y ®Õn víi kh¸ch hµng: Cã 2 lý do 

quan träng mµ chóng ta cÇn ph¶i chñ ®éng 

®Õn víi kh¸ch hµng. 

- Thø nhÊt: Kh¸ch hµng cÇn ®îc biÕt lóc nµo 

th× nªn giao dÞch víi b¹n? Trong thùc tÕ 

nh÷ng lêi nh¾c nhë nh thÕ ®îc ®îc ®¸nh gi¸ 

nh mét dÞch vô quý gi¸, ®Æc biÖt víi nh÷ng 

kh¸ch hµng bËn rén. 

- Thø hai: bÊt cø khi nµo cã thÓ h·y mang s¶n 

phÈm hoÆc dÞch vô ®Õn víi kh¸ch hµng (tËn 

n¬i hä cÇn sö dông) 
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10- H·y cho kh¸ch hµng nh÷ng g× hä 

muèn. 

- L¾ng nghe íc muèn cña kh¸ch hµng  

- T¹o ra nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô mµ 

kh¸ch hµng cÇn. 

- C¸ nh©n ho¸ s¶n phÈm cho tõng kh¸ch 

hµng mét. 
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11- Lêi khuyªn: 

- §èi víi chñ DN: Muèn cã ngêi b¸n hµng 

giái th× b¹n ph¶i ®èi xö víi hä nh c¸ch mµ 

b¹n muèn hä ®èi xö víi kh¸ch hµng. 

- §èi víi ngêi b¸n hµng: Muèn trë thµnh 

ngêi b¸n hµng giái b¹n h·y phÊn ®Êu trë 

thµnh nhµ v« ®Þch trong nghÖ thuËt Phôc 

Vô kh¸ch hµng! 
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B¹n h·y cè  

g¾ng b»ng mäi c¸ch  

T×m kiÕm nh÷ng th«ng 

 tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ  

kÞp thêi 

BÝ quyÕt thµnh c«ng  

trong kinh doanh cña b¹n 
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CÁCH ỨNG XỬ VỚI  

NHỮNG KHÁCH HÀNG KHÁC NHAU 
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Trước khi tiếp xúc với khách hàng, người bán hàng 

phải biết phân biệt từng loại khách hàng. Trên cơ sở thấu 

hiểu sâu sắc về họ để có những ứng sử thích hợp 

 

1.Khách hàng phụ thuộc: 

- Đặc điểm:  

+ E thẹn, rụt rè, sợ sệt khi quyết định mua hàng. 

+ Hay thăm dò hỏi han nhiều hoặc nhờ người bán hàng tư 

vấn. 

+ Chậm ra quyết định mua hàng. 

- Xử lý: 

+ Kiên nhẫn, vui vẻ, tìm hiểu ý định, nhu cầu và mong 

muốn của khách hàng. 

+ Tìm mọi cách đáp ứng mong muốn, những đề nghị, yêu 

cầu của khách hàng (nếu có thể), tạo cho họ lòng tin, sự yêu 

mến, thích thú và mối quan hệ lâu dài, bền vững. 



41 

2. Khách hàng đa nghi: 

- Đặc điểm: 

+ Lưỡng lự, ngờ vực, thiếu tin tưởng. 

+ Hay thăm dò, đòi hỏi chứng cớ, bằng chứng cụ thể. 

+ Tỏ ra hiểu biết mọi thứ, giọng nói thường chứa đựng sự 

mỉa mai, trịch thượng, thái độ thường gây khó chịu, chọc 

tức... 

- Xử lý: 

+ Bình tĩnh, vui vẻ, biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết cách 

hứa (nếu cần). 

+ Biết cách giải thích, tư vấn, cởi mở, thật thà biết đưa ra 

những bằng chứng cụ thể, thực tế... đủ xóa đi những nghi 

ngờ của khách hàng. Tránh nói nhiều, lia láu, cáu kỉnh và 

thái độ thiếu kiên nhẫn, thiếu tự tin. 

Chú ý: Nếu biết xây dựng lòng tin và mối quan hệ tốt thì 

chính những khách hàng này lại trở thành khách hàng trung 

thành và thường xuyên với doanh nghiệp. 
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3. Khách hàng nói nhiều, tự cao: 

 

- Đặc điểm: 

+ Khởi lởi, thoải mái, hay nói chuyện huyên 

thuyên. 

+ Tự cao, hách dịch, trịch thượng, ban ơn và tỏ ra 

biết mọi thứ. 

- Xử lý: 

+ Biết lựa chọn thời điểm thích hợp để dẫn dắt 

khách hàng đến việc mua bán cụ thể. 

+ Biết lắng nghe, khéo léo xử lý, biết cách ca tụng 

và biết chớp cơ hội đưa ra những quyết định nhanh 

chóng. 
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4 .Khách hàng  tự cao 

- Đặc điểm: 

+ Thái độ tự cao hách dịch họ có vẻ như đang ban 

ơn cho người bán  

+ Nói năng trịch thượng, kẻ cả 

- Ứng xử: 

+ Nhân viên càng khéo léo nhẹ nhàng thái độ thân 

thiện cởi mở thể hiện sự trân trọng 

+ Nâng họ lên một chút bằng những lời ca tụng hoặc 

thừa nhận sự khoe khoang của họ... Đồng thời khéo 

léo và tế  nhị chuyển sang mục tiêu bán hàng của 

mình. 
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5. Khách hàng hay giận dữ: 

- Đặc điểm: 

+ Đòi hỏi được chú ý, được trọng vọng, được quan tâm, đáp 

ứng ngay. 

+ Lời nói hay to tát, giận dữ. Thái độ như lúc nào cũng bị xúc 

phạm, cáu kỉnh khó tính, 

+ Ít hài lòng bất cứ điều gì, hay cự lự người bán... 

- Ứng xử:  

+ Nhã nhặn, lịch sự, bình tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe, tự kiềm 

chế. 

+ Tìm hiểu, phán đoán nguồn gốc sự khó chịu, sự giận dữ 

...của họ. 

+ Thăm dò, xác định sự đòi hỏi, mong muốn để đáp ứng kịp 

thời. 
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6. Khách hàng chỉ đến xem: 

- Đặc điểm: 

+ Tình cờ, giết thời gian rảnh rỗi, thời gian chờ đợi... 

+ Không hoặc chưa thực sự có nhu cầu. 

+ Lời nói ỡm ờ, hay hỏi thăm dò, cao hứng hoặc 

“hời” thì mua, không thì chào tạm biệt. 

- Ứng xử:   

+ Không nên tập trung, chú ý vào họ khiến bị ngại 

ngùng. 

+ Người bán cũng nên để “một mắt” vào họ, chớp 

thời cơ hội (nếu có) để bán hàng. 
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7.  khách hàng do dự: 

- Đặc điểm : 

+ Có động cơ, có ý định mua hàng nhưng ..... 

do dự, chần chừ, dò xét. 

+ Thăm dò giá, so sánh các nơi bán: giá cả, 

chất lượng, mẫu mã, bao bì..... 

+ Rụt rè, sợ bị hố “nửa quyết” nửa không. 

- Ứng xử:   

+ Giới thiệu rõ ràng, tư vấn đầy đủ có thể đưa 

ra những so sánh cụ thể, thiết thực, gây sự chú ý, 

hấp dẫn và lòng tin. 

+ Có thể đưa ra những “áp lực” như: hàng sắp 

hết, hàng bán có thưởng, khuyến mại, giảm giá có 

thời hạn ... 
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14 “chiªu” ®Ó tiªu thô nhanh chãng hµng ho¸ 

1. Nhê c¸c nhµ b¸o, phãng viªn truyÒn h×nh, ph¸t thanh 

viªn…®a s¶n phÈm vµo c¸c tin chuyªn môc, “phãng sù h×nh”; 

chuyªn ®Ò…  

2. Nhê qu¶ng c¸o th«ng qua h×nh ¶nh cña nh÷ng nh©n vËt næi 

tiÕng sö dông s¶n phÈm 

3. Nhê vµo thuËt “Th¶ måi c©u c¸” Cöa hµng X nhËp vµo lo¹i 

keo d¸n chÊt lîng rÊt tèt, nhng bµy b¸n m·i kh«ng ai mua. Hä 

nghÜ ra mét c¸ch ®éc d¸o: “LÊy mét ®ång tiÒn Vµng dïng lo¹i 

keo ®ã gi¸n lªn têng, díi ®Ò dßng ch÷ to th¸ch ®è: Ai bãc ®îc 

th× ®ång tiÒn nµy sÏ thuéc vÒ ngêi ®ã. Nhng rÊt nhiÒu ngêi ®Õn 

thö søc mµ m·i vÉn kh«ng cã ai bãc næi. Hä nhËn thÊy tÝnh u 

viÖt vµ chÊt lîng cña lo¹i keo d¸n ®ã vµ ®æ x« ®Õn mua”. 
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14 “chiªu” ®Ó tiªu thô nhanh chãng hµng ho¸ 

4. Nhê vµo thuËt t¹o ra “ Sù khan hiÕm gi¶ ”  

5. Nhê vµo thuËt ®Ò “ Gi¸ b¸n u ®·i”  

6. Nhê vµo thuËt “ N©ng cao gi¸ b¸n ” - §èi víi nh÷ng s¶n 

phÈm cao cÊp 

7. Nhê vµo thuËt “ ®¸p øng thÞ hiÕu” – T¹o ra “ Mèt ” nh 

nh÷ng nh©n vËt næi tiÕng trong phim ¶nh, thÓ thao 

8. Nhê vµo viÖc “TÆng quµ dïng thö” 
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11. ThuËt “so s¸nh ” – Hai lo¹i s¶n phÈm gièng nhau vµ t-

¬ng ®¬ng nhau vÒ chÊt lîng còng nh gi¸ b¸n – N©ng gi¸ 

mét lo¹i s¶n phÈm lª gÊp rìi råi b¸n c¹nh nhau – s¶n phÈm 

cã gi¸ thÊp h¬n b¸n rÊt ch¹y. 

10. ThuËt “Míi l¹”– Qu¶ da hÊu vu«ng hoÆc qu¶ t¸o ng©m 

trong b×nh rîu thuû tinh miÖng nhá 

9. Nhê vµo thuËt “§¶o ngîc”– ë Trung Quèc cã lo¹i b¸nh 

bao ®îc ®Æt tªn lµ “CÈu bÊt lý” (Cho kh«ng thÌm ) hoÆc 

thuèc là §Þa CÇu xuÊt b¸n sang Mü ®óng vµo chiÕn dÞch 

cÊm hót thuèc, ngêi ta ®· kh«n khÐo tr¬ng ra biÓn qu¶ng 

c¸o “Thuèc l¸ rÊt ®éc h¹i cho søc kháe – KÓ c¶ thuèc lµ §Þa 

CÇu”  

14 “chiªu” ®Ó tiªu thô nhanh chãng hµng ho¸ 
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12. ThuËt “m·n nguyÖn” – Cho thuª ¸o cíi, ¸o tang – Bè trÝ 

nh©n viªn trùc ë Phßng ®¨ng ký kÕt h«n vµ phßng khai tö s½n 

sµng phôc vô theo yªu cÇu. HoÆc cöa hiÖu chôp ¶nh ë L¨ng 

vua cã s½n c¸c bé ®ß trang phôc vua chóa hay h×nh vÏ vua vµ 

hoµng hËu khoÐt mét h×nh trßn ë ®Çu ®Ó kh¸ch thß ®Çu vµo 

chôp ¶nh 

13. ThuËt “bµy hµng ®ång bé”– Pin ®Ìn: x¨ng–diesel–nhít; 

Mü phÈm ®µn «ng (níc hoa, cµ v¹t, cµi cµ v¹t, huy hiÖu, bµn 

c¹o r©u, g«m ch¶i tãc)–Mua c¸i nµy tiÖn mua thªm c¸i kh¸c. 

14. ThuËt “nhiÒu chñng lo¹i nhng Ýt sè lîng”–ThuËt nµy ë 

NhËt vµ Trung Quèc hay dïng–KÝch thÝch sù ham thÝch 

“Mèt” 

14 “chiªu” ®Ó tiªu thô nhanh chãng hµng ho¸ 



51 

11 ®iÒu ®¸ng nhí cña Nh©n viªn bhcn 

1. Khách hàng luôn đúng ! Nếu khách 

hàng sai hãy nhắc lại câu nói trước. 

2. Phải biết lắng nghe khách hàng. Hãy ít 

nói và thực hiện càng nhiều càng tốt điều 

đã nói với khách hàng. 

3. Phải biết nhận lỗi, biết sửa lỗi với khách 

hàng. 
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11 ®iÒu ®¸ng nhí cña Nh©n viªn bhcn 

4. Càng thấu hiểu tường tận mỗi khách hàng 

bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu 

5. Khách hàng luôn mong muốn được bạn đối 

xử với họ như những gì bạn muốn người bán 

hàng đối xử với mình khi bạn là người mua 

hàng.  

6. Thà rằng bạn phải đóng cửa không bán hàng 

còn hơn là bạn trả lời “không có” với khách 

hàng. 
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7. Chi phí để tìm một khách hàng mới gấp 

nhiều lần chi phí để giữ một khách hàng cũ. 

8. Người ta  đã tổng kết rằng: “70% những 

cải tiến, những phát minh sáng chế” là đều 

dựa vào những điều phàn nàn, kêu ca góp ý 

của khách hàng. 

11 ®iÒu ®¸ng nhí cña Nh©n viªn BHCN 
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9. Khách hàng là người duy nhất mang lợi nhuận đến 

cho doanh nghiệp của bạn. Do vậy bạn luôn phải tìm 

cách duy trì và phát triển mối quan hệ tốt, lâu bền với 

khách hàng. 

11. Nghệ thuật phục vụ khách hàng chính là thước đo 

tài năng của người bán hàng. 

10. Khách hàng là người có quyền lực tối thượng đối 

với DN. Họ có quyền sa thải cả Ban lãnh đạo công ty 

của bạn–Đơn giản là họ không mua hàng của DN bạn 

nữa! 

11 ®iÒu ®¸ng nhí cña Nh©n viªn BHCN 



55 

Lời khuyên cuối cùng: 

Nếu bạn muốn trở thành NGƯỜI BÁN HÀNG GIỎI 

thì hãy: “Thay thái độ khó chiụ; Sự thiếu tận tụy 

và lời nói “không có” với KHÁCH HÀNG  

bằng: “Sự phục vụ hết mình; Với thái độ thiện 

cảm; Nụ cười kèm theo lời chào tạm biệt và c¶m 

ơn khi chia tay với HỌ”. 

Chúc bạn thành công rực rỡ trong sự nghiệp bán 

hàng chuyên nghiệp của mình! 
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Qu¶n trÞ b¸n hµng 

C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng: 

 1. Ph¬ng thøc b¸n hµng cæ ®iÓn 

  2. Ph¬ng thøc b¸n hµng hiÖn ®¹i 
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1. Ph¬ng thøc b¸n hµng cæ ®iÓn 
 

  * §Æc ®iÓm: 

 - ViÖc mua b¸n diÔn ra khi ngêi mua vµ ngêi 

b¸n trùc tiÕp gÆp gì, trao ®æi vµ tho¶ thuËn vÒ:  

  Tªn hµng 

  Sè lîng, chÊt lîng 

  Gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu  kiÖn mua b¸n kh¸c 

- N¬i c«ng t¸c cña ngêi bµn hµng ng¨n c¸ch kh¸ch 

hµng víi hµng ho¸.  
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Toµn bé quy tr×nh b¸n hµng do ngêi 

b¸n thùc hiÖn. 

Mêi chµo kh¸ch hµng 

Giíi thiÖu hµng cho kh¸ch 

T×m hiÓu, kh¬i dËy nhu cÇu cña kh¸ch 

Bao gãi, ®a hµng cho kh¸ch 

NhËn tiÒn vµ tiÔn kh¸ch 
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 *¦u nhîc ®iÓm:  

  + ¦u ®iÓm: 

- Qu¶n lý chÆt chÏ ®îc tiÒn, hµng, tµi s¶n.  

- Nhanh chãng n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 

 + Nhîc ®iÓm: 

- Møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng 

kh«ng cao. 

- HiÖu qu¶ sö dông diÖn tÝch, thiÕt bÞ cöa hµng 

bÞ h¹n chÕ. 

- Thêi gian mua b¸n kÐo dµi. 
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* Trêng hîp ¸p dông: 
 

 - Trong nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. 

 
- Hµng ho¸ quý hiÕm, cã gi¸ trÞ cao, hµng dÔ  

mÊt, hµng phøc t¹p ph¶i híng dÉn tØ mØ. 
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   2. Ph¬ng thøc b¸n hµng hiÖn ®¹i 

a. Ph¬ng ph¸p b¸n hµng tù chän (tù phôc vô) 

 * §Æc ®iÓm 

- C«ng viÖc mua hµng do kh¸ch hµng tù lµm  

Kh¸ch hµng tù chän hµng ho¸ cÇn mua 

Tù mang hµng ra thanh to¸n ë n¬i thu tiÒn 

VÝ dô: Kinh doanh quÇn ¸o, s¸ch, hµng thùc 

phÈm, ®å dïng gia ®×nh... 



62 

- Kh«ng cã sù ph©n biÖt ranh giíi gi÷a diÖn 

tÝch b¸n hµng vµ diÖn tÝch dµnh cho kh¸ch. 

- Hµng ho¸ ®îc trng bµy ng¨n n¾p trªn 

c¸c gi¸, bôc, kÖ tñ. 

-NhiÖm vô chñ yÕu cña nh©n viªn b¸n 

hµng lµ b¶o qu¶n hµng trªn quÇy, t vÊn 

cho kh¸ch hµng khi cÇn thiÕt. 
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 * ¦u nhîc ®iÓm:  

  
 + ¦u ®iÓm : 

-  Tho¶ m·n nhu cÇu lùa chän cña kh¸ch hµng. 

-  TiÕt kiÖm ®îc thêi gian mua hµng cña kh¸ch. 

-  TiÕt kiÖm ®îc lao ®éng b¸n hµng. 

-  HiÖu qu¶ diÖn tÝch cöa hµng cao. 
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+ Nhîc ®iÓm: 

- DÔ mÊt hµng nÕu qu¶n lý kh«ng chÆt. 

- Chi phÝ lín (Chi phÝ vÒ trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt 

chÊt, sè lîng hµng ho¸ nhiÒu vµ ®a d¹ng). 

- Ngêi mua ph¶i am hiÓu vÒ hµng ho¸. 

 * Trêng hîp ¸p dông: 

- ¸p dông trong nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn vµ 

ph¸t triÓn. 

- §èi víi nh÷ng hµng ho¸ nhËt dông. 
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b. Ph¬ng ph¸p b¸n hµng trong siªu thÞ 
 

 
 * ®Æc ®iÓm 

  

VÝ dô: Siªu thÞ s¸ch, siªu thÞ m¸y tÝnh, siªu 

thÞ Minh §øc,... 

-  Siªu thÞ lµ lo¹i h×nh cöa hµng hiÖn ®¹i, 

kinh doanh tæng hîp hoÆc chuyªn doanh. 
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VÝ dô: Lîng hµng Ýt nhÊt lµ 500 tªn hµng (siªu 

thÞ chuyªn doanh). Ngoµi ra, siªu thÞ lín cã 

kho¶ng 4.000 ®Õn 20.000 tªn hµng (Theo 

QuyÕt ®Þnh sè 1371 Q§-BTM ra ngµy 24 

th¸ng 9 n¨m 2004). 

- C¬ cÊu chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó, ®a 

d¹ng, ®¶m b¶o chÊt lîng. 
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- Kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch hµng vµ hµng ho¸ ®îc 

rót ng¾n tèi ®a. 

- Kh¸ch hµng chñ ®éng trong qu¸ tr×nh mua 

hµng, ngêi b¸n ®ãng vai trß b¶o vÖ vµ cè vÊn 

cho kh¸ch hµng. 

 * ¦u nhîc  ®iÓm 

 + ¦u ®iÓm: 

- ThuËn tiÖn cho kh¸ch khi mua s¾m. Do ®ã, 

tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng cao. 

- C¸ch tr×nh bµy hµng ho¸ trong siªu thÞ rÊt 

hÊp dÉn kh¸ch hµng  kÝch thÝch nhu cÇu cña 

kh¸ch. 
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- Gi¶m chi phÝ vÒ thêi gian mua hµng cña 

kh¸ch  

- C«ng suÊt phôc vô cao  n©ng cao n¨ng 

suÊt lao ®éng b¸n hµng  

- Gi¶m chi phÝ vÒ lao ®éng b¸n hµng.    

 + Nhîc ®iÓm:  

-  Chi phÝ lín (c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ hµng 

ho¸) . 
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ThiÕt bÞ: 

ThiÕt bÞ trng bµy hµng ho¸: Gi¸, kÖ, tñ... 

 ThiÕt bÞ vËn chuyÓn, thiÕt bÞ l¹nh b¶o qu¶n, 

thiÕt bÞ b¶o vÖ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, hÖ thèng 

kiÓm tra vµ m¸y tÝnh tiÒn. 

§Çu t nhµ xëng: D. tÝch mÆt b»ng: 250m2 

VÝ dô: Theo QuyÕt ®Þnh sè 1371/ Q§-BTM 
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* Trêng hîp ¸p dông 
 

- Hµng ho¸ nhËt dông, hµng c«ng nghiÖp. 

 - ¸p dông trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn 

  

Hµng ho¸: B¸n theo c¸c nhãm hµng, sè lîng 

hµng ho¸ lín: Ýt nhÊt mét siªu thÞ chuyªn 

doanh cã 500 tªn hµng; siªu thÞ h¹ng 1 lµ 

20.000 tªn hµng; siªu thÞ h¹ng 2 lµ 10.000 tªn 

hµng vµ siªu thÞ h¹ng 3 lµ 4.000 tªn hµng 

- DÔ bÞ mÊt hµng. 
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* Ph¬ng ph¸p b¸n hµng theo mÉu 

* Ph¬ng ph¸p b¸n hµng trªn m¹ng 

Internet (th¬ng m¹i ®iÖn tö) 

* Ph¬ng ph¸p b¸n hµng ®Õn tËn nhµ 
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Qu¶n trÞ b¸n hµng 

 

  1. Ph¬ng thøc b¸n hµng cæ ®iÓn. 

    * §Æc ®iÓm. 

    * u nhîc ®iÓm 

    * Trêng hîp ¸p dông 

  2. Ph¬ng thøc b¸n hµng hiÖn ®¹i. 

   a. B¸n hµng tù chän 

    * §Æc ®iÓm. 

    * u nhîc ®iÓm 

    * Trêng hîp ¸p dông 

   b. B¸n hµng trong siªu thÞ. 

    * §Æc ®iÓm. 

    * u nhîc ®iÓm 

    * Trêng hîp ¸p dông 

 C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng 
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Xin ch©n thµnh 

c¶m ¬n! 


