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Tài liệu tham khảo

1. Bán hàng và Quản trị bán hàng – David Jobber & Geoff

Lancaster – Nhà xuất bản Thống Kê

2. Phương pháp quản lý hiệu quả tiêu thụ, Lã Kiến Hoa –

Cao Thụy Minh, NXB Lao động Xã hội

3. Bài viết của tác giả Tony Parinello trên tạp chí

Entrepreneur

4. Báo Sài Gòn Tiếp Thị

5. Internet

1. Các khái niệm

"Bán hàng" là một quá trình trong
đó người bán tìm hiểu, khám phá,
gợi tạo và đáp ứng những nhu
cầu hay ước muốn của người
mua để đáp ứng quyền lợi thỏa
đáng, lâu dài của cả hai bên
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“Bán cả lợi ích và ý tưởng của sản phẩm

chứ không chỉ bán chính giá trị sản

phẩm”.

Thành phần 
sản phẩm bổ 
sung

Thành phần
sản phẩm đầy
đủ

Thành phần 
sản phẩm cốt lõi

Mô hình bán hàng kiểu cũ

10% --------- Giao tiếp

20% --------- Đánh giá

30% --------- Trình bày

40% --------- Kết thúc

Đặc điểm :

- Thụ động

- Thúc ép khách hàng

- Ngộ nhận nhu cầu

- Không có chiến lược
lâu dài

- Đối đầu trực tiếp với
đối thủ

Mô hình bán hàng kiểu mới

40% --------- Xây dựng      

lòng tin

30% --------- Xác định 

nhu cầu

20% --------- Trình bày 

giải pháp

10% --------- Xác nhận 

và Kết thúc 

Đặc điểm :

- Chủ động tiếp cận

- Hướng dẫn trợ giúp

- Luôn luôn khai thác

- Lắng nghe quan sát

- Đưa ra giải pháp

- Mục tiêu lâu dài
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“Nghiệp vụ bán hàng" là các kỹ

thuật được xây dựng có mối liên

hệ với nhau nhằm thực hiện hoạt

động bán hàng có hiệu quả

www.themegallery.com

Nghiên 

cứu 

hành vi 

mua sắm 

của 

khách 

hàng

Lựa chọn 

kênh 

bán, 

hình 

thức và 

phương 

thức bán

Phân 

phối 

hàng 

hoá vào 

các kênh 

bán

Quảng 

cáo và 

xúc tiến 

bán 

hàng

Kỹ thuật 

bán 

hàng ở 

cửa 

hàng

Đánh giá 

và điều 

chỉnh
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2. Chức năng và nhiệm vụ của đại diện

bán hàng

7

Tùy thuộc vào tình hình thực tế, doanh nghiệp có

thể tổ chức theo cơ cấu đầy đủ các chức danh hoặc

sử dụng chế độ ủy nhiệm (một người phụ trách 2,3

chức danh)
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Vai Trò

- Xử lý đặt hàng

- Giao hàng – hướng dẫn

- Kỹ năng bán hàng

- Gợi ý, hướng dẫn, kích thích nhu 
cầu

www.themegallery.com

Nhân viên bán hàng (salesman - SM)

- Trực tiếp làm công việc bán hàng tại

chỗ (cửa hàng, showroom, siêu thị…)

- Cung cấp thông tin, thuyết phục

khách hàng và hỗ trợ dịch vụ.

www.themegallery.com

Đại diện bán hàng

(salesrep - SREP)

(Sales Representative) 

- Trực tiếp giao dịch với khách hàng ở một

khu vực hoặc ngành hàng

- Lấy đơn hàng

- Phân phối sản phẩm

- Thanh tóan

- Hỗ trợ các chương trình tiếp thị
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Giám sát bán hàng
(salessup)

(Sales Supervisor) 

- Phụ trách bán hàng tại một khu vực

- Tìm kiếm khách hàng

- Phát triển thị trường

- Giải quyết mối quan hệ khách hàng và tổ

chức

- Quản lý đội ngũ bán hàng.

www.themegallery.com

Quản lý khu vực
(ASM)

(Area Sales Manager) 

Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế

hoạch chiêu thị, bán hàng;

- Quản lý, hỗ trợ và phát triển hệ thống kênh phân

phối

- Xây dựng, huấn luyện và giám sát quản lý đội ngũ

nhân viên bán hàng.

- Quản lý kinh doanh khu vực được giao

- Theo dõi khách hàng hiện có, phát triển khách

khách hàng mới cho Công ty.

www.themegallery.com

- Xây dựng và điều hành hệ thống bán hàng.

- Quản lý và đào tạo nhân viên, dẫn dắt nhân viên đạt doanh

số.

- Đảm bảo và nâng cao chỉ tiêu doanh số của sản phẩm nhân

viên kinh doanh phụ trách.

- Thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu phân phối theo tháng, quý,

năm.

- Làm báo cáo và theo dõi doanh số bán ra của sản phẩm trên

đầu khách hàng theo định kỳ.

- Phân tích số liệu bán hàng, chất lượng sản phẩm và so sánh

với các sản phẩm cạnh tranh khác và đưa ra những phân tích

và đánh giá để nâng cao doanh số bán hàng của sản phẩm.
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Nhân viên xúc tiến (promoter - PG) 

- Cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm,

khuyến khích dùng thử…không bán hàng

nhưng tạo điều kiện tối đa cho việc quảng bá

sản phẩm (nhất là đối với sản phẩm mới).

- Làm việc tại các siêu thị, cửa hàng, quán ăn,

khu giải trí…

www.themegallery.com

Nhân viên giao hàng (deliverer)

- Tiếp nhận đơn hàng từ đại diện bán hàng 

(salesrep)

- Chuẩn bị hàng hóa

- Vận chuyển, giao nhận đến tay khách hàng

www.themegallery.com

- Thanh toán tiền hàng

- Thu hồi công nợ…

Nhân viên thanh toán (liquidator)

Nhân viên dịch vụ (serviceman)

Hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng như:

bảo hành

sửa chữa

lắp đặt…
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Con đường nghề nghiệp bán hàng

NVBH (Salesman)NVBH (Salesman)

Đại diện BH (Sales Representative)Đại diện BH (Sales Representative)

Giám sát BH (Sales Supervisor)Giám sát BH (Sales Supervisor)

Phó phòng bán hàng
Assistant Sales Manager/ Deputy 

Sales Manager
(directly supervise sales force)

Phó phòng bán hàng
Assistant Sales Manager/ Deputy 

Sales Manager
(directly supervise sales force)

Trợ lý TPBH/Quản lý hành chính 
BH

Assistant to Sales Manager/ Sales 
Administrator

(not directly supervise sales force)

Trợ lý TPBH/Quản lý hành chính 
BH

Assistant to Sales Manager/ Sales 
Administrator

(not directly supervise sales force)

Trưởng phòng bán hàng  (Sales 
Manager)

Trưởng phòng bán hàng  (Sales 
Manager)

TP bán hàng khu vực (Area 
Sales Manager)

TP bán hàng khu vực (Area 
Sales Manager)

MARKETINGMARKETING TRADE 
MARKETING

TRADE 
MARKETING

TP bán hàng toàn quốc (National 
Sales Manager)

TP bán hàng toàn quốc (National 
Sales Manager)

GĐ bán hàng (Sales Director)
GĐ bán hàng & tiếp thị (Sales & 

Marketing Director)
GĐ thương mại (Commercial 

Director)

GĐ bán hàng (Sales Director)
GĐ bán hàng & tiếp thị (Sales & 

Marketing Director)
GĐ thương mại (Commercial 

Director)

Tổng giám đốc (General 
Management)

Tổng giám đốc (General 
Management)

www.themegallery.com

Các yêu cầu căn bản của 1 đại diện bán hàng

Giáo 
dục

Tính cách

Được 
đào tạo 
chuyên 
nghiệp

Bán hàng, 
quản lý

Giỏi quản lý con người, giao tiếp, chịu
đựng được áp lực, hoàn thành chỉ
tiêu …

Thực tiễn, hiệu
quả, ra thị
trường thường

xuyên

Khát khao
được trở
thành một
Quản lý

bán hàng
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3. Các nghiệp vụ cơ bản của bán hàng

Nghiên 

cứu 

hành vi 

mua sắm 

của 

khách 

hàng

Chân dung khách hàng mục tiêu được làm rõ đối

với từng loại sản phẩm khi trả lời các câu hỏi sau:

- Ai là người mua? Ai là người sử dụng? Ai gây ảnh

hưởng đến quyết định mua sắm

- Họ tìm kiếm gì ở sp

- Tại sao họ quan tâm đến điều đó? Mua để làm gì?

- Họ ở đâu, thuộc tầng lớp nào? Địa điểm mua

sắm?

- Mua vào khi nào? Dịp nào?

Lựa chọn 

kênh 

bán, 

hình 

thức và 

phương 

thức bán

Kênh bán

Phụ thuộc vào

đặc điểm của

hàng hoá, nhà

cung cấp,

khách hàng,

trung gian và

người bán

Phương thức bán

- Bán tại kho, bán tại cửa

hàng, siêu thị

- Bán buôn , bán lẻ

- Bán theo hợp đồng, bán đấu

giá..

- Bán thanh toán ngay, bán nợ

- Bán trực tiếp, bán qua điện

thoại, bán qua môi giới, bán

qua internet

Phân 

phối 

hàng 

hoá 

vào 

các 

kênh 

bán

- Xác định danh mục sản phẩm phù hợp

- Cơ cấu sản phẩm, sản phẩm mũi nhọn

- Các dịch vụ đi kèm với sản phẩm

- Chính sách giá phù hợp từng thời điểm

- Xác định lượng sản phẩm bán ra theo

từng không gian, thời gian

- Chọn lựa nguyên tắc ưu tiên trong

từng thời điểm
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Quảng 

cáo và 

xúc 

tiến 

bán 

hàng

Sử dụng các kỹ thuật để thu hút sự

chú ý mua sắm của khách hàng mục

tiêu

- Dựa trên đặc điểm và nhu cầu khách

hàng

- Tạo sự bất ngờ nhằm kích thích mua

hàng nhanh

- Dẫn dắt khách hàng đến với sản

phẩm của mình

Kỹ 

thuật 

bán 

hàng 

ở cửa 

hàng

- Thiết kế cửa hàng

- Nhập hàng, bảo quản hàng

- Trưng bày hàng hoá

- Phương thức sắp xếp hàng hoá hiệu ứng 
cao

- Nhân sự bán hàng

- Giao tiếp khách hàng

- Dịch vụ khách hàng

- Thu thập thông tin khách hàng

-

Đánh 

giá và 

điều 

chỉnh

- Kiểm tra doanh thu và chi phí

định kỳ

- So sánh với đối thủ cạnh tranh

- Cập nhật thông tin mới để điều

chỉnh phù hợp về hàng hoá và giá

cả



Nghiệp vụ bán hàng 10

1. Nguyên tắc

- Dựa trên độ lớn thị trường: tổ

chức phù hợp để bao phủ thị

trường

- Dựa trên nguồn lực của công ty:

chọn thị trường phù hợp để bao

phủ

2.  Cấu trúc tổ chức BH

Cấu trúc tổ
chức bán

hàng

Thời điểm và độ lớn

công ty

Dạng thị trường và
sản phẩm

Thị trường 

B-C business to consumer

B-B business to business

B-G business to goverment

Sản phẩm 

Consumer goods, semi consumer

goods, industrial goods,

commodity, service ...
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sản 
phẩm 

khách 
hàng 

Các dạng cấu trúc lực 
lượng bán hàng 

3. Các mô hình tổ chức lực lượng bán hàng

* Tổ chức lực lượng bán hàng theo địa lý

GĐ Kinh doanh 

GĐ chi nhánh
Miền Bắc

GĐ chi nhánh
Miền Nam

GĐ chi nhánh
Miền Trung

Giám sát bán hàng 
tỉnh X

Giám sát bán hàng 
tỉnh Z

Giám sát bán hàng 
tỉnh Y

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

* Tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm

GĐ Kinh doanh

GĐ sản phẩm BGĐ sản phẩm A

GĐ thương 
hiệu W

GĐ thương 
hiệu Z

GĐ thương 
hiệu Y

GĐ thương 
hiệu X

GĐ miền Bắc GĐ miền Nam

Giám sát bán  hàng tỉnh

Đại diện bán hàng

Nhân viên bán hàng
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* Tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng

GĐ Kinh doanh 

GĐ bán hàng 
(khối cơ quan)

GĐ bán hàng 
(khối hộ gia đình)

GĐ bán hàng 
(khối cửa hàng)

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

QUI TRÌNH BÁN HÀNG CỦA SREP 

QUI TRÌNH BÁN HÀNG CỦA SM 

QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA ASM 

QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA SSUP
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I. QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA SALE REP 
(srep)

1. 

Những 

yêu 

cầu và 

trang 

bị

- Nhiệm vụ cấp trên giao:

+ Chỉ tiêu bán hàng trong tháng/quí

+ Những thông tin cần thu thập

+ Những báo cáo cần ghi nhận và nộp

- Chiến lược bán hàng do cấp trên phổ biến

- Bảng giá sản phẩm

- Nội dung chương trình khuyến mại trong

tháng

- Khoá huấn luyện Srep của Công ty

+ Kiến thức sản phẩm

+ Kiến thức về kênh phân phối

+ Kiến thức về Công ty

+ Kiến thức về thị trường

. Các công ty

. Đặc điểm thị trường được phân công

- Thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh 

(thu thập qua các buổi họp sales)

- Kỹ năng bán hàng

- Các Form:

+ Báo cáo ngày

+ Báo cáo đặc biệt

+ Bảng đánh giá kỹ năng

+ Bảng nhận xét thực hiện công việc
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2. 

Những 

báo cáo 

phải 

nộp

- Bảng tự đánh giá

- Bảng nhận xét cuộc viếng thăm của cấp

trên

-Đơn đặt hàng của khách hàng cho đại lý

C2 hoặc C3 (tuỳ khu vực kinh doanh)

- Đơn đặt hàng cho đại lý cấp 1 của cấp 2

- Báo cáo ngày

- Lịch viếng thăm sắp tới

- Báo cáo đặc biệt

- Bảng đề nghị/Sáng kiến cải tiến công

việc

3.

Các 

hoạt 

động

- Chuẩn bị và lên kế hoạch

- Mở đầu

- Trình bày

+ Đàm phán

+ Giải quyết phản đối

- Kết thúc

CHI TIẾT QUI TRÌNH LÀM VIỆC

1. Chuẩn bị:

- Mục tiêu bán hàng trong tháng/quí/năm

- Kiến thức sản phẩm

- Dự kiến kịch bản bán hàng: Sử dụng câu hỏi các

loại Mở/Đóng/Lựa chọn và dẫn dắt cuộc nói chuyện

để:
+ Thu thập thông tin của khách hàng

+ Phát hiện những vấn đề mà khách hàng phải quan tâm

+ Chuyển những vấn đề thành những cơ hội kinh doanh

+ Đưa ra giải pháp có kèm điều kiện sản phẩm của mình

+ Kết thúc buổi viếng thăm
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- Anh chị có thấy hài lòng với tình hình kinh doanh

hiện tại?

- Anh chị có đang ấp ủ vài ý tưởng nào để cải tiến công

việc hiện nay trong quán, VD:… để tăng doanh thu? Công

ty em có nghiên cứu cả nước và đưa ra một số biện pháp

rất thú vị. Nếu anh chị chia sẻ với em một số thông tin,

em sẽ tư vấn cho anh chị dễ dàng hơn.

- Sản lượng các loại sản phẩm trung bình/tháng?

- Sản lượng các loại sản phẩm tương tự với sản phẩm

Công ty trung bình/tháng?

* Thu thập thông tin của khách hàng để nắm tình
hình hiện tại của họ:

- Làm sao để khách hàng đông hơn?

- Làm sao để cửa hàng nổi tiếng hơn?

- Làm sao để nhận được tiền tài trợ của

công ty nhiều hơn?

- Làm sao để cửa hàng có sức sống hơn?

- Làm sao quản lý cửa hàng tốt hơn?

* Phát hiện những vấn đề mà khách hàng phải

quan tâm để giải quyết, thường thì bao gồm:

* Chuyển những vấn đề thành những cơ hội

kinh doanh cho Công ty:

- Sẽ gửi nhân viên PG được đào tạo bài bản đến

giúp anh chị chào khách dùng thử sản phẩm

- Tặng hàng demo hay hàng khuyến mãi để khách

dùng thử.

- Đưa ra những cơ hội tốt hơn cho khách hàng so

với đối thủ cạnh tranh
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* Đưa ra giải pháp có kèm theo điều kiện sản

phẩm của công ty:

- Trang trí mặt tiền để thu hút khách có hình

ảnh sản phẩm của công ty

- Mời khách hàng tham gia các hoạt động

promotion của công ty để thu hút khách

* Kết thúc buổi viếng thăm: 

- Chốt lại những cam kết

- Thực hiện (phối hợp với các bộ phận) các

cam kết đó trong thời gian nhanh nhất.

- Ghi nhận những ý kiến của khách hàng

- Trình bày trong những cuộc họp Sales định

kỳ hàng tháng/quí về những kinh nghiệm bán

hàng của mình.

2. Lên kế hoạch:

- Nắm vững địa lý

-Trong vài ngày đầu, đi thử một vòng khu vực và

nắm bắt những điểm sau:

+ Cự ly di chuyển hợp lý

+ Số cuộc viếng thăm có thể thực hiện

+ Đường đi hợp lý nhất

+ Các loại hình khách hàng

+ Nơi có tiềm năng doanh số cao nhất

+ Cách đàm phán, bán hàng hiệu quả nhất
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3. Trình bày

- Sử dụng những câu đề nghị theo mẫu để giải

quyết lần lượt những nhu cầu của khách hàng,

được sắp xếp lại một cách gãy gọn và thuyết

phục.

- Tuy chủ cửa hàng không phải là đối tượng tiêu

dùng trực tiếp, cố gắng trình bày cho họ thấy lợi

ích mà sản phẩm và các dịch vụ trợ giúp mà

công ty mang đến cho họ. Hãy dùng Tính năng

sản phẩm mà bạn học được để diễn dịch thành

lợi ích cho họ!

4. Kết thúc:

- Chỉ khi thấy khách hàng có “tín hiệu” đồng ý,

hãy cố gắng kết thúc bằng cách bán thật nhiều

hàng:

+ Đơn đặt hàng phải đủ lớn

+ Có thể đề nghị giảm giá đặc biệt cho đơn

hàng lớn và đầu tiên khi làm ăn với Công ty

(một lần duy nhất cho Đơn hàng đầu tiên hoặc

sản phẩm mới)

+ Thu xếp với đại lý về khoản tín dụng cho họ

- Ghi lại những thoả thuận, nhắc lại để khách

hàng nhớ

II. QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA SALEMAN  (SM)

1. 

Những 

yêu 

cầu và 

trang 

bị

- Chỉ tiêu bán hàng của cấp trên

- Khóa huấn luyện của Công ty

- Kiến thức sản phẩm

- Kỹ năng bán hàng tại điểm bán

- Form:

- Báo cáo ngày

- Báo cáo đặc biệt

- Bảng đánh giá kỹ năng

- Bảng nhận xét thực hiện công việc
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2. 

Những 

báo cáo 

phải 

nộp

- Báo cáo ngày SM

- Bảng đề nghị hỗ trợ (nếu có)

+ Kiến nghị về giải pháp giúp

tăng doanh số

+ Các vấn đề khó khăn gặp phải

trong khi làm việc

3. Các hoạt động

1. Chuẩn bị:

- Làm quen đồng nghiệp :

. Người quản lý

. Thủ kho

. Trưởng nhóm SM

- Làm quen đặc điểm của cửa hàng:

. Vị trí hàng hoá trong cửa hàng

. Vị trí tốt nhất

. Giờ khách đông nhất

. Sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất

- Chuẩn bị các yếu tố khác:

. Kiểm tra tình hình tồn kho sản phẩm

. Dự kiến kịch bản chào mời

. Chỉ tiêu phấn đấu trong ngày

. Kinh nghiệm những lần trước

. Kinh nghiệm của đồng nghiệp
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2. Mở đầu:

- Tươi cười đón khách

- Đứng ở vị trí thuận lợi nhất

- Gần người ra quyết định chọn sản phẩm

- Gần người dễ thuyết phục nhất (dự

đoán những lần đầu, về sau sẽ có kinh

nghiệm)

- Hướng dẫn khách đi đến khu vực gần

hàng hoá nhất

3. Trình bày

- Dùng những câu chuyện, đi vào trình bày lợi

ích của sản phẩm bằng những tính năng được

học.

- Ngắn gọn, đi vào lợi ích của sản phẩm, gây

sự ngạc nhiên, tò mò cho khách hàng.

- Lưu ý không chỉ bán mội loại sản phẩm mà

bán một hệ thống sản phẩm của công ty

- Hãy nói với khách hàng đó đều là những sản

phẩm tốt, sử dụng công nghệ sản xuất hiện

đại nhất trên thế giới.

Ví dụ: Bán sản phẩm X

- Không nói: Sản phẩm X được làm bằng phương

pháp …, là sản phẩm duy nhất ở VN hiện nay.

Khách hàng sẽ nghĩ: Kệ anh chứ!

- Nên nói: Các loại sản phẩm cùng loại được sản

xuất không có thành phần … nên không đem lại

cho khách hàng những lợi ích…. Sử dụng sản

phẩm X, anh chị:

- Được sử dụng tính năng hiện đại nhất hiện nay

- Có những đặc điểm đặc biệt ….

- Cung cấp cho khách hàng những hiệu ích ….

- Không gây phiền toái cho khách hàng vì …



Nghiệp vụ bán hàng 20

4. Kết thúc:

- Cố gắng bán được hàng. Điều Công ty

cần là bạn làm cho họ thực sự hiểu rõ và

cảm thấy giá trị khi sử dụng sản phẩm của

Công ty.

III. QUY TRÌNH GIÁM SÁT CỦA ASM

1. 

Những 

yêu 

cầu và 

trang 

bị

- Chỉ tiêu bán hàng trong tháng

- Hồ sơ ghi kỹ năng, năng lực của

nhân viên

- Khu vực phân công

- Danh sách khách hàng trong khu

vực.

- Tài liệu huấn luyện về kỹ năng giám

sát

2. 

Những 

báo 

cáo 

phải 

nộp

- Báo cáo tổng hợp của các Srep trong

khu vực

- Báo cáo phân tích hiệu quả bán hàng

- Báo cáo tình hình phát triển kỹ năng

nhân viên

- Kiến nghị giải pháp để tăng doanh số
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3. Các hoạt động

- Lên kế hoạch, dự đoán doanh số, chi phí cho hợp lý

- Sáng tạo những biện pháp giúp tăng doanh số.

- Kiểm soát để những rủi ro về dự báo.

- Kiểm tra hoạt động của nhân viên

- Đào tạo thay thế mình trong tương lai.

- Bảo đảm mọi việc xảy ra theo đúng như kế hoạch.

- Đưa ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết những

tình huống không lường trước được.

- Thực hiện một số cuộc bán hàng mà:

+ Trình độ nhân viên chưa thể làm nổi.

+ Làm mẫu cho nhân viên học tập

IV. QUY TRÌNH GIÁM SÁT CỦA SALE SUB

1. 

Những 

yêu 

cầu và 

trang 

bị

- Chỉ tiêu bán hàng trong

ngày/tuần/tháng của các cửa hàng.

- Hồ sơ ghi kỹ năng, năng lực của

nhân viên sau khi tốt nghiệp khoa

huấn luyện của Công ty.

- Tài liệu huấn luyện về kỹ năng giám

sát (supervisory skills)

2. 

Những 

báo 

cáo 

phải 

nộp

- Báo cáo tổng hợp của các SM cấp

dưới

- Báo cáo phân tích hiệu quả bán

hàng

- Báo cáo tình hình phát triển kỹ năng

nhân viên

- Kiến nghị giải pháp để tăng doanh

số
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3.

Các 

hoạt 

động

- Kiểm tra các hoạt động bán hàng của

các SREP tại một khu vực

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Phát triển thị trường

- Giải quyết mối quan hệ khách hàng và

công ty

- Tuyển dụng – Huấn luyện và Quản lý

đội ngũ bán hàng.

BÀI 

TẬP

Hãy xây dựng Quy trình bán hàng cụ thể cho từng

chức vụ của công ty kinh doanh sản phẩm sau:

1.Bia chai Heineken

2.Nước giải khát Pepsi

3.Kẹo cao su Doublemin

4.Bột nêm Knorr

5.Café Trung Nguyên

6.Dầu gội của P&G

7.Nước tương Chinsu

8.Thực phẩm sấy khô

Vinamit

9.Nước mắm Phú Quốc

10.Tã giấy Huggies

11.Bột giặt Omo

12.Xúc xích Vissan

13.Yaourt Vinamilk

14.Kem Wall’s

15.Kem đánh răng Close-

up

KỸ THUẬT 

BÁN HÀNG
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1. Quy trình bán hàng

Trước khi tiếp xúc

Tiếp xúc

Xác định nhu cầu 

Lựa chọn & giới thiệu 

Báo giá

Thương lượng 

Kết thúc 

2. Kỹ thuật bán hàng

a. Trước khi tiếp xúc

Thu thập các thông tin cơ bản: loại

hàng, kiểu mẫu, mức giá... mà khách quan

tâm.

Nắm thông tin về khách hàng: giới

tính, độ tuổi, tính chuyên nghiệp, tính cách,

thường xuyên hay khách hàng mới, số người

tham gia quyết định…

Kiểm soát đối thủ cạnh tranh: chiến

lược giá, chào hàng, các khoản hoa hồng…

Chuẩn bị các công cụ: tài liệu bán hàng,

chào hàng, kế hoạch dự kiến, hình ảnh, thư

khen ngợi của các KH khác, quà tặng, danh

thiếp…
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Các câu hỏi và trả lời: đảm bảo mỗi câu

hỏi đều đã được dự đoán trước và trả lời như

thế nào

Chuẩn bị tâm lý tiếp xúc

b. Tiếp xúc

Ấn tượng ban đầu

Chuyên

nghiệp,

lịch sự,

tin cậy

Mỉm cười, 
bắt tay

Giới thiệu 
và 
trao
danh 
thiếp

Mở đầu
bằng lời
cám ơn

Khi khách hàng đang xem xét hàng

hóa, người bán hàng cần lưu ý:

Giữ yên lặng nhưng ở bên cạnh để sẵn

sàng trả lời các câu hỏi kịp thời

Một lời mời chào khác dành cho khách

hàng đang xem hàng hóa
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Đeo kính mát

Hút thuốc lá

Than phiền về khách hàng khác hoặc công 
việc của mình

Chỉ trích đối thủ

Ăn mặc và nói năng quá “bình dân”

Ngoái tai, ngoái mũi

Đeo nhiều trang sức, mùi nước hoa quá nặng

Những điều cần tránh khi tiếp xúc khách hàng

Những điều cần tránh khi tiếp xúc khách hàng

Nhai kẹo cao su

Dùng từ ngữ quá thân mật, suồng sã

Đề cập những điều tế nhị: tôn giáo, chủng 
tộc, địa phương

Dùng từ không chắc chắn: có thể, có lẽ, gần 
như là …

c. Xác định nhu cầu của khách hàng

Lắng nghe

Quan sát

Gợi ý bằng

những câu

hỏi ngắn

gọn, để thời

gian cho

khách trình

bày ý kiến

và lắng

nghe

Quan sát

phản ứng của

khách hàng

thể hiện trên

gương mặt,

ánh mắt, cử

chỉ…khi

khách hàng

ngắm sản

phẩm
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Câu hỏi đóng -Thu thập thông tin khách hàng

-Xác định khả năng tài chính và

đặc điểm khách hàng

Câu chuyển ý - Phát hiện nhu cầu của khách

hàng

Câu hỏi mở -Thấu hiểu nhu cầu của khách

hàng đối với sản phẩm

-Giúp khách hàng nhận ra nhu

cầu của mình

-Lựa chọn sản phẩm phù hợp

Bán hàng 
có dẫn 
chứng

Tạo hiệu quả thuyết phục

Có sẵn 1 
danh sách 
khách hàng 

hài lòng

Thư của 
khách 

hàng hài 
lòng

d. Lựa chọn và giới thiệu hàng hóa

- Lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng

- Giới thiệu hàng hóa một cách đa dạng hay

sinh động theo đặc điểm sản phẩm

- Linh hoạt giới thiệu món hàng thay thế có

cùng công dụng nếu không có sản phẩm chính

 dù rẻ hay đắt tiền, cần đưa món hàng ra

một cách trân trọng lịch sự và luôn giữ sạch

sẽ.
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Biểu diễn

Giai đoạn 1

Mô tả ngắn gọn các

đặc điểm và lợi ích

của sản phẩm và

giải thích cách sử

dụng

GiaiGiai đoạn 2

Biểu diễn và khuyến

khích người mua tự

tay sử dụng sản

phẩm với sự theo dõi

của người bán

Bảo đảm

Độ tin cậy của 
sản phẩm

Dịch vụ 
hậu mãi

Yểm trợ 
giao hàng

Giảm chi phí nếu 
không may xảy ra

Những kỹ năng được sử dụng khi trình bày sản phẩm

1.Chỉ trình bày khi sản phẩm thực sự đáp ứng nhu
cầu khách hàng

2.Luôn chủ động kiểm soát tiến trình giới thiệu sản
phẩm

3.Ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, phù hợp phong cách
khách hàng

4.Động tác phù hợp lời nói, kết hợp nhuần nhuyễn
khi sử dụng tài liệu mình họa

5.Không sa đà giải thích những thắc mắc của khách
hàng

6.Không nói dối khách hàng
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e. Nghệ thuật nói giá

Tạo cảm giác

thoải mái khi

quyết định

lựa chọn

món hàng

vừa ý

Cần phải 

biết cách 

nói giá

Ghi giá bán 

trên món 

hàng

Không ghi 
giá bán 

trên món 
hàng

- Đừng bao giờ trả

lời ngay câu hỏi:

“món hàng này giá

bao nhiêu?”.

- Nguyên tắc cơ

bản: làm cho

khách hàng thấy

món hàng to hơn

giá bán.

Phân biệt ĐẶC ĐIỂM sản phẩm với QUYỀN LỢI sản phẩm

ĐẶC ĐIỂM QUYỀN LỢI

1. Đồng hồ của công ty

tôi chạy bằng pin

Chiến đồng hồ này vẫn chạy tốt ngay

khi khách hàng quên lên giây

2. Đồng hồ của chúng

tôi có phủ chất huỳnh

quang

Do mặt đồng hồ luôn phát sáng nên

khách hàng vẫn xem được giờ trong

bóng đêm

3. Đồng hồ của chúng

tôi không thấm nước

Dù quý khách đi bơi hay đi dưới trời

mưa thì đồng hồ chẳng hề hấn gì

Là nét đặc trưng của 

sản phẩm cung cấp cho 

khách hàng

Là những điều thực sự có ý nghĩa

cho khách hàng

f. Thương lượng & xử lý phàn nàn

Phàn nàn

Sản phẩm Giá cả

…phù hợp nhu cầu

… chất lượng

… hợp lý

… có dịch vụ đi

kèm
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* Một số chú ý để thương lượng khi gặp phàn

nàn

chất lượng 
sản phẩm.

nét đặc 
trưng nổi 

bật 

nguồn gốc 
sản phẩm 

phương pháp 
sản xuất 

công dụng 
sản phẩm

Căn cứ vàoCăn cứ vào

Chất lượng sản phẩm: những sản phẩm dựa

trên cấu tạo, nguyên liệu, thương hiệu nhà

sản xuất để tạo nên giá trị

Nét đặc trưng nổi bật: những sản phẩm có

những dấu hiệu đặc biệt làm thu hút khách

hàng

Nguồn gốc sản phẩm: những sản phẩm dựa

trên nền công nghiệp của quốc gia, địa

phương để tạo nên giá trị

Phương pháp sản xuất: những sản phẩm dựa

trên những công nghệ sản xuất để tạo nên

giá trị

Công dụng sản phẩm: những sản phẩm chỉ

sau khi sử dụng mới nhìn thấy giá trị sản

phẩm
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Ứng xử với phàn nàn

Cảm tưởng của người mua khi bị cắt

ngang là người bán tin rằng :

+ Lời phàn nàn quá hiển nhiên là sai.

+ Chẳng có gì đáng quan tâm.

+ Không đáng để nghe hết câu.

Hãy nghe và đừng cắt ngang

 Việc cắt ngang chối bỏ sự nể trọng mà

người mua đáng được có

Đồng ý và chống chế

Đồng ý rằng những 
gì người mua nói 
đều nghe được và 

hợp lý

Nhằm duy trì sự
nể trọng mà người
bán muốn tỏ cho
người mua biết

Đưa ra một 

quan điểm 

khác

Mài mòn sự gay cấn
và tạo ra bầu không
khí tương thuận
thay vì tương phản
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Từ chối thẳng thừng

Phải rất cẩn thận nhưng vẫn có thể

dùng nếu người mua thật tình muốn tìm

thêm thông tin.

g. Kết thúc bán hàng

Cần nhận biết các tín hiệu muốn kết thúc

của khách hàng bằng lời nói hoặc qua cử

chỉ

Sử dụng một số kỹ thuật để kết thúc

Kỹ thuật kết thúc bán hàng

Làm cho khách

hàng hết do dự

bằng cách tự

tin vào lời nói

của mình, nắm

bắt ý nghĩ của

khách hàng …

để kết thúc

Dùng câu hỏi phụ

về một vấn đề

phụ liên quan

đến món hàng.

…không nên hỏi

“anh mua sản

phẩm này chứ?”

…mà chỉ hỏi “anh

chọn loại nào?”

Gợi ý sắp có

một biến cố

mới xảy ra có

thể ảnh

hưởng đến

giá mua.
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Thực hiện một

động tác cụ thể

để khách hàng

khó lòng khước

từ.

… cầm bút viết

vào đơn đặt

hàng và hỏi

“anh lấy số

lượng bao

nhiêu?”

Gợi ý tính bắt

chước.

Người bán có

thể nói “Đôi giày

này vừa được cô

ca sĩ A mua”.

Mời khách

hàng mua giúp.

Đánh vào tâm

lý thích ban ân

của người mua.

TÌNH HUỐNG

Một nhân viên đang quảng bá sản phẩm

sữa của công ty ở công viên thì bỗng có

một phụ nữ la lên hôm qua con bà thử sữa

về nhà bị đau bụng.......?

Có 2 người khách đến cửa hàng điện thoại di

động muốn mua 1 chiếc điện thoại cũ, 2

người khách xem rất lâu và có vẻ rất hiểu

biết nhưng không tìm thấy 1 cái điện thoại cũ

nào dưới 500 ngàn.

Đang cho khách xem, nhân viên bán hàng

gặp một vị khách khác mang 1 chiếc điện

thoại cũ đem đến bán .

Làm sao để vừa bán được hàng, vừa có thể

thâu được máy cũ giá ok để bán khi khác?
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- Hiểu khách hàng

- Tạo ấn tượng đẹp trong mắt khách hàng

- Đặt câu hỏi thông minh nhất

- Lắng nghe hiệu quả

- Thuyết phục hiệu quả

- Trưng bày hàng hoá thuyết phục

THẤU HIỂU 

NGƯỜI TIÊU DÙNG

(Customer insight –

Sự thật ngầm hiểu)
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Những đòi hỏi của người tiêu dùng đối với thực phẩm

Những kỳ vọng của người tiêu dùng đối với việc sử 
dụng thực phẩm

Mối quan tâm của người tiêu dùng đối với thành phần 
dinh dưỡng trong thực phẩm
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Khái niệm “Sự thật ngầm hiểu”

- Nhìn xuyên qua bề mặt

+ thấu hiểu những gì người tiêu dùng đang
nghĩ và mong đợi
+ tại sao những suy nghĩ và mong đợi này
quan trọng đối với họ

 Là sự thật nằm sâu trong tâm trí người tiêu
dùng nhưng chưa được nói ra rõ ràng

- Hiểu về sự thật ngầm hiểu tức là có được
những cách nhìn mới mẻ và sâu sắc về nhu
cầu người tiêu dùng.

Phân khúc nhu cầu

Nhắm phân khúc mục tiêu

Tìm sự thật ngầm hiểu

Quá
trình
ra 

quyết 
định
mua 
hàng

Niềm 

tin
của 

người
tiêu
dùng

Những yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định mua hàng

Rào cản và mở cổng

Vì sao cần thấu hiểu người tiêu dùng?

- Sự thật ngầm hiểu giúp khám phá những

nhu cầu mới của người tiêu dùng

* Dầu gội đầu thông thường có mùi hương

nhẹ nhàng, nữ tính

Sự thật ngầm hiểu giúp tạo một cách nhìn mới
về một nhu cầu cũ từ đó tạo ra các lợi thế
cạnh tranh mới

Vì sao cần thấu hiểu người tiêu dùng?
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Tại sao người tiêu dùng sử dụng sản
phẩm/dịch vụ?

Vì sao cần thấu hiểu người tiêu dùng?

+ Lý do cốt lõi là gì?

+ Nếu không có sản phẩm/thương

hiệu thì người tiêu dùng sẽ nhớ nhất

cái gì?

Sự thật ngầm hiểu 1

• X men

• Sự thật ngầm hiểu: do nhu cầu giao tiếp
nhiều nên nam giới cần có vẻ bề ngoài
quyến rũ, thu hút nhưng không muốn mất
nhiều thời gian và tiền bạc cho việc chăm
sóc bản thân

• Sản phẩm: dầu gội, sữa tắm Xmen dành
cho mọi tầng lớp khách hàng với mùi
hương đặc biệt của nam giới

Sự thật ngầm hiểu 2

• Dịch vụ Spa

• Sự thật ngầm hiểu: Sau một ngày, một
tuần làm việc cật lực và căng thẳng, việc
chăm sóc da mặt, massage tẩy độc tố cho
cơ thể, hay đơn giản như để thư giản trong
không gian spa tỉnh lặng, điệu nhạc du
dương giúp hồi phục sức khỏe và tinh
thần.

• Sản phẩm: dịch vụ Spa bao gồm xông hơi
khô, xông hơi nước, massage mặt…
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Sự thật ngầm hiểu 3

• Prudential

• Sự thật ngầm hiểu: mua bảo hiểm không

phải để kiếm lời mà để tích luỹ cho con,

cho tuổi già, để phòng bệnh hiểm nghèo….

• Sản phẩm: Prudential: luôn luôn lắng nghe,

luôn luôn thấu hiểu

Sự thật ngầm hiểu 4

Sản phẩm: bia Tiger – bản 

lĩnh đàn ông ngày nay

Sự thật ngầm hiểu:

Đàn ông uống bia

để thể hiện sự

mạnh mẽ và cá

tính của mình

BÀI TẬP

Đưa ra 5 sản phẩm

Hãy đi tìm sự thật ngầm hiểu của các sản

phẩm đó mà người tiêu dùng mong muốn

có được khi mua sản phẩm

+ Kỳ vọng của khách hàng đối với sp

+ Mối quan tâm của khách hàng về thành

phần của sp
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Tạo 

ấn tượng đẹp 

trong mắt 

khách hàng

* Tạo vẻ ngoài phù hợp, gây thiện cảm

- Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp hoàn

cảnh.

 Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên sẽ dễ dàng

tiếp xúc với đối tượng.

- Tránh lòe loẹt, quần áo nhăn nhó.

 khi xuất hiện với trang phục không phù hợp

sẽ khó bộc phát ra khỏi lớp vỏ ấy.

- Tránh xịt nước hoa quá nồng, dễ gây phản
ứng ngược.

+ Dáng vẻ bên ngoài

- Đối với nguời trực tiếp tiếp xúc khách hàng,

diện mạo là cách ăn mặc, thái độ giao tiếp…

+ Phù hợp với sản phẩm chào bán

+ Phù hợp với nơi tiếp xúc khách hàng

+ Gọn gàng, tránh gây phiền hà về trang

phục với công việc

+ Tương đồng với trang phục của khách

hàng
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- Đừng quá chung diện, đừng quá luộm thuộm

+ Không trang điểm quá đậm, không

dùng các kiểu tóc cầu kỳ

+ Không đeo các trang sức, phụ liệu

rườm rà, nhiều màu sắc

+ Đừng biến mình thành một ngôi sao

rực rỡ khi xuất hiện ở đám đông

+ Không mặc trang phục quá cầu kỳ so

với nơi đến

+  Chuẩn bị diện mạo

Kiểm tra cẩn thận hình thức của mình, sao

cho không để một thiếu sót nhỏ nào có thể

dẫn đến những ấn tuợng xấu đối với khách

hàng.

+ Đứng truớc guơng ngắm mình vài phút để giúp

trở nên tự tin hơn.

+ Trang phục được chọn lựa và chuẩn bị chu đáo

+ Nét mặt luôn tươi tắn và không để bất cứ dấu

hiệu nhăn nhó, buồn rầu ... trên gương mặt

+ Hơi thở, dáng đi, âm vực giọng nói, nội dung

muốn chia sẻ... cần được chuẩn bị chu đáo

* Các quy tắc xã giao nơi làm việc, kinh 
doanh

+ Trang phục:

Tuỳ theo thời tiết của từng vùng, từng ngày và tuỳ

theo đối tượng khách và mục đích gặp gỡ

Đối với Nam: 

Complete hoặc Áo sơ

mi dài hoặc ngắn tay

bỏ trong quần, có

hoặc không thắt

caravatte tuỳ theo

thời tiết

Đối với nữ:

Áo dài hay bộ

complete nữ hay đồng

phục công ty
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- Phải đeo thẻ ảnh có ghi rõ họ tên, chức vụ;

trước cửa các phòng ban và trên bàn làm việc

phải có biển đề tên, chức vụ (nếu có).

- Phải xoá bỏ ngay các cách ăn mặc tuỳ tiện,

thiếu nghiêm chỉnh

+ Bắt tay: 

Là một động tác xã giao thông thường và phải

được tôn trọng theo những quy ước sau:

Cần biểu thị tình cảm đúng mức

Người đứng ở chỗ cao không được chìa tay

ra để bắt tay với người đứng ở chỗ thấp hơn

(phụ nữ có thể ngồi để bắt tay)

Không nên bắt bằng tay trái vì như thế là vô

lễ.

·Chủ nhà chủ động bắt tay trước từng người

khách

·Khi phụ nữ gặp khách nam giới mà họ tỏ lời

chào trước, nếu đã quen lâu thì nên bắt tay

đáp lễ, còn không thì chỉ nghiêng mình chào;

·Thứ tự bắt tay: người đến trước thì bắt tay

trước, người đến sau bắt sau.
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dùng hai tay chụp bổ với nhau cùng một lúc

bắt tay quá lâu

lắc mạnh nhiều lần

vừa bắt tay vừa vỗ vai khách hay ngoảnh mặt

đi

đưa cả hai tay để bắt tay hai người cùng một

lúc

Không

+ Danh thiếp

Qua danh thiếp có thể biết được phần nào về

trình độ học thức, công việc và địa vị xã hội

của nhau.

Tuỳ theo địa vị người giao tiếp mà đưa bằng

một tay hoặc hai tay nhưng nhất thiết phải

đưa đúng chiều và ngôn ngữ để người đối

diện có thể đọc được

Khi nhận danh thiếp nên đọc qua ít phút để

tôn trọng họ rồi nhẹ nhàng đút vào túi áo

ngực, kẹp vào quyển sổ hay túi cho vào túi

xách

Tránh in danh thiếp quá mỏng manh, loè loẹt,

cầu kỳ, hoặc quá nhiều chức danh mà chẳng

có liên quan
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+ Lời nói

· Phải đảm bảo có tính chính xác

· Đảm bảo tính trang trọng

 phải có chủ ngữ rõ ràng, những câu nói xã

giao như: cám ơn, cảm tạ, xin lỗi, làm ơn…

Cách thức xưng hô cũng tuỳ hoàn cảnh để

chọn lựa cho phù hợp:

. Xưng hô với lãnh đạo: không nên gọi

bằng tên riêng trừ phi họ cho phép, nên

dùng thêm từ xưng hô để gọi

. Xưng hô với những người lớn tuổi hơn:

gọi họ bằng chức vụ.

- Trang phục được chọn lựa để thu hút

người khác.

- Ngôn ngữ trang trọng. Tránh dùng từ lóng,

từ địa phương, khẩu ngữ quá nhiều.

- Cử chỉ khi ăn uống cần "tự chủ" với hành

động của bản thân.

+ Tại hội nghị, sự kiện:
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* Nghệ thuật nhớ tên người khác

+ Giữ sự tập trung.

- Tập trung, giũ sạch những suy nghĩ liên

quan đến bên ngoài, lặp lại vài lần tên của

khách khi được giới thiệu.

- Nhẩm tên và địa vị (Bác sĩ A, Giám đốc B,

Giáo sư C…) trước khi bước vào một sự kiện

xã giao hay kinh doanh.

- Cường điệu nét mặt và tên

thành những hình ảnh dễ nhớ.

- Khi được giới thiệu tên, hãy

chú ý xem họ có điều gì đặc

biệt thú vị, hấp dẫn không?

- Chọn một đặc trưng và

chuyển điều đó vào bộ nhớ

bằng cách sinh động hóa,

cường điệu nó.

+ Cường điệu tên và nét mặt.

Ms Mỹ = 
người đẹp

- Khi trò chuyện, hãy thường nói ra cái tên đó

lúc thích hợp.

- Cần phải ghi tên khách ra giấy cùng với hình

ảnh đã liên kết với nó.

+  Ôn lại và củng cố.
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Câu hỏi đóng

- Dùng khẳng định hay xác nhận những gì

bạn nghĩ có thực sự diễn ra trong tâm trí

khách hàng hay không.

- Hữu ích để đưa ra những phản hồi trong

cuộc hội thoại.

- Có thể sử dụng để thu thập những thông

tin cụ thể.

* Mục đích là thu nhận thông tin về khách hàng.

Trước khi đi vào phần chính của cuộc hội thoại, cần

phải tìm hiểu thông tin về người mua và công việc

của họ.

Câu hỏi đóng

Nếu đây là một vụ mua bán căn hộ:

Anh/chị đã sống ở thành phố này lâu chưa?

Anh/chị đã bao giờ mua căn hộ chưa? 

Diện tích như thế nào là phù hợp với anh/chị?”. 
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Nếu đây là việc bán các phần mềm kinh doanh:

Công ty của anh/chị hoạt động trong lĩnh vực nào?

Có bao nhiêu nhân viên?

Những ai là khách hàng của anh/chị?

Ai là đối thủ cạnh tranh?”.

Câu hỏi đóng

Nếu đây là việc bán sản phẩm bảo hiểm:

Anh chị có hài lòng với công việc hiện nay không?

Thu nhập hiện nay của Anh chị ước khoảng bao nhiêu?

Anh chị có hy vọng được tăng lương trong thời gian tới

không?

Với thu nhập hiện tại, Anh chị có đủ để trang trải những chi

tiêu cơ bản cho gia đình không?

Câu hỏi gợi mở vấn đề

- Không thể đơn giản trả lời “Có” hay “Không”.

- Không dẫn dắt, kiểm soát hay cố gắng lôi kéo

những người khác.

- Mở ra các chủ đề hội thoại mới.

- Bắt đầu với những từ “khi nào”, “điều gì”, “như

thế nào”, “ở đâu”.

- Cần phải suy nghĩ trước khi trả lời.

- Động viên khách hàng hé mở những cảm giác

của họ.

Câu hỏi gợi mở vấn đề

- Ông đang tìm kiếm cái gì ?

- Ông đã tìm được gì…

-Ông có đề xuất thế nào không…

- Ông đã có kinh nghiệm gì…

- Ông đã sử dụng thành công như

thế nào ?

- Ông quyết định như thế nào ?

- Tại sao đó là yếu tố quyết định…

- Ông muốn thay đổi điều gì về…

- Có yếu tố nào khác nữa không

- Điều gì đã khiến ông chọn

- Ông thích về điều gì

- Ông muốn cải tiến mặt gì

của…

– Chắc với sản phẩm này ông

khó lòng đạt được những công

việc có yêu cầu cao như thế

này?

– Sau một thời gian sử dụng

sản phẩm lâu như thế, ông đã

gặp phải trục trặc nào chưa?

– Sự trục trặc nào khó giải

quyết nhất là gì?



Nghiệp vụ bán hàng 46

Câu hỏi định hướng

- Dùng để hiểu được những nhu cầu và

mong muốn của khách hàng.

- Chuyển cuộc hội thoại từ một chủ đề logic

sang một chủ đề khác.

- Mời khách hàng tham gia vào việc trao

đổi thông tin qua lại.

- Có thể được sử dụng để thay thế câu hỏi

đóng trong trường hợp bạn buộc phải hỏi.

Câu hỏi định hướng

– Nếu mua sản phẩm này thì có giúp ích được

gì cho anh/chị không?

– Tại sao điều này lại có lợi?

– Anh/chị nói gì về việc tăng chất lượng sản

phẩm/dịch vụ?

– Có bõ công không, nếu các sự cố ít đi và chi

phí cho lĩnh vực này sẽ giảm tới 10%?

– Anh/chị quan tâm đến điều gì ở những thiết

bị mới?

Câu hỏi kiểm chứng

- Giới thiệu một bên thứ ba có liên quan đến

chủ đề thảo luận.

- Có thể nâng cao sự tin cậy của một ai đó

rằng bạn có thể hiểu được nhu cầu và mục

đích của họ.

- Củng cố và giải toả sự băn khoăn, thắc

mắc của một ai đó.

- Thể hiện những mối quan tâm hay các vấn

đề vướng mắc trước khi chúng xuất hiện.
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Câu hỏi kiểm chứng

- Thế liệu với sản phẩm mới có giải quyết

được những vấn đề của anh không?

- Anh nghĩ thế nào, anh sẽ được những gì?

- Sản phẩm mới có thể giúp được gì anh

trong cuộc sống không?.

- Anh có gặp vấn đề khó khăn gì hiện tại

không ?

- Các đặc tính này có mang lại lợi ích gì cho

anh ?

Câu hỏi bày tỏ quan điểm

- Hữu ích trong việc hé mở những chủ đề mà

khách hàng ưa thích, và hiểu biết sâu sắc về

những nhu cầu riêng lẻ của một ai đó.

- Đưa ra một câu hỏi thẳng thắn theo cách thức

không đối chất.

- Để một ai đó nói chuyện thẳng thắn và cởi

mở.

- Đưa ra cơ hội để chia sẻ tình cảm.

- Biểu hiện sự quý mến và tôn trọng một ai đó.

- Giúp đỡ mở rộng và kéo dài cuộc hội thoại.

Câu hỏi bày tỏ quan điểm

– Vì những trục trặc này chắc công việc

của anh sẽ bị ảnh hưởng?

– Vì giá quá cao, liệu anh chị có nghĩ rằng

nên ngưng sử dụng sản phẩm không?

– Điều này chắc làm cho anh không được

hài lòng?

– Thiết kế sản phẩm thật là sáng tạo đúng

không?
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Câu hỏi làm rõ ý

- Đảm bảo sự nhất trí với khách hàng và

chứng tỏ cho họ thấy bạn hiểu chính xác

những gì họ đã nói.

- Thể hiện dưới ngôn ngữ của bạn những gì

bạn đã được nghe.

- Làm sáng tỏ sự khác biệt trong những từ

ngữ đã được sử dụng.

- Làm rõ nghĩa của những từ ngữ đã được

sử dụng.

- Anh cho rằng đâu là vấn đề của sản phẩm ? 

- Anh muốn nói gì khi cho rằng sản phẩm 

không phù hợp ? 

- Vấn đề màu sắc liên quan như thế nào đến 

thiết kế chung ?

- Anh có thể cho tôi một ví dụ? 

- Anh có thể giải thích rõ hơn nữa hay không? 

Câu hỏi phát triển

- Động viên khách hàng cho biết rõ thêm về

những gì họ đã nói.

- Khiến cho khách hàng thể hiện cảm giác và

tình cảm của mình về chủ đề hiện tại.

- Có những hiểu biết sâu rộng hơn về những

gì đang được trao đổi với khách hàng.
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Câu hỏi phát triển

- Nó có thể gây ra tác động nào? 

- Điều đó chắc chắn xảy ra hay có khả năng xảy ra? 

- Có cách thay thế nào không? 

- Anh hàm ý điều gì qua việc này? 

- Nếu điều đó xảy ra, nó có thể gây ra hậu quả gì? Tại 

sao? 

- Tác động của nó có thể là gì? 

- Lựa chọn thay thế là gì? 

- Nếu đúng như vậy thì còn điều gì chắc chắn sẽ đúng 

nữa? 

BÀI TẬP

Mỗi nhóm chọn 1 sản phẩm để bán hàng

Đặt ra tình huống tiếp xúc với khách hàng và

xây dựng các câu hỏi theo 7 dạng câu hỏi trên

( Mỗi dạng 1 câu hỏi)

Sản phẩm gợi ý: Tủ lạnh, Tivi, Máy lạnh, Máy

giặt, Laptop, Máy tính bảng, Điện thoại di

động…

Lắng nghe 

hiệu quả
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1. Ba kiểu lắng nghe

Lắng nghe nội 
dung 

 hiểu và lưu 
giữ thông tin 
của người 
truyền đạt

 xác định một 
số điểm quan 

trọng của
thông tin đó

Lắng nghe để 
phê bình 

 hiểu vừa 
đánh giá ý 

nghĩa thông tin 
của người 
truyền đạt

 nỗ lực khám 
phá ra quan 

điểm của 
người nói

Lắng nghe 
tích cực 

 hiểu được 
những cảm 

giác, nhu cầu 
và ước muốn 
của người nói

 giúp cho cá 
nhân đó bộc 

bạch cảm xúc 
của họ

Tiến trình lắng nghe

Lắng nghe bao gồm năm hoạt động liên quan với nhau hầu

như đều xảy ra theo một chuỗi liên tiếp.

Tham 
dự 

Diễn 
giải 

Ghi 
nhớ 

Đánh 
giá 

Đáp 
lại 

nghe 
thông tin 
một cách 
tự nhiên 
và ghi 
chép

xác định 
xem diễn 
giả thực 
sự muốn 

truyền đạt 
cái gì

lưu giữ 
thông tin 
để tham 
khảo sau 

này

đo lường 
những 

nhận xét 
của diễn 

giả

phản ứng 
lại khi bạn 
đã đánh 
giá thông 
tin của 
diễn giả

Những rào cản lắng nghe

Thiên 
kiến

Vị kỷ Nghe có 
chọn lọc

Loại bỏ bất
cứ cái gì
không theo
quan điểm
của mình

coi thường
mối quan
tâm của
diễn giả

đọng lại 
trong tâm 

trí là những 
gì bạn nghĩ 
rằng diễn 
giả lẽ ra 
phải nói
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Kỹ thuật lắng nghe hiệu quả

Đừng chú trọng phong cách của người nói

bằng cách tự hỏi rằng người nói biết được điều

gì mà bạn không biết

Hãy khách quan khi lắng nghe để giảm được 

ảnh hưởng của cảm xúc khi nghe và kiên nhẫn

Hãy đi trước người nói bằng cách đoán trước

những gì họ sẽ nói và suy nghĩ về những gì họ

đã nói

Hãy cởi mở bằng cách nêu các câu hỏi làm

sáng tỏ sự hiểu biết của bạn

Hãy đưa ra ý kiến phản hồi.

Hãy ghi nội dung một cách ngắn gọn

Hãy tìm kiếm thông tin không lời. Thường thì

giọng nói hoặc cách diễn tả sẽ bộc lộ thông

tin nhiều hơn

Thuyết phục 

hiệu quả



Nghiệp vụ bán hàng 52

Nguyên tắc trao đổi1

- Nói lời “cám ơn” khi khách hàng đến cửa hàng,

xem hàng và mua hàng

- Nói lời thán phục, khen ngợi khi khách hàng chọn

sản phẩm

2 Nguyên tắc khan hiếm

- Cho khách hàng biết họ sẽ có những lợi ích đặc

biệt

- Thông báo những thứ mà có thể khách hàng sẽ

đánh mất

Nguyên tắc của sự tín nhiệm3

- Chứng tỏ trình độ, sự am hiểu, sự chân thành khi

nói về sản phẩm

- Nêu những điểm yếu của sản phẩm trước khi nói

điểm mạnh

Nguyên tắc cam kết và kiên định4

- Yêu cầu khách hàng xác nhận lời đồng ý trên giấy.

 Người ta thường thực hiện những điều mà họ viết

ra.

Nguyên tắc nhất trí5

- Mọi người có khuynh hướng bắt chước lẫn

nhau

 sử dụng những khách hàng hiện tại cùng

với những mối quan hệ của họ để tạo nên

quyết định của khách hàng.

Nguyên tắc yêu mến6

- Cần yêu quý khách hàng nhiều hơn 
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15 bước dưới đây sẽ giúp bạn thành công mỹ

mãn trong việc thuyết phục đối tác

Tạo sự tin tưởng. 

Khéo léo và chân thành

Cho khách hàng biết tại sao họ nên nghe bạn,

và chứng minh cho thấy đó là việc cần nên

làm

Tìm điểm tương đồng. 

Thể hiện cho người nghe thấy suy nghĩ của bạn rất

"ăn khớp" với họ

 Cần thấu hiểu những lo lắng của khách hàng và

biết cách chia sẻ.

Lập luận rõ ràng. 

Hãy bắt đầu sao cho ai cũng muốn nghe bạn nói

tiếp.

Hãy kết thúc sao cho để lại ấn tượng lâu dài.

Lặp lại những lập luận quan trọng nhất

Thể hiện cả ưu nhược điểm

Không một ý tưởng nào thật sự hoàn hảo.

Người nghe sẽ thấy công bằng và có lý nếu đề cập

đến cả phần ưu lẫn nhược điểm

 biết cách nhấn mạnh ưu điểm và chỉ sơ qua các

nhược điểm

Khơi gợi tính tư lợi.

Người nghe nhận được gì từ ý tưởng của bạn.

 tìm hiểu và nắm chắc mong muốn của khách hàng

và chứng minh ý tưởng ấy sẽ thỏa mãn được mong

muốn đó.
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"Tâng bốc" có chiến luợc.

Tìm hiểu sở trường, sở thích của khách hàng và khen

ngợi.

 khiến người nghe thấy họ được đánh giá cao,

được quan tâm và tất nhiên sẽ cởi mở hơn

Thể hiện tính chuyên gia

Thể hiện cho người nghe biết suy nghĩ của bạn và

được chuyên gia trong lĩnh vực đó cũng có suy nghĩ

như vậy

Tạo sự nhất trí

Hầu hết mọi người đều tán thành theo số đông.

 cần cho khách hàng biết suy nghĩ của mình được

nhiều người ủng hộ như thế nào. Nếu có một vài tên

tuổi ủng hộ thì phần thắng với bạn sẽ còn cao hơn.

Độc đáo

Cái gì càng hiếm thì càng sáng giá.

Chọn thời điểm

Việc đưa ra suy nghĩ của mình vào thời điểm nào rất

cần ở sự khéo léo và cả giác quan thứ sáu.

 Học cách phán đoán tâm trạng để biết lúc nào

khách hàng cảm thấy tự tin, an toàn để tiếp cận ý

tưởng của bạn.

Tự tin.

Phải tin vào bản thân và biết cách thể hiện sự tự tin

đó.

Chỉ cần thể hiện một chút băn khoăn là bạn đã mất

điểm trước người khác rồi.



Nghiệp vụ bán hàng 55

Tạo sự thú vị.

Cần thể hiện ý tưởng của mình một cách sinh động

với toàn bộ nhiệt huyết và cả sự hài hước nếu có thể

để thu hút người khác.  dùng những hình ảnh trực

quan sinh động để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn

cho những gì mình muốn nói.

Thể hiện sự hợp lý.

Nếu thấy hợp lý, người nghe sẽ kiên trì nghe.

Cư xử đúng mực. 

Lối nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn sẽ dễ đi vào lòng người

hơn sự bộp chộp hoặc lớn tiếng.

Khiêm tốn.

Không nên quá cầu toàn khi cho rằng có thể thuyết

phục người khác ngay lập tức.

Hãy thực tế và học cách chấp nhận rằng bạn có thể

bị... từ chối.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA

1. Bạn thích mê đôi giày đỏ tuyệt đẹp với giá rất

phải chăng tại một cửa hàng. Bạn thất vọng tràn trề

khi nhân viên bán hàng nói mẫu này vừa bán hết.

Đôi giày đó đã có người đặt trước.

Đang lúc bạn thất vọng rời khỏi, nhân viên liền đưa

ra một đôi đẹp không kém nhưng giá lại đắt hơn.

Chẳng muốn trở về tay không, bạn đồng ý mua

luôn.
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2. Bạn mua một món hàng đẹp với giá cực rẻ. Sau 

đó, nhân viên bán hàng giới thiệu thêm vài phụ kiện 

bổ sung để món hàng thêm độc đáo. Lúc này, bạn 

nghĩ chi thêm ít tiền nữa cũng hợp lý. 

3. Mua 2 tặng 1 là một chiêu rất xưa nhưng nhiều

người vẫn mắc phải mua hàng. Lý do là vì ai cũng

thích thú khi được nhận quà.

4. Khi thấy bạn đứng quá lâu trước một bộ quần

áo, nhân viên bán hàng khuyến khích bạn mặc thử.

Lúc bạn từ phòng thay đồ đi ra, người bán hàng sẽ

ngạc nhiên nói trông bạn khác hẳn trang phục như

được may riêng cho bạn và không quên nói “Đây là

mẫu duy nhất”. Hiệu quả hơn, một vài người bên

cạnh cũng xúm vào khen bạn. Bạn sẽ thấy bộ quần

áo này phải là của mình và lập tức rinh về.

5. Người bán sẽ luôn khuyến khích khách hàng trải

nghiệm cảm giác với sản phẩm. Họ sẽ vẽ giúp bạn

một viễn cạnh hạnh phúc, thoải mái khi bạn sở hữu

sản phẩm đó và hỏi bạn có hài lòng với chúng

không. “Hoàn toàn hài lòng”, bạn khẳng định điều

đó trước nhiều người xung quanh và rất sẽ khó

khăn khi từ chối mua hàng.
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6. Những lời mời: “Chỉ với năm triệu đồng, bạn đã có

thể chủ sở hữu ngay một món hàng sành điệu” dễ

khiến bạn động lòng dù giá món hàng đó không nằm

trong khả năng của mình. Việc chưa phải chi ngay

một khoản tiền lớn khiến nhiều người ít đắn đo và

quên một khoản lãi mình sẽ trả.

7. Nhiều siêu thị thường có chương trình bán hạ

giá vài sản phẩm với số lượng hạn chế trong một

khoảng thời gian ngắn. Cảm giác gấp gáp vì sợ

hết giờ sẽ không mua được hàng khiến bạn trở

nên thiếu tự chủ. Từ đó, bạn dễ đưa ra quyết định

thiếu cân nhắc khi mua hàng.

8. Tại siêu thị, nhân viên thường gạch đi giá cũ và

ghi thêm giá khuyến mãi bằng bút đỏ (giảm bao

nhiêu phần trăm, chỉ còn bao nhiêu tiền) trên

những bảng báo giá sản phẩm. Bạn sẽ cảm thấy

mình có lợi khi mua hàng. Nhiều khi giá khuyến

mãi đó cũng là mức giá mới trên thị trường.
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9. Ở siêu thị, các sản phẩm thiết yếu hàng ngày

luôn được bày ở các góc trong cùng. Khách hàng

phải đi qua rất nhiều gian hàng mới đến được nơi

đó. Vì sao họ lại sắp xếp như vậy dù biết sẽ gây bất

tiện cho khách hàng? Họ rất thông minh. Càng ở

lâu trong siêu thị và càng nhìn ngắm, bạn có thể

mua thêm được nhiều hàng. Vì vậy, mục đích của

họ là giữ bạn lâu hơn.

10. Những siêu thị, cửa hàng cao cấp thường chấp

nhận thanh toán qua thẻ tín dụng. Sự tiện lợi không

phải là lý do chính để họ làm điều này. Thực tế, so

với tiền mặt, thẻ tín dụng khiến bạn ít có cảm giác

hao tốn, phung phí về số tiền chi ra. Vì vậy, bạn sẽ

mua sắm thoải mái hơn.

BÀI TẬP 

Dựa trên 15 bước giúp thành công trong

việc thuyết phục đối tác.

Hãy đưa ra tình huống phù hợp ứng dụng

mỗi bước thuyết phục
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Free Powerpoint Templates

Phần A

Khái niệm cơ bản

Trưng bày hàng hóa là hoạt động thúc đẩy việc ra

bán hàng hoá thông qua nghệ thuật xếp đặt các

sản phẩm trong cửa hàng.

Đây là kỹ thuật bán hàng mà trong đó sử dụng một

cách hiệu quả việc thiết kế không gian thông qua

các thông điệp bằng hình ảnh, ánh sáng, màu sắc,

âm nhạc và hương thơm để kích thích cảm xúc và

tình cảm của khách hàng và cuối cùng vận dụng

hiệu quả thói quen, hành vi mua hàng của họ trong

việc bày trí.
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1. Trưng Bày Hàng Hoá là gì ?

Thúc đẩy quyết định mua hàng 

Kích thích sự ham muốn 

Tạo ra sự quan tâm 

Thu hút sự chú ý là việc sắp xếp,

trình bày theo

những cách thức

có hiệu quả nhất

nhằm thuyết phục

khách hàng mua

sản phẩm

- Trưng bày là nhìn cửa hàng bằng cặp mắt của

người mua

- Trưng bày là hiểu có được cam kết của cửa

hàng

- Trưng bày là đảm bảo hàng của chúng ta đúng

sản phẩm, đúng số lượng, đứng vị trí, đúng giá

cả ở mọi thời điểm.

2. Khách hàng bị thu hút bằng cách nào ?

Thị giác Thính

giác
Khướu

giác
Xúc giác Vị giác

87%

7%
3.5% 1.5% 1%
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10%

20%
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Tăng 

thị 

phần

Vì sao cần trưng bày ? Sản phẩm 

dễ thấy/ 

xây dựng 

hình ảnh 

thương 

hiệu

Tạo 

nhu 

cầu

Tăng 

lượng 

bán 

ra

Tăng 
doanh 

số

Mục đích cơ bản của việc trưng bày sản phẩm

là cần làm cho khách hàng thấy được lợi ích

của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Phần B

Các nguyên tắc

trưng bày hàng hoá

1. Vị trí

Sản phẩm có thể trưng bày ở trên kệ hay
ngoài kệ

- Trên kệ: Từ thắt lưng đến ngang tầm mắt,

nằm trong tầm với của người mua và chủ

cửa hàng, ở hai đầu kệ.

- Ngoài kệ : các tiểu đảo, khu trưng bày
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Hàng chất trên kệ sát tường không cao quá

2,2m. 

Hàng chất trên kệ thông thường cao nhất
không quá 1,8m.

Hàng bán chạy được xếp ngang tầm mắt, tay

Hàng tại khu vực trưng bày không cao quá
1,2m

Sản phẩm không nên bày ở:

- Trực tiếp dưới ánh nắng hay tăm tối

- Nơi nhiệt độ cao

- Nơi độ ẩm cao

- Gần các sản phẩm nặng mùi

· Sản phẩm cho trẻ em ở dưới thấp

Sản phẩm trưng bày cần ở nơi đông người

qua lại

- Độ tiếp cận/ Nơi giao các lối đi

- Gần quầy tính tiền

- Trưng bày lớn tạo sự chú ý

2. Kích cỡ

- Trữ hàng đủ lượng đảm bảo luôn đủ hàng

- Trưng bày phải đạt tiêu chuẩn
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- Bày chung hàng với các sản phẩm cùng loại

3. Thành khối

- Trưng bày theo tiêu chuẩn

Thực hiện theo sáng tạo

4. Ấn tượng

Phần C

Thiết Kế

1. Trưng bày từ bên ngoài (window display)

- Thu hút khách hàng vào cửa hàng 

- Gởi đến khách hàng một thông điệp bằng 
hình ảnh

- Tạo nên một hình ảnh - chủ đề - sự kiện

cho cửa hàng

- Tạo nên phong cách của cửa hàng
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– Truyền đạt nhanh cho khách hàng về lợi ích và giá

cả của sản phẩm.

Nhiều cửa hàng hiện nay có xu hướng dán các loại

giá cả bằng chữ số rất to ngoài cửa kính hoặc những

tấm biển dày đặc con số.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có khi nó lại làm phản tác

dụng: che hết hàng hoá bên trong hoặc làm… rẻ tiền

hoá cửa hàng của mình (ngăn bước chân của khách

cao cấp).

Để thành công

– Tác động đến tình cảm – động lực về tâm lý của

khách hàng.

Những hình ảnh, hàng hoá và công cụ dùng để

trưng ra ngoài cửa kính phải thật chu đáo, đầy đủ

thông điệp và nghiêm cấm việc nhếch nhác, tuềnh

toàng hoặc bụi phủ đầy.

60% người mua hàng sẽ chọn mẫu áo đang treo

trên ma-nơ-canh phía ngoài.

– Tạo nên sự mong muốn, khao khát có được sản

phẩm ở khách hàng.

- Phải xử lý sao cho hình ảnh của khách hàng được

nổi bật lên.

Phản ánh chính sách bán hàng và sản phẩm của cửa

hàng (hình ảnh, đẳng cấp và cá tính).
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a Phong cách thiết kế cửa hàng

Kiểu 
Boutique

Kiểu tự 
do

Kiểu kẻ ô

2. Trưng bày bên trong

Lưu thông theo các khối

(thiết kế kiểu kẻ ô)

- Các quầy kệ được xếp thành các đường

song song.

 Mục đích là làm tăng tối đa không gian

bán hàng

Bánh 
kem 
các loại

pizza hamber
ger

Văn phòng phẩm
mỹ phẩm, sữa 
tắm, cạo râu

Rau cũ, trái cây

Nước giải khát

Bánh kẹo

Đậu phụng, hạt điều

Thực phẩm khô

Rượu 

Nước xả, Khăn giấy

Ba lô, Túi sách

Đèn pin, máy sấy tóc

Dụng cụ nấu ăn

Móc, chậu, ấm nước, nồi

Bánh kẹo
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Cửa vào 
kho lấy 
hàng

Quần áo  trẻ emQuần áo Người lớn

Đồ chơi  trẻ em

Trái cây

Thực phẩm đông lạnh

Phô mai, bơ, sữa 

Sữa bột, sữa tươi

Trà gói, café, ngủ cốc

Gạo, đậu, dâu ăn

Nước tương, nước mắm

đồ hộp

Nước tẩy, nước xả chai

đồ gia dụng

Khăn giấy cuộn

Nước rửa phòng

Chén, ly, bình hoa

Dầu xả, dầu gội
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Kiểu tự do

- Tự do đi lại theo các hướng.

- Các quầy kệ được đặt theo các kiểu mở

(open).

- Khuyến khích khách hàng lựa chọn sản

phẩm.

Kiểu Boutique

- Sắp xếp cửa hàng thành những khu vực

phần nào riêng biệt với nhau, mỗi khu vực

được xây theo một chủ đề mua sắm.

 Kiểu này thường dành cho các cửa hàng

chuyên.

* Phải làm thoả mãn nhiều yếu tố trong cùng một

không gian trưng bày:

- Giới thiệu được tối đa hàng hoá tại tất cả các

khu vực của cửa hàng

- Đảm bảo tầm nhìn từ lối đi chính đến các bức

tường xung quanh.

Kết luận chung: 

+ Quầy kệ thấp để phía trước, cao dần về

phía sau, và quầy kệ cao nhất để phía cuối.

+ Bề rộng lối đi giữa hai dãy hàng là 1,2m 
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Thực hành:

Hãy xác định kiểu thiết kế phù hợp với các loại cửa

hàng kinh doanh sao và Giải thích:

- Cửa hàng sách và văn phòng phẩm

- Cửa hàng dụng cụ thiết bị điện

- Cửa hàng quần áo baby

- Cửa hàng quà tặng

- Cửa hàng hoa tươi

- Cửa hàng đồ dùng gia đình cao cấp gồm chén sứ, ly và bình

hoa pha lê…

- Cửa hàng mỹ phẩm cao cấp

b Phân khu vực

Đặt những nhóm sản phẩm giống hoặc có

liên hệ lại với nhau theo một cách dễ hiểu và

theo hướng di chuyển trong cửa hàng có

logic

 giúp khách hàng dễ dàng định vị được sản

phẩm họ muốn mua ở đâu trong cửa hàng

1. Theo nhãn hiệu

2. Theo màu sắc

3. Theo giới tính

4. Theo công năng sử dụng

5. Theo giá tiền

6. Theo mùa
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7. Theo kích cỡ

8. Theo lối sống

9. Theo nhóm tuổi

10. Theo thói quen

Thực hành

Liệt kê những loại hàng hóa có thể phân

khu vực theo mỗi quy định

c Phân loại hàng hóa

- Nhóm các sản phẩm có công dụng hoặc tính
chất riêng biệt lại với nhau.

- Nhóm những sản phẩm giống hoặc có liên
hệ lại với nhau.

- Nhóm các sản phẩm dựa vào tính chất hay
công dụng của sản phẩm

- Nhóm các sản phẩm theo thói quen mua

sắm của khách hàng.
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BÀI TẬP

Hãy phân loại hàng hóa cho các sản phẩm sau:

- Gia vị

- Gạo

- Sữa bột, sữa đặc

- Bơ, phô mai

- Bánh dạng gói

- Nước khoáng

- Bia

- Rượu vang

- Sữa chua uống

- Dầu ăn

- Thực phẩm chay

- Rượu mạnh

- Thực phẩm giành cho
người ăn kiêng

- Café (Cà phê), Cacao

- Rượu Cocktail

- Nước ngọt

- Trà

- Nước trái cây

- Kẹo Chocolate

- Bánh hộp thiếc

- Sữa chua ăn

- Bánh hộp giấy

- Đậu phộng, hạt điều, hạt dẻ, rau câu

- Nước tinh khiết- Snack, khoai tây chiên

- Kẹo trái cây, café, sữa

- Nước uống tăng lực

- Rượu bổ

- Sữa tươi- Thực phẩm sấy khô, mứt các loại

Địa
điểm

Chọn khu vực nhiều người qua lại

Giao điểm của nhiều hướng lưu

thông khác nhau.

Quầy hàng có một mặt tựa vào tường

Điểm tựa tốt với những poster quảng cáo

Không gian tiếp xúc với khách hàng giảm
xuống.
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Gian hàng kiểu “ốc đảo”

Cơ hội khuếch trương thương hiệu giảm
đi

Không gian tiếp xúc với khách hàng
nhiều hơn.

Ánh sáng

- Được phối hợp giữa ánh sáng trắng và

ánh sáng vàng.

- Khảo sát thêm nguồn sáng chính của trung

tâm là nguồn sáng màu gì để có thể điều

tiết ánh sáng cho quầy hàng phù hợp hơn

- Nên thay đổi ít nhất 2 tháng/lần để tạo cảm

giác mới mẻ cho khách hàng.

- Chọn nguyên vật liệu, chi tiết và chất lượng

cho nội thất cửa hàng, quầy kệ sẽ tạo ra sự

khác biệt giữa các thương hiệu

Sắp xếp hàng hoá

- Trưng bày poster và hàng hoá bắt mắt

khách hàng ở những trục giao thông chính
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Thiết kế quầy hàng

Phong cách đóng

Hạn chế không gian tiếp xúc của khách

hàng với hàng hóa, tăng thời gian tiếp

xúc với người bán

Phong cách mở 

Tạo thuận lợi tối đa cho việc tiếp xúc hàng

hóa

Khách hàng có cơ hội tìm hiểu, so sánh, lựa

chọn hàng hóa

 Được thiết kế nhằm cho khách hàng có

thể tiếp cận, cầm xem thử hàng hóa.

Những chiêu thức trưng bày bên trong

Trên bàn, trong giỏ hàng hay xe đẩy hàng

Bày hàng bên ngoài

 Tác động tâm lý là nhằm thông báo có thể

mặc cả mua hàng.
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Dành cho những mặt hàng có giá trị

- Sử dụng những khoảng trống nằm ở cuối

hành lang của các siêu thị, cửa hàng …

 những hàng hóa đặc biệt.

Bày hàng bên trong

Trưng bày ở cuối hành lang

- Thực hiện ở các gian hàng trong siêu thị và hiệu

thuốc.

- Những hàng hóa có liên quan được trưng bày

- Những hàng hóa trưng bày trong một thời gian dài

hoặc những hàng hóa thể hiện phong cách sống

đặc biệt

Trưng bày những hàng hóa có liên quan

Trưng bày trong một khoảng
không gian rộng

- Nhằm xúc tiến việc kinh doanh của toàn bộ cửa

hàng theo một chủ đề nhất định

- Là nơi cuối cùng cửa hàng giao tiếp với khách

hàng

 thể hiện bằng những “chủng loại hàng hóa kích

thích mua” gần kề với người thu tiền như tạp chí,

kẹo, thuốc lá.

Trưng bày cho các dịp đặc biệt

Trưng bày ở bàn thu tiền



Nghiệp vụ bán hàng 73

- Được thiết kế theo một ý tưởng nhất định như

“Ngày khai trường”.

 Chủ đề phải lôi cuốn được khách hàng.

- Hàng hóa được trưng bày với những hàng

hóa liên quan để tạo ấn tượng trọn vẹn.

Trưng bày theo chủ đề

Trưng bày theo dây chuyền

BÀI TẬP NHÓM 

Hãy đưa ra các Ưu và Nhược điểm của Phong

cách mở và Phong cách đóng trong Nghệ

thuật trưng bày hàng hóa.

Liệt kê những loại hàng hóa nên được trưng

bày theo từng loại phong cách. Giải thích lý do

chọn lựa


