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Bạn muốn phát triển mình trong “nghề bán hàng”, hãy trang bị những kiến thức, kỹ năng không thể 
thiếu đó là năng lực thiết lập các mối quan hệ bền vững với khách hàng, kỹ năng giao tiếp để khám phá 
nhu cầu khách hàng, kỹ năng trình bày bán hàng thuyết phục và đặc biệt là kỹ năng vượt qua các phản 
đối, trở ngại từ phía khách hàng.

Cán bộ, nhân viên bộ phận bán hàng, marketing và các cá nhân có quan tâm.

Thời gian NỘI DUNG

Buổi 1
(8:30 ~ 11:30)

- Giới thiệu về hai mô hình bán hàng: Kiểu giao dịch 
và Kiểu phát triển từ mối quan hệ
- Các yếu tố cần thiết để bán hàng theo kiểu phát triển 
từ mối quan hệ
- Các điều kiện cần chuẩn bị để học bán hàng theo 
kiểu phát triển từ mối quan hệ

Buổi 2
(13:30 ~ 16:30)

- Quy trình bán hàng 4 bước
  Bước 1: Chuẩn bị bán hàng
• Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng
• Chuẩn bị các thông tin cho buổi tiếp xúc với khách 

hàng
• Kỹ thuật Cold call để dàn xếp cuộc hẹn với khách 

hàng. 

Buổi 3
(8:30 ~ 11:30)

- Quy trình bán hàng 4 bước (tiếp theo)
  Bước 2: Khám phá nhu cầu khách hàng
• Kỹ năng đặt cầu hỏi để khám phá nhu cầu khách 

hàng
• Kỹ năng lắng nghe
Bước 3: Hỗ trợ nhu cầu khách hàng bằng các lợi 
ích cụ thể
• Kỹ năng trình bày lợi ích sản phẩm nhằm thu hút 

khách hàng

Buổi 4
(13:30 ~ 16:30)

- Quy trình bán hàng 4 bước (tiếp theo)
  Bước 4: Kết thúc giao dịch
• Kỹ năng xử lý phản đối của khách hàng
• Kỹ năng đàm phán

- Hướng dẫn chuẩn bị bài chào hàng.

Phương pháp Áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm 
trung tâm: thảo luận, thực hành và đóng vai.

Ông Phạm Xuân Lan 
• Tu nghiệp  
sau Tiến sĩ tại 
Đại học Cal 
Poly Pomona 
(USA) 
• Chuyên gia 
giảng dạy, tư 
vấn về các lĩnh 
vực:  Kỹ năng bán hàng, Chiến 
lược kinh doanh, Marketing, Kỹ 
năng đàm phán...
• Từng tham gia tư vấn cho 
các doanh nghiệp như Sabeco, 
Fontera, Holcim, Mai Linh, Tổng 
công ty hàng không miền nam.

17, 18 /11/2011 ( 2 ngày)
Sáng: 8:30~11:30
Chiều: 13:30~16:30

1.200.000 VNĐ (bao gồm tài 
liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
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SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 18-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ C. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150


