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>  >  >  Để đẩy mạnh doanh số bán của doanh nghiệp, nhân viên bán hàng cũng như mọi 
nhân viên khác cần có một cái nhìn “thấu đáo” và một tư duy chiến lược về hoạt động bán 
hàng. Khả năng tư duy mang tính tổng thể và chiến lược về hoạt động bán hàng sẽ giúp 
cho nhân viên bán hàng, marketing và các bộ phận khác có khả năng chủ động phân tích 
và ứng phó thành công với mọi tình huống xảy ra trong kinh doanh.

K ỹ  n ă n g  t ư  d u y

Thời gian: 18h - 20h30 
Ngày 20, 22, 24/12/2010

Học phí: 750.000 VNĐ/người

n T e l :  08-3512 2151 -  F a x :  08-3512 2150
n e m a i l :  b c @ v j c c h c m c . o r g . v n

n m s .  T h a o ,  m s .  h a ,  m s .  U y e n

c h i ế n  l ư ợ c
ĐẨY MẠNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

n  b c  2 2 - 1 0

n mục tiêu Khóa học
Hình thành cách tư duy có tính chiến lược về 
hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp
Vận dụng tư duy chiến lược để hình thành 
nên chiến lược bán hàng cho cá nhân, cho 
hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và 
ứng phó với các tình huống thực tế khác.
Thực hành các công cụ tư duy chiến lược 
trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

n đối tượng hướng tới
Nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, 
nhân viên marketing của doanh nghiệp
Các cấp quản lý trong hoạt động bán hàng 
và kinh doanh.
Các cá nhân muốn tìm hiểu về “tư duy chiến 
lược” và các ứng dụng cụ thể

n phương pháp học tập
Học viên đóng vai trò trung tâm, hướng dẫn 
viên cung cấp kiến thức nền tảng, kỹ năng 
cần thiết để học viên vận dụng vào các tình 
huống thực tế trong công việc của mình. Các 
học viên sẽ trao đổi, trình bày quan điểm 
và chia sẻ kinh nghiệm. Kiến thức có được 
ngoài tài liệu do hướng dẫn viên cung cấp, 
còn có phần tự nhận thức ra vấn đề và giải 
quyết vấn đề  của học viên

n tập huấn viên
mr. nguyễn hoài nam 
giám đốc trung tâm hợp tác nguồn nhân 
lực việt nam – nhật bản

giảng viên đại học ngoại thương, thành 
viên ttt2 - cbi hà lan, giảng viên mời 
giảng vcci.

1. Vấn đề về bán hàng mà cá nhân/doanh nghiệp đang gặp phải?
2. Trao đổi một cách nhìn mới về hoạt động bán hàng
 a. Hoạt động bán hàng trong thời đại mới
 b. Vai trò và công việc cụ thể của công tác bán hàng, nhân viên bán hàng
 c. Yếu tố thành công trong bán hàng
3. Tư duy chiến lược và tư duy chiến lược trong hoạt động bán hàng
 a. Cách tư duy chiến lược
 b. Cách tư duy chiến lược trong bán hàng 
 c. Các yếu tố cấu thành tư duy chiến lược trong bán hàng
4. Kỹ năng tư duy chiến lược trong hoạt động bán hàng
 a. Kỹ năng tư duy chiến lược về khách hàng

•  Khách hàng – họ là ai?
•  Tại sao khách hàng mua hàng?
•  Khách hàng mua hàng như thế nào?
•  Khách hàng đang ở giai đoạn nào của quá trình mua hàng?
•  Thực hành và trao đổi

 b. Kỹ năng tư duy chiến lược về sản phẩm
•  Sản phẩm của doanh nghiệp bạn là gì?
•  Các yếu tố tác động đến nhận thức về sản phẩm?
•  Phân tích sản phẩm của doanh nghiệp
•  Thực hành và trao đổi

 c. Kỹ năng tư duy chiến lược về “con người”
•  “Con người” trong bán hàng
•  Xác định “con người”
•  Xây dựng “con người”
•  Thực hành và trao đổi

 d. Kỹ năng tư duy chiến lược về quy trình
• Quy trình lắng nghe – Phát hiện vấn đề
• Quy trình A.I.D.A – Cung cấp thông tin
• Quy trình S.E.L.L – Cung cấp thông tin
• Quy trình S.P.I.N – Đánh giá các lựa chọn
• Quy trình A.S.K – Đề nghị bán hàng
• Quy trình giải quyết các vần đề sau bán hàng
• Thực hành và trao đổi

 e. Từ tư duy chiến lược đến hình thành chiến lược bán hàng
• Tổng kết các kỹ năng đã học và thực hành
• Thực hành giải quyết vấn đề đặt ra đầu buổi học

5. Tổng kết

n nội dung
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n phiếu đăng Ký

n thông tin liên hệ

n sơ đồ đường đi

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

Học viên tham dự khóa học BC 22-10: 
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


