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Trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất mà một người bán
hàng chuyên nghiệp cần phải có, để từ đó biết cách bán hàng thành
công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển
khách hàng mới.

H

oạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự
sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển kỹ năng và hiệu quả của
hoạt động bán hàng luôn là điều trăn trở của cả nhân viên bán hàng và quản lý
doanh nghiệp.
Nhằm góp phần trong việc giải quyết các khó khăn trên, PACE đã nghiên cứu và
thiết kế chương trình “Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp” dành cho tất cả những
người bán hàng, bao gồm các ngành hàng khác nhau, mà đặc biệt là ngành hàng
tiêu dùng nhanh (FMCG), để đào tạo kỹ năng và giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả
trong hoạt động bán hàng.

Qua chương trình này, ngoài việc được trang bị những kiến thức căn bản về nghề
bán hàng, các phương pháp và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ được chia sẻ
các kinh nghiệm để đối phó và xử lý các tình huống bất ngờ trong quá trình bán hàng
từ các giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý bán hàng tại các tập đoàn đa
quốc gia tại Việt Nam.
Với phương pháp “đào tạo mang tính tư vấn”, áp dụng công nghệ đào tạo mới của
thế giới, chương trình đã được PACE triển khai thành công 16 năm qua với sự tham
gia của đông đảo các cấp quản lý và nhân viên bán hàng từ các công ty trong và ngoài
nước hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần I: Hiểu về nghề bán hàng
Thế nào là một hoạt động “Bán hàng” đúng nghĩa và hiệu quả;
Vai trò, trách nhiệm, thái độ, kiến thức và kỹ năng của một
người bán hàng chuyên nghiệp;
Phương pháp tự hoàn thiện và phát triển “nghề bán hàng”
theo từng cấp độ.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Nhân viên bán hàng của các doanh
nghiệp trong và ngoài nước;
Đại diện thương mại mong muốn
được trang bị những kiến thức,
kỹ năng cần thiết để phát triển và
hoàn thiện nghề bán hàng.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học
viên có thể:
Thấu hiểu về nghề bán hàng;

Hiểu tâm lý và hành vi tiêu dùng
của khách hàng;
Biết cách lập quy trình và phương
pháp bán hàng hiệu quả;

Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và
trình bày bán hàng thuyết phục;

Hoàn thiện kỹ năng xử lý phản đối
và từ chối của khách hàng.

Phần II. Tâm lý khách hàng và hành vi tiêu dùng
Tính cách khách hàng và các yếu tố tâm lý trong bán hàng;
Động cơ thúc đẩy và nhu cầu tiêu dùng;
Các giai đoạn tâm lý của một quá trình mua hàng;
Phương pháp tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng của
khách hàng trong từng giai đoạn.
Phần III. Quy trình và phương pháp bán hàng hiệu quả
Kế hoạch bán hàng và các thông tin chuẩn bị cần thiết
- Quy trình thiết lập kế hoạch bán hàng;
- Các công cụ, mẫu biểu và báo cáo thông dụng trong công tác
bán hàng;
- Những thông tin quan trọng cần thiết chuẩn bị trong hoạt
động bán hàng.
Quy trình bán hàng chuyên nghiệp;
Mấu chốt quan trọng để bán hàng thành công:
- Xây dựng thái độ và cách thức tiếp cận phù hợp;
- Tiến hành tiếp cận đúng phương pháp;
- Kỹ thuật “lắng nghe” và thu thập thông tin;
- Kỹ thuật nhận định, phân tích và phân loại nhu cầu khách hàng;
- Xác định kỹ thuật thương thuyết;
- Kết thúc thương vụ thành công.
Những lưu ý quan trọng cần thiết trong hoạt động bán hàng.

Phần IV. Một số kỹ năng bổ trợ quan trọng trong bán hàng
Kỹ năng giao tiếp và trình bày thuyết phục
- Vai trò của giao tiếp trong bán hàng;
- Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả trong bán hàng;
- Các rào cản trong giao tiếp, các tín hiệu đóng trong giao tiếp;
- Kỹ thuật phá vỡ và tạo dựng sự cởi mở trong giao tiếp bán hàng;
- Trình bày thuyết phục trong bán hàng.
Kỹ năng xử lý phản đối/ từ chối
- Những nguyên nhân thường gặp khi khách hàng phản đối/ từ chối;
- Các nguyên tắc cần tuân thủ khi xử lý phản đối/ từ chối;
- Một số kỹ thuật và chiến thuật xử lý phản đối/ từ chối trong
bán hàng;
- Thực hành theo tình huống.
Con người mới cho nền kinh thương mới

“Chỉ có học thực, mới có năng lực thực;
chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực;
chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.
Tất cả, bắt đầu từ thực học” (PACE).
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