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Chuyển đổi phương pháp bán hàng từ “Thực hiện theo yêu cầu” sang “Đề xuất giải pháp” 
để tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng thông qua việc giải quyết vấn đề của khách hàng

3. Xác định các giải pháp khả thi
Lý thuyết: Phân tích thị trường và khách hàng để biết 

vấn đề chung, điều tra sản phẩm / dịch vụ của khách 
hàng để tìm ra giải pháp khả thi.

Thực hành: Phân tích thị trường / khách hàng, Phân tích 
sản phẩm / dịch vụ.

2. Tư duy “Bán giải pháp”
Lý thuyết: Không chỉ làm theo yêu cầu từ khách hàng, 

mà hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng, nhận được 
sự tin tưởng từ khách hàng và tạo ra giá trị cho khách 
hàng.

Thực hành: Tự đánh giá tư duy “Bán giải pháp”.

5. Tâm lý mua hàng của khách hàng
Lý thuyết: Khách hàng sẽ đưa ra quyết định dựa trên 

thước đo của chính họ. Do đó, cần thực hiện các hoạt 
động bán hàng theo quan điểm của khách hàng.

Thực hành: Thiết kế hoạt động bán hàng dựa trên tâm 
lý của khách hàng.

4. Quy trình ra quyết định mua hàng của khách 
hàng

Lý thuyết: Khách hàng thích mua những thứ do họ tự
quyết định, không bị người bán thúc ép mua.

Thực hành: Thiết kế câu chuyện bán giải pháp dựa trên
quy trình ra quyết định mua hàng.

6. Đặt câu hỏi, lắng nghe và nói chuyện
Lý thuyết: Đặt câu hỏi để khách hàng nhận ra vấn đề

của chính mình, lắng nghe là suy nghĩ về vấn đề tiềm 
ẩn của khách hàng, trò chuyện để trả lời các câu hỏi 
mà khách hàng đặt ra. 

Thực hành: Thực hành đóng vai “Bán giải pháp”

1. Phương pháp bán hàng “Bán giải pháp” là gì?
Lý thuyết: Phương pháp tư vấn trong đó xác định vấn 

đề tiềm ẩn của khách hàng và đề xuất giải pháp cho 
vấn đề.

Thực hành: Xác định vấn đề tiêu biểu trong sản 
phẩm/dịch vụ của khách hàng chính học viên.
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 Tổng quan khóa học

 Thông tin khóa học

★ Nâng cao năng lực bán hàng để trở thành nhà tư vấn giải pháp cho khách hàng:

⬧ Khám phá vấn đề mà khách hàng muốn chi tiền

⬧ Phân tích khách hàng / thị trường và sản phẩm / dịch vụ của khách hàng để tìm 
giải pháp có thể đề xuất cho khách hàng

⬧ Truyền đạt các giải pháp dựa trên quá trình ra quyết định mua hàng của khách 
hàng và tâm lý của khách hàng

Đặc điểm 
hội thảo
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⬧Giảng viên người Việt giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy
⬧Báo cáo kết quả khóa học bao gồm kết quả kiểm tra và kết quả

thực hành sẽ được gửi tới các học viên sau khóa học
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