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TăngꢀTốcꢀCỗꢀMáyꢀBánꢀHàngꢀBằng 

SPIN! 

TrongꢀHĩnhꢀvEcꢀquảnꢀtrịꢀkinhꢀdoanh,ꢀbánꢀhàngꢀHuônꢀđượcꢀcoiꢀHàꢀm8tꢀnghềꢀđầy 

sứcꢀhấ@ꢀd>nꢀvàꢀthúꢀvị.ꢀCóꢀHẽꢀvìꢀnhưꢀm8tꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀđãꢀnói,ꢀhầuꢀnhư 

chúngꢀtaꢀaiꢀcũngꢀ@hảiꢀbánꢀm8tꢀcáiꢀgìꢀđó.ꢀNhưngꢀđểꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀHĩnhꢀvEc 

nàyꢀHạiꢀHàꢀviệcꢀkhôngꢀhềꢀđơnꢀgiản.ꢀ 

Đãꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀcuốnꢀsáchꢀviếtꢀvềꢀbánꢀhàng.ꢀMỗiꢀcuốnꢀHạiꢀtiế@ꢀc?nꢀbánꢀhàng 

theoꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀvàꢀcáchꢀthứcꢀkhácꢀnhau.ꢀNhưngꢀkhácꢀvớiꢀcácꢀcuốn 

sáchꢀvềꢀbánꢀhàng,ꢀTăngꢀtốcꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀSPINꢀcủaꢀtácꢀgiảꢀNeiHꢀ6ackham 

khôngꢀnóiꢀvềꢀnghệꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀthôngꢀquaꢀcácꢀbíꢀkí@ꢀmàꢀđưaꢀraꢀmôꢀhình 

chuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀ(viếtꢀtBtꢀcủaꢀSituationꢀquestions,ꢀProbHemꢀquestions, 

Im@Hicationꢀquestions,ꢀNeed-@ayoffꢀquestionsꢀhayꢀcònꢀgọiꢀHàꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

Tìnhꢀhình,ꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu).ꢀCuốn 

sáchꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀHDꢀthuyếtꢀsáoꢀrỗngꢀvềꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀmàꢀHàꢀnhữngꢀnghiên 

cứuꢀhếtꢀsứcꢀkhoaꢀhọcꢀvàꢀcGꢀthểꢀcủaꢀHuthwaiteꢀAꢀcôngꢀtyꢀchuyênꢀnghiênꢀcứu 

vềꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀNeiHꢀ6ackham. 

ĐọcꢀTăngꢀtốcꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀSPIN,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀthấyꢀđượcꢀsEꢀkhácꢀnhauꢀgiữa 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvàꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀBạnꢀcũngꢀsẽꢀhiểuꢀđượcꢀtại 

saoꢀcóꢀnhữngꢀthủꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀcóꢀthểꢀthànhꢀcôngꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀHạiꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvà 

rất,ꢀrấtꢀnhiềuꢀđiềuꢀthúꢀvịꢀkhácꢀchỉꢀcóꢀthểꢀtìmꢀthấyꢀtrongꢀTăngꢀtốcꢀbánꢀhàng 

bằngꢀSPIN.ꢀ 

Quanꢀtrọngꢀhơn,ꢀcuốnꢀsáchꢀcònꢀgiú@ꢀbạnꢀbiếnꢀHDꢀthuyếtꢀthànhꢀnhữngꢀchiến 

Hượcꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀhơn.ꢀTăngꢀtốcꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀSPINꢀcủaꢀNeiH 

6ackhamꢀHàꢀcuốnꢀsáchꢀgâyꢀđượcꢀrấtꢀnhiềuꢀsEꢀchúꢀDꢀcủaꢀgiớiꢀbánꢀhàngꢀchuyên 

nghiệ@ꢀvàꢀcủaꢀnhữngꢀaiꢀth?tꢀsEꢀcoiꢀbánꢀhàngꢀHàꢀm8tꢀnghệꢀthu?t. 
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Cùngꢀvớiꢀm8tꢀsốꢀcuốnꢀsáchꢀkhácꢀtrongꢀb8ꢀsáchꢀbánꢀhàngꢀdoꢀAH@habooksꢀxuất 

bảnꢀnhưꢀKinhꢀThánhꢀvềꢀnghệꢀthu?tꢀbánꢀhàng,ꢀĐểꢀtrởꢀthànhꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀb?cꢀthầy,ꢀKỹꢀnăngꢀbánꢀhàng,…ꢀTăngꢀtốcꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀSPINꢀth?tꢀsEꢀHà 

m8tꢀtàiꢀHiệuꢀgiáꢀtrịꢀvàꢀbổꢀích,ꢀcầnꢀthiếtꢀchoꢀbấtꢀcứꢀaiꢀmuốnꢀthànhꢀcôngꢀtrong 

nghềꢀbánꢀhàng. 

Trânꢀtrọngꢀgiớiꢀthiệuꢀcùngꢀđ8cꢀgiả! 

NGUYỄNꢀTHỊꢀVIỆTꢀTHANH 

CEOꢀCA6AVAT.COM 

ꢀ 

ꢀ 
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LờiꢀGiớiꢀThiệu 

EbookꢀmiFnꢀ@híꢀtạiꢀ:ꢀ https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7 

ĐâyꢀHàꢀm8tꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀcáchꢀđểꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀV?yꢀđiềuꢀgìꢀtạoꢀnên 

sEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀvớiꢀhơnꢀ1.000ꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀbánꢀhàngꢀkhác? 

Cóꢀhaiꢀđiểm: 

1 .ꢀCuốnꢀsáchꢀviếtꢀvềꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀ 

HầuꢀhếtꢀcácꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀbánꢀhàngꢀhiệnꢀnayꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀkhuônꢀm>uꢀvà 

@hươngꢀthứcꢀdEaꢀtheoꢀtiêuꢀchíꢀgiáꢀrẻꢀvàꢀviệcꢀmuaꢀbánꢀdiFnꢀraꢀm8tꢀHần.ꢀVào 

nhữngꢀnămꢀ1920,ꢀE.ꢀK.ꢀStrongꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀnhữngꢀDꢀtưởngꢀbánꢀhàngꢀmớiꢀnhư:ꢀcác 

tínhꢀnăngꢀvàꢀHợiꢀích,ꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc,ꢀ@hươngꢀ@há@ꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀcác 

câuꢀhỏiꢀmởꢀvàꢀđóng.ꢀHơnꢀ90ꢀnămꢀqua,ꢀnhữngꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀv>nꢀđượcꢀsao 

ché@,ꢀ@hỏngꢀtheoꢀvàꢀcảiꢀtiếnꢀđểꢀá@ꢀdGngꢀchoꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcu8cꢀmuaꢀbán.ꢀTh?m 

chí,ꢀm8tꢀvàiꢀcốꢀvấnꢀbánꢀhàngꢀchoꢀcácꢀthươngꢀvGꢀquyꢀmôꢀHớnꢀv>nꢀđưaꢀra 

nhữngꢀHờiꢀkhuyênꢀtheoꢀmôꢀhìnhꢀcũ.ꢀTh?tꢀsaiꢀHầm,ꢀbởiꢀnhữngꢀchiếnꢀHượcꢀbán 

hàngꢀtruyềnꢀthốngꢀtrởꢀnênꢀHỗiꢀthờiꢀtrongꢀmôiꢀtruờngꢀkinhꢀdoanhꢀngàyꢀcàng 

năngꢀđ8ngꢀvàꢀ@hứcꢀtạ@ꢀhiệnꢀnay.ꢀ 

Tôiꢀtin,ꢀđâyꢀHàꢀcuốnꢀsáchꢀđầuꢀtiênꢀđưaꢀraꢀm8tꢀcáiꢀnhìnꢀhoànꢀtoànꢀmớiꢀmẻꢀvề 

bánꢀhàngꢀởꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvàꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀthànhꢀcông.ꢀBạnꢀsẽ 

thấy,ꢀcóꢀnhữngꢀđiềuꢀhữuꢀíchꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀcó 

ảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀđếnꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbạnꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀngàyꢀcàng 

lớn.ꢀNhữngꢀthươngꢀvGꢀlớnꢀđòiꢀhỏiꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀmới.ꢀVàꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀsẽ 

cungꢀcấ@ꢀchoꢀbạnꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀđó. 

2 .ꢀ=Eaꢀtrênꢀnghiênꢀcứu 

ĐâyꢀHàꢀấnꢀ@hẩmꢀđầuꢀtiênꢀvềꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀdEꢀánꢀnghiênꢀcứuꢀHớnꢀnhấtꢀtrongꢀHĩnh 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7
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vEcꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàng.ꢀĐ8iꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀtôiꢀtạiꢀHuthwaiteꢀđãꢀ@hânꢀtích 

hơnꢀ35.000ꢀmuaꢀbánꢀtrongꢀhơnꢀ12ꢀnămꢀnhằmꢀcungꢀcấ@ꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàng 

thànhꢀcông.ꢀCóꢀrấtꢀnhiềuꢀDꢀkiếnꢀvềꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàng,ꢀnhưngꢀHạiꢀthiếu 

cácꢀnghiênꢀcứuꢀthEcꢀtế.ꢀTôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀmôꢀtảꢀtrongꢀcuốn 

sáchꢀnàyꢀvìꢀtôiꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀnhữngꢀDꢀkiếnꢀđó.ꢀTôiꢀmuốnꢀcóꢀbằng 

chứng.ꢀVàꢀsauꢀcu8cꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀbằngꢀchứngꢀvềꢀcáchꢀđạt 

thànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

CuốnꢀsáchꢀnàyꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀcoiꢀtrọngꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀAꢀnhững 

ngườiꢀcoiꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀnhưꢀm8tꢀnghềꢀcaoꢀcấ@ꢀđòiꢀhỏiꢀmọiꢀkỹꢀnăng,ꢀsEꢀt?p 

trungꢀvàꢀsEꢀchuyênꢀnghiệ@.ꢀTôiꢀcũngꢀviếtꢀvềꢀcáchꢀtạoꢀnênꢀnhữngꢀthươngꢀvG 

lớnꢀAꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀquanꢀtrọngꢀchứaꢀđEngꢀHợiꢀnhu?nꢀvàꢀtiềnꢀthưởngꢀhấp 

d>nꢀvớiꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầu.ꢀTrongꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀnày, 

chúngꢀtôiꢀđãꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀđếnꢀt;ꢀhơnꢀ20 

tổꢀchứcꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀnhấtꢀthếꢀgiới.ꢀNhờꢀviệcꢀquanꢀsátꢀhànhꢀđ8ngꢀcủaꢀhọ 

trongꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀlớn,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀkhámꢀ@háꢀraꢀbíꢀquyếtꢀthành 

côngꢀcủaꢀhọ.ꢀĐóꢀchínhꢀHàꢀchủꢀđềꢀcủaꢀcuốnꢀsáchꢀnày.ꢀ 

Tôiꢀtinꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtrongꢀcuốnꢀsáchꢀsẽꢀgiú@ꢀbạnꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquả 

hơn.ꢀBởiꢀvìꢀđiềuꢀđóꢀđãꢀđượcꢀkiểmꢀnghiệmꢀquaꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi. 

Khiꢀmớiꢀkhámꢀ@háꢀraꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀchBcꢀchúng 

cóꢀHàmꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀkhông.ꢀThứꢀnhấtꢀHà,ꢀvìꢀ@hátꢀhiệnꢀcủaꢀchúngꢀtôi 

cóꢀthểꢀgâyꢀtranhꢀcãiꢀvàꢀmâuꢀthu>nꢀtrEcꢀtiế@ꢀvớiꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbán 

hàngꢀhiệnꢀcó.ꢀNgoàiꢀra,ꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀkhôngꢀchBcꢀHiệuꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ 

đượcꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀsửꢀdGngꢀcóꢀquáꢀkhóꢀđểꢀá@ꢀdGng 

r8ngꢀrãiꢀhayꢀkhông. 

Vìꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀdànhꢀbảyꢀnămꢀđểꢀkiểmꢀnghiệmꢀtrướcꢀkhiꢀcôngꢀbốꢀnhững 

Dꢀtưởngꢀcủaꢀmình.ꢀTrongꢀthờiꢀgianꢀđó,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀđàoꢀtạoꢀvàiꢀnghìnꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàngꢀtheoꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđượcꢀmôꢀtảꢀởꢀđâyꢀđểꢀgiú@ꢀmọiꢀngười 

thànhꢀcôngꢀhơnꢀtrongꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀlớn.ꢀKhiꢀsoꢀsánhꢀhiệuꢀsuấtꢀHàmꢀviệc 
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thìꢀ1.000ꢀngườiꢀđượcꢀchúngꢀtôiꢀđàoꢀtạoꢀđạtꢀmứcꢀdoanhꢀthuꢀtrungꢀbìnhꢀcao 

hơnꢀ1<%ꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀt;ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀcùngꢀHĩnhꢀvEc.ꢀ=oꢀđó, 

tôiꢀtinꢀrằngꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀsẽꢀđemꢀđếnꢀchoꢀbạnꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàng 

hiệuꢀquả.ꢀChúngꢀđãꢀhỗꢀtrợꢀhàngꢀnghìnꢀngườiꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀAꢀvàꢀchúngꢀcũngꢀcóꢀthểꢀhữuꢀíchꢀvớiꢀchínhꢀbạn. 
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1 .ꢀHànhꢀViꢀBánꢀHàngꢀVàꢀBánꢀHàng 

ThànhꢀCông 

Nhiềuꢀnămꢀtrước,ꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀthu8cꢀdanhꢀsáchꢀFortuneꢀ100ꢀchuyênꢀvềꢀtuyển 

dGngꢀvàꢀđàoꢀtạoꢀnhânꢀsEꢀnhờꢀchúngꢀtôiꢀtìmꢀhiểuꢀnguyênꢀnhânꢀvìꢀsaoꢀsốꢀHượng 

cácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀhọꢀthấ@ꢀhơnꢀ30%ꢀsoꢀvớiꢀkếꢀhoạch.ꢀĐểꢀtìm 

hiểuꢀnguyênꢀnhân,ꢀchúngꢀtôiꢀsửꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀ@hânꢀtíchꢀhànhꢀviꢀAꢀm8t 

@hươngꢀ@há@ꢀmớiꢀdEaꢀtrênꢀviệcꢀquanꢀsátꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀHàmꢀviệc 

nhằmꢀtìmꢀraꢀcáchꢀthứcꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀnhất.ꢀ 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀquanꢀsátꢀ93ꢀcu8cꢀmuaꢀbán,ꢀxemꢀxétꢀt;ꢀnhữngꢀnhân 

viênꢀHàmꢀviệcꢀtốtꢀnhấtꢀđếnꢀnhữngꢀngườiꢀHàmꢀviệcꢀchưaꢀtốtꢀbằng.ꢀVàꢀsauꢀhai 

tháng,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀbáoꢀcáoꢀkếtꢀquảꢀvớiꢀPhóꢀTổngꢀgiámꢀđốcꢀcôngꢀty.ꢀKếtꢀquả 

chúngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀkhiếnꢀôngꢀtaꢀvôꢀcùngꢀtứcꢀgi?nꢀvìꢀnóꢀđiꢀngượcꢀHạiꢀkinh 

nghiệmꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthống.ꢀTheoꢀkinhꢀnghiệmꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthống, 

việcꢀkếtꢀthúc,ꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀthămꢀdòꢀđượcꢀxemꢀHàꢀbaꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọng 

nhấtꢀcủaꢀnghệꢀthu?tꢀbánꢀhàng.ꢀĐóꢀHàꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀcơꢀbảnꢀquyếtꢀđịnhꢀthành 

côngꢀcủaꢀviệcꢀbánꢀhàng. 

Tấtꢀcảꢀcácꢀcôngꢀtyꢀđềuꢀđàoꢀtạo,ꢀtrangꢀbịꢀchoꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀhọꢀnhữngꢀkỹꢀnăng 

nàyꢀbaoꢀgồmꢀcảꢀnhữngꢀt?@ꢀđoànꢀHớnꢀnhưꢀIBM,ꢀGTA,ꢀXerox,ꢀAT&T,ꢀKodak, 

… ꢀNhưngꢀkếtꢀquảꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHạiꢀchoꢀthấyꢀvấnꢀđềꢀkhông 

nằmꢀởꢀbaꢀyếuꢀtốꢀđó. 

Vìꢀkhiꢀđó,ꢀtôiꢀv>nꢀHàꢀm8tꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀtrẻꢀtuổi,ꢀítꢀtiếngꢀtăm,ꢀkhôngꢀđủꢀkhả 

năngꢀtháchꢀthứcꢀnhữngꢀb8ꢀócꢀt;ngꢀtrảiꢀtrongꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀởꢀnhữngꢀcông 

tyꢀhàngꢀđầuꢀthếꢀgiới,ꢀnênꢀvịꢀPhóꢀTổngꢀgiámꢀđốcꢀchoꢀrằngꢀcácꢀkếtꢀHu?nꢀcủa 

chúngꢀtôiꢀHàꢀsaiꢀHầm.ꢀTôiꢀg:mꢀnhấmꢀthấtꢀbạiꢀtrênꢀsuốtꢀchuyếnꢀbayꢀquayꢀvềꢀvà 

phảiꢀth;aꢀnh?nꢀHàꢀnhữngꢀd>nꢀchứngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀchưaꢀđủꢀthuyếtꢀ@hGc.ꢀNếuꢀởꢀvị 

tríꢀcủaꢀvịꢀPhóꢀTổngꢀgiámꢀđốcꢀkia,ꢀtôiꢀcũngꢀsẽꢀkhôngꢀtinꢀnhữngꢀđiềuꢀđó.ꢀ 
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Kểꢀt;ꢀthấtꢀbạiꢀđó,ꢀtôiꢀcùngꢀcácꢀđồngꢀnghiệ@ꢀđãꢀthuꢀth?@ꢀrấtꢀnhiềuꢀbằngꢀchứng 

thuyếtꢀ@hGc.ꢀTrongꢀ10ꢀnăm,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀ35.000ꢀvG 

muaꢀbánꢀởꢀ2<ꢀquốcꢀgiaꢀvàꢀtìmꢀraꢀhơnꢀ199ꢀyếuꢀtốꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀviệcꢀbán 

hàng.ꢀNhữngꢀnghiênꢀcứuꢀđóꢀgiú@ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀHờiꢀgiảiꢀđá@ꢀthuyết 

phGcꢀhơnꢀchoꢀvịꢀPhóꢀTổngꢀgiámꢀđốcꢀkiaꢀnhư: 

•ꢀNhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀchỉꢀhữuꢀíchꢀchoꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀchứꢀkhôngꢀcònꢀhữuꢀíchꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀngàyꢀcàng 

lớn.ꢀĐóꢀcũngꢀHàꢀHDꢀdoꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀhàngꢀđầuꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀôngꢀkhôngꢀtin 

tưởngꢀvàoꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀnhưꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀhayꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀ 

•ꢀHiệnꢀnay,ꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀkỹꢀthu?tꢀhữuꢀíchꢀmàꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàng 

thànhꢀcôngꢀsửꢀdGngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀTạiꢀthờiꢀđiểmꢀđó, 

chúngꢀtôiꢀchưaꢀhiểuꢀbiếtꢀđầyꢀđủꢀvềꢀchúngꢀđểꢀdiFnꢀgiảiꢀm8tꢀcáchꢀthuyếtꢀ@hGc 

nhưngꢀbâyꢀgiờ,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀcóꢀthểꢀthuyếtꢀ@hGcꢀvịꢀgiámꢀđốcꢀđóꢀrằngꢀnhững 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀcủaꢀôngꢀđãꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀchiếnꢀHượcꢀbánꢀhàng 

hiệuꢀquảꢀcóꢀtênꢀHàꢀSPINꢀvàꢀrấtꢀnhiềuꢀkỹꢀnăngꢀkhácꢀđểꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀ 

Ngoàiꢀra,ꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀđàoꢀtạoꢀtheoꢀmôꢀhìnhꢀtruyềnꢀthốngꢀvớiꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

đóng/mở,ꢀgiảiꢀquyếtꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀcũngꢀcảmꢀthấyꢀkhông 

hàiꢀHòngꢀvớiꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthống.ꢀHaiꢀ@hầnꢀbaꢀcácꢀcôngꢀty 

đượcꢀnhBcꢀđếnꢀtrongꢀcu8cꢀhọ@ꢀcũngꢀđãꢀ@hảiꢀđếnꢀHuthwaiteꢀđểꢀyêuꢀcầuꢀchúng 

tôiꢀthiếtꢀkếꢀlạiꢀnhữngꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀlớn.ꢀ=Eaꢀtrênꢀnghiên 

cứuꢀvềꢀcácꢀyếuꢀtốꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀgiú@ 

họꢀchuyểnꢀt;ꢀbánꢀhàngꢀtheoꢀcáchꢀtruyềnꢀthốngꢀsangꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀmới,ꢀhiệu 

quảꢀhơn.ꢀ 

BÁNꢀHÀNGꢀTHÀNHꢀCÔNGꢀỞꢀQUYꢀMÔꢀLỚN 

KhiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứu,ꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀnhằmꢀchỉꢀraꢀcácꢀ@hương 

@há@ꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀrấtꢀhữuꢀhiệuꢀvàꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEc 

tớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀviệcꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀg:@ꢀthấtꢀbạiꢀkhiꢀsử 
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dGngꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđóꢀnhằmꢀnângꢀcaoꢀkếtꢀquảꢀbánꢀhàng.ꢀVìꢀv?y, 

chúngꢀtôiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứuꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđượcꢀtrìnhꢀbàyꢀtrongꢀcuốn 

sáchꢀnày.ꢀTôiꢀthấyꢀrấtꢀthúꢀvịꢀkhiꢀnghĩꢀrằngꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcủa 

chúngꢀtôiꢀđangꢀtháchꢀthứcꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthống.ꢀTôi 

đượcꢀdạyꢀAꢀvàꢀcóꢀHẽꢀbạnꢀcũngꢀđượcꢀdạyꢀrằngꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀgồmꢀnhững 

bướcꢀsau: 

1 .ꢀMởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhữngꢀhọcꢀthuyếtꢀcổꢀđiểnꢀvềꢀbánꢀhàngꢀdạyꢀrằng 

@hươngꢀ@há@ꢀhữuꢀhiệuꢀnhấtꢀđểꢀbBtꢀđầuꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀxácꢀđịnhꢀsở 

thíchꢀvàꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀvàꢀđểꢀhọꢀthấyꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀbanꢀđầu.ꢀ 

2 

6 

.ꢀĐiềuꢀtraꢀnhuꢀcầu.ꢀHầuꢀhếtꢀnhữngꢀngườiꢀđãꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbánꢀhàngꢀtrong 

0ꢀnămꢀquaꢀđềuꢀđượcꢀdạyꢀvềꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀvàꢀmở.ꢀ 

3 .ꢀĐưaꢀraꢀHợiꢀích.ꢀKhiꢀđãꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàng,ꢀhãyꢀcho 

kháchꢀhàngꢀthấyꢀHợiꢀíchꢀcủaꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀsảnꢀ@hẩmꢀho:cꢀdịchꢀvGꢀbạnꢀcung 

cấ@.ꢀ 

4 .ꢀXửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀBạnꢀt;ngꢀđượcꢀdạyꢀrằngꢀxửꢀHDꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHàꢀm8t 

kỹꢀnăngꢀthiếtꢀyếuꢀcủaꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀbạnꢀsẽꢀbiếtꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀxử 

HDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcơꢀbảnꢀnhưꢀ@hânꢀHoạiꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀsửꢀdGngꢀchúngꢀm8tꢀcách 

@hùꢀhợ@.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀt?p 

trungꢀvàoꢀviệcꢀngănꢀch:nꢀcácꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchứꢀkhôngꢀxửꢀHDꢀchúng.ꢀ 

5 .ꢀKỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc.ꢀNhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀởꢀquyꢀmô 

nhỏꢀsẽꢀkhiếnꢀbạnꢀthấtꢀbạiꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀngàyꢀcàngꢀHớn.ꢀ 

TómꢀHại,ꢀnhữngꢀmôꢀhình,ꢀ@hươngꢀ@há@ꢀvàꢀkỹꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀchỉ 

đạtꢀhiệuꢀquảꢀlớnꢀnhấtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀchưaꢀchBcꢀđãꢀthành 

côngꢀvớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀBánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnghĩaꢀHàꢀcu8cꢀmuaꢀbán 

thườngꢀchỉꢀdiFnꢀraꢀm8tꢀHầnꢀvàꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@.ꢀNhữngꢀkỹꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀvới 

giáꢀtrịꢀthấ@ꢀnàyꢀ(raꢀđờiꢀvàoꢀnhữngꢀnămꢀ1920)ꢀkhôngꢀcònꢀ@hùꢀhợ@ꢀvàꢀcóꢀhiệu 
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quảꢀvớiꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀ@hứcꢀtạ@ꢀvàꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀlớn.ꢀVấnꢀđềꢀcủaꢀnhững 

kỹꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀkhôngꢀ@hảiꢀvìꢀchúngꢀquáꢀHạcꢀh?u;ꢀmọiꢀngườiꢀv>nꢀcó 

thểꢀtiế@ꢀtGcꢀsửꢀdGngꢀchúngꢀsauꢀ90ꢀnămꢀnhưngꢀchỉꢀvớiꢀnhữngꢀcu8cꢀmuaꢀbán 

giảnꢀđơnꢀvàꢀgiáꢀtrịꢀthấ@.ꢀHầuꢀhếtꢀcácꢀtácꢀgiảꢀvàꢀngườiꢀthiếtꢀkếꢀchươngꢀtrình 

đàoꢀtạoꢀđãꢀgiảꢀđịnhꢀkhôngꢀchínhꢀxácꢀrằngꢀđiềuꢀgìꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀnhỏꢀthìꢀđươngꢀnhiênꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀởꢀquyꢀmôꢀHớnꢀhơn,ꢀnênꢀmọiꢀngười 

đềuꢀchoꢀrằngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀcũngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtương 

đươngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀNhưngꢀtôiꢀsẽꢀchoꢀbạnꢀthấyꢀnhữngꢀthủ 

thu?tꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀởꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀth?mꢀchíꢀcóꢀthểꢀgâyꢀtổnꢀhạiꢀđến 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀbạnꢀkhiꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀ@hátꢀtriểnꢀvớiꢀquyꢀmôꢀHớnꢀhơnꢀA 

vàꢀtôiꢀsẽꢀchiaꢀsẻꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀnhữngꢀmôꢀhình 

mớiꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀđểꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀởꢀcácꢀ@hần 

sauꢀcủaꢀcuốnꢀsách. 

BÁNꢀHÀNGꢀQUYꢀMÔꢀLỚN 

CuốnꢀsáchꢀnàyꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀởꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhữngꢀngười 

chưaꢀthỏaꢀmãnꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀdoꢀmôꢀhìnhꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀmangꢀHại. 

NhiềuꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀởꢀquyꢀmôꢀHớnꢀ@hànꢀnànꢀrằngꢀnhữngꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbán 

hàngꢀtruyềnꢀthốngꢀkhiếnꢀhọꢀcảmꢀthấyꢀmìnhꢀHàꢀngườiꢀbánꢀxeꢀhơiꢀcũꢀv?y.ꢀĐiều 

tồiꢀtệꢀnhấtꢀHàꢀkháchꢀhàngꢀcảmꢀthấyꢀbịꢀcoiꢀnhưꢀnhữngꢀtênꢀkhờ,ꢀbịꢀlợiꢀdGng,ꢀHôi 

kéo,ꢀH;aꢀHọcꢀbằngꢀnhữngꢀmánhꢀkhóe.ꢀTh?tꢀđángꢀtiếc,ꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀđào 

tạoꢀkiểuꢀnàyꢀHạiꢀrấtꢀ@hổꢀbiếnꢀvàꢀchínhꢀnhữngꢀHờiꢀkhuyênꢀt;ꢀnhữngꢀchương 

trìnhꢀnàyꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀthảmꢀhọaꢀchoꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀMGcꢀtiêuꢀchính 

củaꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀthayꢀthếꢀnhữngꢀmôꢀhìnhꢀquáꢀgiảnꢀđơnꢀbằngꢀnhữngꢀmôꢀhình 

đượcꢀthiếtꢀkếꢀđ:cꢀbiệtꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀđòiꢀhỏiꢀcủaꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

CóꢀnhiềuꢀcáchꢀgọiꢀkhácꢀnhauꢀvềꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀvíꢀdGꢀnhư:ꢀbánꢀhàng 

vớiꢀhợ@ꢀđồngꢀHớn,ꢀbánꢀhàngꢀgiáꢀtrịꢀcao,ꢀbánꢀhàngꢀhệꢀthốngꢀho:cꢀbánꢀsỉ.ꢀ=ùꢀsử 

dGngꢀthu?tꢀngữꢀnàoꢀthìꢀchúngꢀcũngꢀđềuꢀcóꢀnhữngꢀđ:cꢀđiểmꢀgiốngꢀnhau. 

Đ:cꢀđiểmꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀHàꢀđ:cꢀđiểmꢀvềꢀHĩnhꢀvEcꢀtâmꢀHDꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀbán 
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hàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀChínhꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀnh?nꢀthứcꢀvàꢀhànhꢀviꢀcủa 

kháchꢀhàngꢀsẽꢀtạoꢀnênꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀchoꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀHãyꢀxem 

nhữngꢀkhácꢀbiệtꢀđóꢀHàꢀgìꢀvàꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀnghệꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀcủa 

bạn. 

Chiềuꢀdàiꢀcủaꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàng 

Trongꢀkhiꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđơnꢀgiản,ꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀthườngꢀchỉꢀdiFnꢀraꢀtrong 

m8tꢀHầnꢀgiaoꢀdịchꢀthìꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHạiꢀđòiꢀhỏiꢀrấtꢀnhiều 

cu8cꢀgiaoꢀdịchꢀvàꢀdiFnꢀraꢀhàngꢀtháng.ꢀM8tꢀngườiꢀbạnꢀhọcꢀcũꢀcủaꢀtôiꢀbánꢀhàng 

trongꢀHĩnhꢀvEcꢀhàngꢀkhôngꢀt;ngꢀcóꢀgiaiꢀđoạnꢀtrongꢀsuốtꢀbaꢀnămꢀkhôngꢀbán 

đượcꢀbấtꢀkỳꢀmónꢀhàngꢀnào.ꢀBánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀcóꢀthờiꢀgianꢀkéoꢀdài. 

Nhưngꢀkhôngꢀchỉꢀcóꢀthế.ꢀĐiềuꢀquanꢀtrọngꢀHàꢀbánꢀhàngꢀvớiꢀnhiềuꢀHầnꢀgiao 

dịchꢀcóꢀtâmꢀHDꢀkhácꢀhẳnꢀvớiꢀbánꢀhàngꢀm8tꢀHần.ꢀYếuꢀtốꢀthenꢀchốtꢀởꢀđâyꢀHà 

trongꢀbánꢀhàngꢀm8tꢀHần,ꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀthườngꢀxuấtꢀhiệnꢀkhiꢀcóꢀsE 

xuấtꢀhiệnꢀcủaꢀngườiꢀbán,ꢀtrongꢀkhiꢀởꢀbánꢀhàngꢀnhiềuꢀHầnꢀgiaoꢀdịchꢀthìꢀnhững 

bànꢀbạcꢀquanꢀtrọngꢀvàꢀth?nꢀtrọngꢀnhấtꢀtiế@ꢀdiFnꢀkhiꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀkhông 

hiệnꢀdiệnꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀgiữaꢀnhữngꢀHầnꢀgiaoꢀdịch. 

NếuꢀHàꢀm8tꢀnhàꢀhùngꢀbiệnꢀthôngꢀminh,ꢀngườiꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀHờiꢀnóiꢀđầy 

thuyếtꢀ@hGc,ꢀtôiꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀthEcꢀhiệnꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀm8tꢀHầnꢀrấtꢀsuônꢀsẻ. 

ĐóꢀHàꢀvìꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀtôiꢀcóꢀthểꢀrấtꢀấnꢀtượngꢀbởiꢀHờiꢀchàoꢀhàngꢀtuyệtꢀvời 

nênꢀđãꢀđồngꢀDꢀvàꢀchấ@ꢀnh?nꢀđ:tꢀhàngꢀngay.ꢀNhưngꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀđó 

Hàꢀm8tꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀdàiꢀhơiꢀhơn,ꢀHiệuꢀtôiꢀcóꢀthểꢀnh?nꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng 

ngayꢀsauꢀHờiꢀmờiꢀchàoꢀkhông?ꢀTrongꢀnhữngꢀđiềuꢀtôiꢀv;aꢀnói,ꢀcònꢀđượcꢀmấy 

phầnꢀđọngꢀHạiꢀtrongꢀkháchꢀhàngꢀsauꢀkhiꢀtôiꢀrờiꢀđi?ꢀLiệuꢀhọꢀcóꢀthểꢀthu?tꢀHạiꢀHời 

chàoꢀhàngꢀtrôiꢀchảy,ꢀtrauꢀchuốtꢀcủaꢀtôiꢀvớiꢀôngꢀchủꢀcủaꢀhọꢀkhông? 

Nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀthếꢀthúcꢀđẩyꢀchúngꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀnhỏꢀtại 

m8tꢀcôngꢀtyꢀcungꢀcấ@ꢀthiếtꢀbịꢀvănꢀ@hòng,ꢀnơiꢀchúngꢀtôiꢀthấyꢀrằngꢀsauꢀkhi 

chàoꢀhàngꢀm8tꢀtuần,ꢀkháchꢀhàngꢀchỉꢀnhớꢀchưaꢀđượcꢀm8tꢀnửaꢀnhữngꢀn8iꢀdung 

thenꢀchốtꢀmàꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiớiꢀthiệuꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm.ꢀĐiềuꢀtệꢀnhấtꢀHàꢀsau 
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khiꢀngheꢀgiớiꢀthiệuꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀhứaꢀhẹnꢀmuaꢀHoạiꢀsảnꢀ@hẩm 

nàyꢀnhưngꢀnhiệtꢀtìnhꢀbanꢀđầuꢀđóꢀđãꢀmấtꢀđiꢀchỉꢀtrongꢀm8tꢀtuần. 

Lờiꢀchàoꢀmờiꢀtốtꢀcóꢀthểꢀtácꢀđ8ngꢀtạmꢀthờiꢀđếnꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀvòngꢀvài 

ngày.ꢀChoꢀnên,ꢀnếuꢀbạnꢀcóꢀthểꢀquyếtꢀđịnhꢀngayꢀtạiꢀchỗꢀ−ꢀgiốngꢀnhưꢀbạn 

thườngꢀHàmꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀm8tꢀHần,ꢀthìꢀkhôngꢀcóꢀHDꢀdoꢀgìꢀkhôngꢀt?nꢀdGngꢀtác 

đ8ngꢀtạmꢀthờiꢀcủaꢀlờiꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀđểꢀgiaꢀtăngꢀnhiệtꢀtìnhꢀcủaꢀkhách 

hàngꢀvàꢀgiú@ꢀbạnꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀtứcꢀthời.ꢀNhưngꢀbạnꢀsẽꢀg:@ꢀrBcꢀrốiꢀnếu 

khôngꢀquyếtꢀđịnhꢀngayꢀH?@ꢀtức.ꢀTuầnꢀsau,ꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀquênꢀgần 

hếtꢀnhữngꢀđiềuꢀbạnꢀđãꢀnóiꢀvàꢀkhôngꢀcònꢀm:nꢀmàꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạn 

nữa. 

KếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀtrongꢀChươngꢀ9ꢀchỉꢀraꢀrằng,ꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀm8tꢀHần,ꢀbạn 

sẽꢀbánꢀđượcꢀhàngꢀthôngꢀquaꢀquảngꢀcáoꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀbấtꢀkỳ 

lờiꢀt;ꢀchốiꢀnàoꢀvàꢀdứtꢀđiểmꢀvGꢀbánꢀhàngꢀAꢀnhưngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀnhiềuꢀHần, 

môꢀhìnhꢀnàyꢀthườngꢀcóꢀnguyꢀcơꢀthấtꢀbại.ꢀTạiꢀsao?ꢀCóꢀHẽꢀkinhꢀnghiệmꢀmua 

hàngꢀsẽꢀmangꢀHạiꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀbạn.ꢀVíꢀdG,ꢀkhiꢀtôiꢀđếnꢀm8tꢀcửaꢀhàngꢀgiới 

thiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀxeꢀhơiꢀvàiꢀthángꢀtrước.ꢀNgườiꢀbánꢀHàꢀm8tꢀkẻꢀhuênhꢀhoang, 

Huônꢀ@hóngꢀđạiꢀmọiꢀchuyệnꢀvềꢀviệcꢀbuônꢀbánꢀxeꢀhơi.ꢀSauꢀvàiꢀcâuꢀhỏiꢀchiếu 

lệ,ꢀanhꢀtaꢀthểꢀhiệnꢀcungꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀcứngꢀnhBc,ꢀsửꢀdGngꢀmọiꢀkiểuꢀkếtꢀthúc 

khôꢀcứng,ꢀsáchꢀvở.ꢀTôiꢀchưaꢀquyếtꢀđịnhꢀnênꢀsứcꢀé@ꢀt;ꢀ@híaꢀanhꢀtaꢀv;aꢀHàm 

choꢀtôiꢀcảmꢀthấyꢀkhôngꢀđượcꢀhoanꢀnghênhꢀHạiꢀv;aꢀkhiếnꢀtôiꢀbEcꢀb8i.ꢀCuối 

cùng,ꢀsauꢀkhiꢀđiꢀkhỏiꢀđó,ꢀtôiꢀthềꢀsẽꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀtrởꢀlạiꢀcửaꢀhàngꢀđó.ꢀTôi 

chBcꢀbạnꢀcũngꢀt;ngꢀtrảiꢀquaꢀnhữngꢀchuyệnꢀtươngꢀtE.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀm8tꢀsố 

kháchꢀhàngꢀv>nꢀquyếtꢀđịnhꢀquayꢀHạiꢀđểꢀchịuꢀá@ꢀHEcꢀđó.ꢀVềꢀcôngꢀviệcꢀbán 

hàngꢀcủaꢀcáꢀnhânꢀbạn,ꢀnếuꢀbạnꢀgâyꢀá@ꢀHEcꢀchoꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀtiềmꢀnăng,ꢀthì 

ông/bàꢀtaꢀsẽꢀkhôngꢀmuốnꢀg:@ꢀHạiꢀbạn.ꢀQuyꢀtBcꢀnàyꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀHàꢀnếuꢀbạn 

nh?nꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀtạiꢀchỗ,ꢀtứcꢀHàꢀbạnꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀnhưngꢀnếuꢀbạnꢀvà 

kháchꢀhàngꢀbấtꢀđồngꢀquanꢀđiểmꢀthìꢀnhữngꢀnỗꢀlEcꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀgiảmꢀcơꢀh8i 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀbạn.ꢀVìꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀmuốnꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀbạnꢀnữaꢀvà 

bạnꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀbiếtꢀmìnhꢀsaiꢀởꢀđâu.ꢀ=oꢀv?y,ꢀmôꢀhìnhꢀbánꢀhàngꢀbằng 
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quảngꢀcáo,ꢀchàoꢀmờiꢀcóꢀthểꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀnóꢀsẽ 

phảnꢀHạiꢀbạnꢀkhiꢀthEcꢀhiệnꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀ 

Quyꢀmôꢀcamꢀkếtꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

Theoꢀđịnhꢀnghĩa,ꢀnhữngꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀHớnꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnh 

lớnꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀHàmꢀthayꢀđổiꢀtâmꢀHDꢀbánꢀhàng.ꢀTrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀkháchꢀhàngꢀítꢀDꢀthứcꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀhơn.ꢀKhiꢀquyꢀmôꢀcủaꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀtăngꢀHên,ꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀ@hảiꢀxâyꢀdEngꢀđượcꢀgiáꢀtrị 

nh?nꢀthứcꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀho:cꢀdịchꢀvGꢀmìnhꢀbán.ꢀViệcꢀxâyꢀdEngꢀm8tꢀgiáꢀtrị 

nh?nꢀthứcꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀnghiênꢀcứuꢀcácꢀcáchꢀđểꢀgiú@ꢀgiaꢀtăngꢀgiáꢀtrịꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạn. 

Cáchꢀđâyꢀvàiꢀnăm,ꢀchúngꢀtôiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứuꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀvìꢀviệcꢀtáiꢀtổ 

chứcꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀchoꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀhoàn 

thànhꢀđược.ꢀĐóꢀHàꢀm8tꢀđiềuꢀđángꢀtiếcꢀvìꢀnóꢀthểꢀhiệnꢀsEꢀcầnꢀthiếtꢀcủaꢀviệcꢀgia 

tăngꢀgiáꢀtrịꢀbánꢀhàngꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀmởꢀr8ng.ꢀM8tꢀcôngꢀtyꢀchuyênꢀbán 

sảnꢀ@hẩmꢀgiáꢀtrịꢀcaoꢀđãꢀđềꢀnghịꢀđượcꢀtưꢀvấnꢀvềꢀviệcꢀcóꢀnênꢀtuyểnꢀdGng 

nhữngꢀnhânꢀviênꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀbánꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀgiáꢀrẻꢀkhông.ꢀKhiꢀdEꢀán 

kếtꢀthúc,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀm8tꢀsốꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀthúꢀvịꢀdànhꢀchoꢀhọ.ꢀChúngꢀtôiꢀ@hát 

hiệnꢀrằng,ꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀchuyểnꢀt;ꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀsangꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀchínhꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀg:@ꢀkhó 

khănꢀtrongꢀviệcꢀxâyꢀdEngꢀnh?nꢀthứcꢀchoꢀkháchꢀhàng. 

Tôiꢀđãꢀt;ngꢀg:@ꢀm8tꢀngườiꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀtại 

sânꢀbayꢀBuffaHoꢀtrướcꢀkhiꢀcùngꢀanhꢀtaꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀvàiꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀAnh 

taꢀngồiꢀtrênꢀm8tꢀchiếcꢀghế,ꢀvaHyꢀmởꢀtrướcꢀm:tꢀvàꢀxungꢀquanhꢀHàꢀsốꢀtàiꢀHiệuꢀđủ 

đểꢀchoꢀm8tꢀnhàꢀmáyꢀtáiꢀchếꢀgiấyꢀhoạtꢀđ8ngꢀtrongꢀvàiꢀtháng.ꢀAnhꢀtaꢀtìmꢀhiểu 

chiꢀtiếtꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvìꢀnghĩꢀrằngꢀchúngꢀsẽꢀgiú@ꢀmìnhꢀthànhꢀcôngꢀhơn. 

“Trướcꢀđây,ꢀtôiꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀtiêuꢀdùngꢀvàꢀkiếnꢀthứcꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀđãꢀgiú@ꢀtôi 

tạoꢀnênꢀsEꢀkhácꢀbiệt”,ꢀanhꢀtaꢀgiảiꢀthích.ꢀCóꢀHẽꢀanhꢀtaꢀđúngꢀnhưngꢀchínhꢀkiến 

thứcꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀHạiꢀHàꢀchướngꢀngạiꢀv?tꢀtrênꢀđườngꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀanhꢀta 
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chỉꢀm8tꢀgiờꢀsauꢀđó,ꢀkhiꢀtôiꢀchứngꢀkiếnꢀanhꢀtaꢀkhôngꢀthuyếtꢀ@hGcꢀnổiꢀm8t 

quảnꢀHDꢀvănꢀ@hòngꢀmuaꢀhệꢀthốngꢀmáyꢀ@hô-tôꢀcỡꢀlớnꢀcủaꢀmình.ꢀKháchꢀhàng 

cóꢀvẻꢀHoꢀHBngꢀvớiꢀDꢀnghĩꢀsẽꢀphảiꢀchiꢀhàngꢀchGcꢀnghìnꢀđô-Ha.ꢀNgườiꢀbánꢀcố 

gBngꢀtheoꢀđuổiꢀbằngꢀviệcꢀtrìnhꢀbàyꢀchiꢀtiếtꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀthể 

hiệnꢀtoànꢀb8ꢀkiếnꢀthứcꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀnhưngꢀnóꢀkhôngꢀhềꢀ@hátꢀhuyꢀtácꢀdGng. 

LDꢀdoꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀmuaꢀHàꢀvìꢀcôꢀkhôngꢀnh?nꢀthấyꢀđầyꢀđủꢀgiáꢀtrịꢀcho 

m8tꢀquyếtꢀđịnhꢀHớn.ꢀNgoàiꢀra,ꢀchiếcꢀmáyꢀ@hô-tôꢀcủaꢀcôꢀhiệnꢀnayꢀđangꢀhoạt 

đ8ngꢀkháꢀtốt.ꢀĐúngꢀHàꢀcóꢀm8tꢀsốꢀvấnꢀđềꢀvềꢀsứcꢀbềnꢀvàꢀchấtꢀHượngꢀsaoꢀchGp, 

nhưngꢀđiềuꢀđóꢀkhôngꢀquáꢀnghiêmꢀtrọngꢀđểꢀcôꢀ@hảiꢀchiꢀraꢀm8tꢀsốꢀtiềnꢀHớn 

nhằmꢀđiềuꢀchỉnhꢀnhữngꢀthiếuꢀsótꢀđó.ꢀKiếnꢀthứcꢀtoànꢀdiệnꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủa 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthểꢀthayꢀđổiꢀsEꢀth?tꢀrằngꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀanhꢀta 

khôngꢀnh?nꢀthứcꢀđượcꢀgiáꢀtrị. 

LàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀxửꢀHDꢀcu8cꢀbánꢀhàng?ꢀNhữngꢀchươngꢀtiế@ꢀtheoꢀsẽꢀbànꢀvề 

@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàngꢀSPINꢀ−ꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀcGꢀthểꢀđểꢀgiáꢀtrịꢀgiaꢀtăng 

trongꢀnhữngꢀtrườngꢀhợ@ꢀnhưꢀthếꢀnày.ꢀNhữngꢀgìꢀđemꢀHạiꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

MốiꢀquanꢀhệꢀHiênꢀtGc 

Hầuꢀhếtꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀđềuꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀmốiꢀquanꢀhệ 

thườngꢀxuyênꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀvìꢀnhữngꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀHớnꢀthườngꢀđòiꢀhỏiꢀsE 

hỗꢀtrợꢀsauꢀbánꢀhàngꢀAꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀngườiꢀmuaꢀvàꢀngườiꢀbánꢀ@hảiꢀg:@ꢀnhau 

m8tꢀho:cꢀnhiềuꢀHầnꢀkhiꢀbánꢀhàng.ꢀHơnꢀnữa,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩm 

ho:cꢀdịchꢀvGꢀgiáꢀtrịꢀlớnꢀthườngꢀ@hátꢀtriểnꢀhoạtꢀđ8ngꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀmìnhꢀt; 

nhữngꢀkháchꢀhàngꢀhiệnꢀtại.ꢀNgượcꢀHại,ꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀthườngꢀHàꢀviệc 

chỉꢀxảyꢀraꢀm8tꢀHầnꢀvàꢀngườiꢀmuaꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀg:@ꢀHạiꢀngườiꢀbán. 

Mứcꢀđ8ꢀHâuꢀdàiꢀcủaꢀmốiꢀquanꢀhệꢀtácꢀđ8ngꢀtớiꢀviệcꢀquyếtꢀđịnhꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

nhưꢀthếꢀnào?ꢀHãyꢀxemꢀxétꢀcácꢀvíꢀdGꢀcGꢀthể.ꢀVàiꢀtuầnꢀtrước,ꢀvớiꢀvaiꢀtròꢀngười 

mua,ꢀtôiꢀcóꢀđượcꢀminhꢀhọaꢀhoànꢀhảoꢀvềꢀcáchꢀmàꢀmốiꢀquanꢀhệꢀthườngꢀxuyên 

trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcácꢀquyếtꢀđịnh.ꢀTôiꢀđãꢀthamꢀgia 
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haiꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀtrongꢀhaiꢀngàyꢀHiênꢀtiế@.ꢀĐầuꢀtiênꢀHàꢀm8tꢀcu8cꢀmuaꢀbán 

nhỏ.ꢀTôiꢀcầnꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀchiếuꢀmớiꢀchoꢀvănꢀ@hòngꢀnênꢀđềꢀnghịꢀm8tꢀnhà 

cungꢀcấ@ꢀsảnꢀ@hẩmꢀgửiꢀđạiꢀdiệnꢀbánꢀhàngꢀtớiꢀg:@ꢀtôi.ꢀNhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcó 

vẻꢀngoàiꢀkhôngꢀdFꢀmến,ꢀcEcꢀkỳꢀ@hùꢀhợ@ꢀvớiꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀdạoꢀnhữngꢀtấm 

ảnhꢀkhiếmꢀnhãꢀtrênꢀđườngꢀ@hốꢀ6io.ꢀ“HômꢀnayꢀHàꢀm8tꢀngàyꢀmayꢀmBnꢀcủa 

ông,”ꢀanhꢀtaꢀbBtꢀđầu,ꢀ“tôiꢀchBcꢀôngꢀkhôngꢀthểꢀđợiꢀHâuꢀhơnꢀđểꢀbiếtꢀđiềuꢀtôi 

mangꢀtớiꢀchoꢀông!”ꢀChBcꢀchBnꢀđiềuꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀđợiꢀchínhꢀHàꢀquẳngꢀanhꢀta 

raꢀkhỏiꢀvănꢀ@hòng.ꢀNhưngꢀgiáꢀcảꢀanhꢀtaꢀđưaꢀraꢀrấtꢀhợ@ꢀHD.ꢀTôiꢀđangꢀcầnꢀm8t 

chiếcꢀmáyꢀchiếuꢀvàꢀcũngꢀchỉꢀphảiꢀg:@ꢀanhꢀtaꢀm8tꢀHần.ꢀTôiꢀcBtꢀngangꢀbàiꢀdiFn 

vănꢀcủaꢀanhꢀta,ꢀđưaꢀchoꢀanhꢀtaꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀvàꢀtốngꢀtiFnꢀanhꢀtaꢀtrongꢀvòng 

nămꢀ@hút.ꢀĐứngꢀt;ꢀvịꢀtríꢀcủaꢀanhꢀtaꢀmàꢀnói,ꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀvGꢀbánꢀhàngꢀthành 

công.ꢀNóiꢀchung,ꢀđâyꢀcũngꢀHàꢀm8tꢀvGꢀmuaꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀchoꢀtôiꢀởꢀvịꢀtrí 

ngườiꢀmua.ꢀTôiꢀđãꢀmuaꢀđượcꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀchiếuꢀvớiꢀgiáꢀcảꢀhợ@ꢀHDꢀmàꢀchỉ 

mấtꢀcóꢀnămꢀ@hút. 

Ngàyꢀhômꢀsau,ꢀtôiꢀthamꢀdEꢀm8tꢀvGꢀmuaꢀbánꢀ@hứcꢀtạ@ꢀhơnꢀnhiều.ꢀTôiꢀđịnh 

thayꢀđổiꢀcảꢀphầnꢀcứngꢀvàꢀ@hầnꢀmềmꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀkếꢀtoán.ꢀSEꢀthayꢀđổiꢀnày 

gồmꢀhaiꢀmáyꢀviꢀtínhꢀmới,ꢀm8tꢀb8ꢀtíchꢀhợ@ꢀ@hầnꢀmềmꢀkếꢀtoánꢀvàꢀsáuꢀthángꢀđể 

mọiꢀthứꢀhoạtꢀđ8ngꢀhoànꢀhảo.ꢀTôiꢀdEꢀtoánꢀkếꢀhoạchꢀnàyꢀsẽꢀtốnꢀkhoảngꢀ<0.000 

đô-Ha.ꢀNhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀHàꢀm8tꢀngườiꢀcóꢀvẻꢀhơiꢀHoꢀHBngꢀtháiꢀquáꢀvềꢀcông 

việcꢀAꢀnhưngꢀchBcꢀchBnꢀtiếnꢀb8ꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀngườiꢀbánꢀmáyꢀchiếuꢀtôi 

g:@ꢀngàyꢀhômꢀtrước.ꢀNhưngꢀkhiꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀtiếnꢀhànhꢀcôngꢀviệc,ꢀtôiꢀthấy 

HưỡngꢀHE.ꢀ“TôiꢀsẽꢀsuyꢀnghĩꢀvềꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀvàꢀthôngꢀbáoꢀHại,”ꢀtôiꢀnóiꢀvớiꢀanhꢀta. 

Sauꢀnày,ꢀkhiꢀ@hânꢀtíchꢀđiềuꢀgìꢀđãꢀxảyꢀra,ꢀtôiꢀnh?nꢀraꢀsEꢀHưỡngꢀHEꢀvớiꢀhệꢀthống 

máyꢀtínhꢀmớiꢀkhôngꢀ@hảiꢀvìꢀviệcꢀmuaꢀsảnꢀ@hẩmꢀmàꢀvìꢀngạiꢀbBtꢀđầuꢀm8tꢀmối 

quanꢀhệ.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀchiếcꢀmáyꢀchiếu,ꢀtôiꢀhyꢀvọngꢀmìnhꢀsẽꢀkhôngꢀ@hải 

g:@ꢀHạiꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀHầnꢀnữa,ꢀcònꢀvớiꢀhệꢀthốngꢀmáyꢀtính,ꢀtôiꢀ@hảiꢀHàmꢀviệc 

HâuꢀdàiꢀvớiꢀngườiꢀbánꢀnhưngꢀtôiꢀkhôngꢀchBcꢀmìnhꢀcóꢀmuốnꢀđiềuꢀđóꢀkhông.ꢀ 

Bàiꢀhọcꢀrútꢀraꢀt;ꢀcâuꢀchuyệnꢀchínhꢀHàꢀnhữngꢀđiềuꢀcóꢀthểꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀsẽꢀkhôngꢀ@hùꢀhợ@ꢀkhiꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀngày 
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càngꢀHớn.ꢀỞꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀviệcꢀtáchꢀbạchꢀngườiꢀbánꢀkhỏiꢀsảnꢀ@hẩm 

HàꢀtươngꢀđốiꢀdF.ꢀ=ùꢀghétꢀngườiꢀbánꢀmáyꢀchiếuꢀnhưngꢀtôiꢀHạiꢀthíchꢀsảnꢀ@hẩm 

củaꢀanhꢀtaꢀnênꢀđãꢀmuaꢀnó.ꢀNhưngꢀvớiꢀquyếtꢀđịnhꢀHớnꢀhơn,ꢀviệcꢀtáchꢀbạch 

ngườiꢀbánꢀvàꢀsảnꢀ@hẩmꢀcũngꢀsẽꢀkhóꢀkhănꢀhơn.ꢀNếuꢀthíchꢀhệꢀthốngꢀmáyꢀtính, 

tôiꢀsẽꢀphảiꢀmuaꢀchúngꢀcùngꢀvớiꢀmốiꢀquanꢀhệꢀvớiꢀngườiꢀbánꢀchúng.ꢀVìꢀnhững 

quyếtꢀđịnhꢀHớnꢀthườngꢀkèmꢀtheoꢀnhữngꢀràngꢀbu8cꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀnênꢀchúng 

đòiꢀhỏiꢀhìnhꢀthứcꢀbánꢀhàngꢀkhác.ꢀNhữngꢀchươngꢀtiế@ꢀtheoꢀsẽꢀ@hânꢀtíchꢀsE 

khácꢀbiệtꢀnàyꢀvàꢀhướngꢀd>nꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀnóꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđểꢀxâyꢀdEngꢀmối 

quanꢀhệꢀHâuꢀdàiꢀvớiꢀkháchꢀhàng. 

Mỗiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiốngꢀnhưꢀm8tꢀkhớ@ꢀrăngꢀnhỏꢀtrongꢀcỗꢀmáyꢀbán 

hàngꢀtoꢀHớnꢀvàꢀHạnhꢀHùng.ꢀThôngꢀthường,ꢀkhóꢀcóꢀthểꢀnh?nꢀraꢀcôngꢀviệcꢀcủa 

bạnꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀNhưngꢀkhiꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀ@hátꢀtriểnꢀHên 

quyꢀmôꢀHớnꢀhơn,ꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀchúꢀtrọngꢀhơnꢀvàoꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀđểꢀđưaꢀra 

quyếtꢀđịnh.ꢀỞꢀquyꢀmôꢀHớnꢀhơn,ꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀngườiꢀbánꢀkhóꢀđượcꢀtáchꢀbạch 

trongꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

NguyꢀcơꢀsaiꢀHầm 

Trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀg:@ꢀnhiềuꢀrủiꢀroꢀhơnꢀvìꢀh?u 

quảꢀcủaꢀnhữngꢀsaiꢀHầmꢀtươngꢀđốiꢀnhỏ.ꢀTôiꢀcóꢀcảꢀm8tꢀkhoꢀđầyꢀnhữngꢀthứꢀtrót 

muaꢀnhưngꢀkhôngꢀsửꢀdGngꢀđượcꢀho:cꢀchỉꢀ@hátꢀhuyꢀđượcꢀm8tꢀnửaꢀtácꢀdGng, 

víꢀdG:ꢀhaiꢀb8ꢀchuyểnꢀmạchꢀtEꢀđ8ng,ꢀm8tꢀmáyꢀ@haꢀcàꢀ@hêꢀđ:cꢀbiệtꢀvàꢀm8t 

chiếcꢀđồngꢀhồꢀcóꢀtiếngꢀnóiꢀnhBcꢀthờiꢀgianꢀmỗiꢀgiờ.ꢀTôiꢀbiếtꢀmìnhꢀkhôngꢀ@hải 

Hàꢀngườiꢀduyꢀnhấtꢀmuaꢀ@hảiꢀnhữngꢀthứꢀvôꢀdGng.ꢀTấtꢀcảꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀnhỏ 

đềuꢀcóꢀm8tꢀyếuꢀtốꢀchung,ꢀđóꢀHàꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiấuꢀkínꢀnhữngꢀsaiꢀHầmꢀcủaꢀmìnhꢀvì 

giáꢀtrịꢀcủaꢀchúngꢀkhôngꢀđángꢀkể. 

Nhưngꢀđiềuꢀđóꢀkhácꢀhẳnꢀsoꢀvớiꢀviệcꢀ@hảiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀHớnꢀhơn.ꢀNếu 

muaꢀ@hảiꢀm8tꢀchiếcꢀxeꢀchấtꢀHượngꢀtồi,ꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀgiấuꢀvợꢀtôi.ꢀKhiꢀmua 

m8tꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀmới,ꢀítꢀnhấtꢀcóꢀ10ꢀngườiꢀtrongꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀgó@ꢀDꢀđểꢀđưaꢀra 

quyếtꢀđịnhꢀvìꢀhọꢀHàꢀngườiꢀtrEcꢀtiế@ꢀsửꢀdGngꢀnó.ꢀChoꢀnên,ꢀnếuꢀchiếcꢀmáyꢀtính 
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khôngꢀhoạtꢀđ8ngꢀtốt,ꢀtoànꢀb8ꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀbiếtꢀtôiꢀđãꢀcóꢀm8tꢀHEaꢀchọnꢀsaiꢀHầm. 

NhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀHớnꢀhơnꢀsẽꢀđượcꢀnhiềuꢀngườiꢀbiếtꢀhơnꢀvàꢀm8tꢀquyếtꢀđịnh 

saiꢀHầmꢀthìꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀngườiꢀbiếtꢀhơn. 

=oꢀđó,ꢀkháchꢀhàngꢀrấtꢀth?nꢀtrọngꢀkhiꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀHớn.ꢀGiáꢀmua 

hàngꢀcũngꢀHàꢀm8tꢀyếuꢀtốꢀgiaꢀtăngꢀtínhꢀth?nꢀtrọngꢀnhưngꢀHoꢀngạiꢀgâyꢀraꢀsaiꢀHầm 

màꢀnhiềuꢀngườiꢀbiếtꢀtớiꢀcònꢀquanꢀtrọngꢀhơn.ꢀM8tꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀtôiꢀđãꢀt;ng 

vuiꢀvẻꢀtrảꢀ40.000ꢀđô-Haꢀchoꢀm8tꢀdEꢀánꢀchỉꢀsauꢀm8tꢀbuổiꢀsángꢀthỏaꢀthu?n. 

Quyếtꢀđịnhꢀnàyꢀ@hGꢀthu8cꢀvàoꢀngânꢀsáchꢀcủaꢀôngꢀta.ꢀNếuꢀquyếtꢀđịnhꢀđóꢀsai 

lầm,ꢀsẽꢀchỉꢀcóꢀcáꢀnhânꢀôngꢀtaꢀbiếtꢀvàꢀchịuꢀtráchꢀnhiệm.ꢀNhưngꢀtrongꢀm8tꢀHần 

khác,ꢀtôiꢀHạiꢀ@hảiꢀđàmꢀ@hánꢀHâuꢀhơn,ꢀvấtꢀvảꢀhơnꢀvớiꢀchínhꢀôngꢀtaꢀđểꢀcóꢀthêm 

đượcꢀ1.500ꢀđôꢀHaꢀtrongꢀm8tꢀdEꢀánꢀmàꢀđồngꢀnghiệ@ꢀôngꢀtaꢀtrEcꢀtiế@ꢀthamꢀgia. 

BỐNꢀGIAIꢀĐOẠNꢀCỦAꢀMỘTꢀCUỘCꢀBÁNꢀHÀNG 

BánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀkhácꢀhẳnꢀvớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnếuꢀxétꢀvềꢀtâmꢀHD 

kháchꢀhàng.ꢀ=oꢀv?y,ꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀcầnꢀ@hảiꢀcóꢀcũngꢀrấtꢀkhácꢀbiệt. 

DEaꢀtrênꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀvềꢀtâmꢀHD,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀnghiênꢀcứuꢀsâuꢀhơnꢀvà 

khẳngꢀđịnhꢀrằngꢀmọiꢀthứꢀthu8cꢀvềꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀNhưngꢀtrướcꢀhết,ꢀmọiꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀt;ꢀđơnꢀgiảnꢀnhấtꢀcho 

tớiꢀ@hứcꢀtạ@ꢀnhất,ꢀđềuꢀ@hảiꢀtrảiꢀquaꢀbốnꢀgiaiꢀđoạnꢀsauꢀ(Hìnhꢀ1.1): 

1.ꢀ=>nꢀnh?@.ꢀĐâyꢀHàꢀnhữngꢀviệcꢀcầnꢀHàmꢀtrướcꢀkhiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchínhꢀthức 

bBtꢀđầu,ꢀgồmꢀnhữngꢀviệcꢀnhưꢀtEꢀgiớiꢀthiệuꢀbảnꢀthânꢀvàꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀđốiꢀthoại 

nhưꢀthếꢀnào.ꢀM8tꢀsốꢀngườiꢀchoꢀrằngꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀHàꢀrấtꢀquanꢀtrọng. 

RấtꢀnhiềuꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀđãꢀtEꢀtinꢀnóiꢀrằngꢀtrongꢀhaiꢀ@hút 

đầuꢀtiênꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀhìnhꢀthànhꢀnênꢀnhữngꢀấnꢀtượng 

banꢀđầuꢀmangꢀtínhꢀquyếtꢀđịnh,ꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀ@hầnꢀcònꢀHạiꢀcủaꢀviệcꢀbán 

hàng.ꢀẤnꢀtuợngꢀbanꢀđầuꢀnàyꢀquanꢀtrọngꢀthếꢀnàoꢀvàꢀcóꢀvaiꢀtròꢀraꢀsao?ꢀTrong 

Chươngꢀ<,ꢀtôiꢀsẽꢀchiaꢀsẻꢀm8tꢀsốꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀchúngꢀtaꢀđi 

đếnꢀkếtꢀHu?nꢀrằngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀkhôngꢀcó 

quáꢀnhiềuꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀnghĩ. 
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Hìnhꢀ1.1:ꢀBốnꢀgiaiꢀđoạnꢀcủaꢀcuộcꢀbánꢀhàng 

.ꢀThămꢀdò.ꢀHầuꢀhếtꢀmọiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀviệcꢀtìmꢀraꢀđiềuꢀgì 2 

đóꢀthôngꢀquaꢀcácꢀcâuꢀhỏi.ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀnh?nꢀthấyꢀnhuꢀcầuꢀhayꢀhiểuꢀrõꢀhơn 

kháchꢀhàngꢀcũngꢀnhưꢀtổꢀchứcꢀcủaꢀhọ.ꢀChuyệnꢀnàyꢀkhôngꢀđơnꢀgiảnꢀchỉꢀHàꢀthu 

th?@ꢀsốꢀliệu.ꢀThămꢀdòꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀcácꢀkỹꢀnăng 

bánꢀhàngꢀvàꢀcóꢀvaiꢀtròꢀquyếtꢀđịnhꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀTrongꢀPhGꢀlGc 

A,ꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀm8tꢀsốꢀnghiênꢀcứuꢀcGꢀthểꢀđãꢀchỉꢀraꢀrằngꢀcóꢀthểꢀtăngꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHênꢀhơnꢀ20%ꢀnếuꢀnângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀthămꢀdò. 

3.ꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀTrongꢀmọiꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀ@hảiꢀthểꢀhiệnꢀvới 

kháchꢀhàngꢀrằngꢀbạnꢀđangꢀgiớiꢀthiệuꢀchoꢀhọꢀnhữngꢀthứꢀgiáꢀtrị.ꢀTrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀchúngꢀtaꢀbánꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀchoꢀcácꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

Ởꢀbướcꢀnày,ꢀbạnꢀ@hảiꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀthấyꢀmìnhꢀcóꢀm8tꢀgiảiꢀ@há@ꢀhợ@ꢀHDꢀcho 

cácꢀvấnꢀđềꢀhọꢀg:@ꢀ@hải.ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀthểꢀhiệnꢀnăngꢀHEcꢀcủaꢀmìnhꢀbằngꢀm8t 

buổiꢀthuyếtꢀtrìnhꢀtrangꢀtrọng,ꢀm8tꢀbuổiꢀthửꢀnghiệmꢀsảnꢀ@hẩmꢀđểꢀchứngꢀminh 

cácꢀHợiꢀíchꢀtiềmꢀnăngꢀcủaꢀnó.ꢀ=ùꢀHàmꢀgìꢀthìꢀbạnꢀcũngꢀ@hảiꢀthuyếtꢀ@hGcꢀkhách 

hàngꢀrằngꢀmìnhꢀđangꢀmangꢀHạiꢀgiáꢀtrịꢀchoꢀhọ.ꢀTrongꢀChươngꢀ5,ꢀchúngꢀtaꢀsẽ 

đượcꢀbiếtꢀrấtꢀnhiềuꢀbiệnꢀ@há@ꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀ 

4.ꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀm8tꢀvGꢀmuaꢀbánꢀthànhꢀcôngꢀsẽꢀkếtꢀthúc 

bằngꢀm8tꢀvàiꢀcamꢀkếtꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng.ꢀCamꢀkếtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

nhỏꢀthườngꢀtồnꢀtạiꢀdướiꢀdạngꢀm8tꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀnhưngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀHớn,ꢀcóꢀthểꢀbạnꢀcònꢀcầnꢀtổngꢀthểꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcamꢀkếtꢀtrướcꢀkhiꢀđếnꢀgiai 

đoạnꢀđ:tꢀhàng.ꢀVíꢀdG,ꢀmGcꢀđíchꢀvGꢀmuaꢀbánꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀHàꢀđượcꢀkhách 

hàngꢀchấ@ꢀthu?nꢀthamꢀgiaꢀbuổiꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀkiểmꢀtraꢀchấtꢀHiệuꢀmới 
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ho:cꢀtạoꢀcơꢀh8iꢀchoꢀbạnꢀtiế@ꢀc?nꢀngườiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀcuốiꢀcùngꢀvàꢀtấtꢀcả 

cácꢀbuớcꢀnàyꢀđềuꢀkhôngꢀcóꢀcamꢀkếtꢀđ:tꢀhàngꢀnào.ꢀBánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀgồm 

m8tꢀsốꢀbướcꢀtrungꢀgianꢀgọiꢀHàꢀ“cácꢀbướcꢀtiến”.ꢀMỗiꢀbướcꢀtiếnꢀsẽꢀđưaꢀcamꢀkết 

củaꢀkháchꢀhàngꢀđếnꢀgầnꢀhơnꢀquyếtꢀđịnhꢀcuốiꢀcùng.ꢀTrongꢀbướcꢀnày,ꢀcácꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀcổꢀđiểnꢀHạiꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀth?mꢀchí,ꢀcóꢀthểꢀtác 

đ8ngꢀxấuꢀđếnꢀthànhꢀquảꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀbạn. 

BốnꢀgiaiꢀđoạnꢀAꢀ=>nꢀnh?@,ꢀThămꢀdò,ꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀvàꢀĐạtꢀđược 

giaoꢀkèoꢀ−ꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀ=ùꢀđơnꢀgiảnꢀnhưngꢀmô 

hìnhꢀbốnꢀbướcꢀnàyꢀcũngꢀrấtꢀhữuꢀíchꢀvìꢀnóꢀchoꢀ@hé@ꢀ@hânꢀchiaꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀthànhꢀt;ngꢀnhómꢀcácꢀbướcꢀrõꢀràngꢀvàꢀcGꢀthể.ꢀTôiꢀsẽꢀthảoꢀHu?nꢀsâuꢀhơn 

vềꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀởꢀcácꢀ@hầnꢀsauꢀvàꢀsửꢀdGngꢀHDꢀHu?nꢀnàyꢀá@ꢀdGngꢀchoꢀm8tꢀsốꢀmô 

hìnhꢀđểꢀgiảiꢀthíchꢀcácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứu.ꢀ 

Tầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀmỗiꢀgiaiꢀđoạnꢀthayꢀđổiꢀtùyꢀthu8cꢀvàoꢀkiểuꢀbánꢀhàng. 

NếuꢀkinhꢀdoanhꢀcácꢀdịchꢀvGꢀủyꢀthác,ꢀngânꢀhàng,ꢀthìꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀsẽ 

chiếmꢀtớiꢀgầnꢀCo%ꢀcu8cꢀthảoꢀHu?n.ꢀTrướcꢀkhiꢀbànꢀbạcꢀvềꢀcôngꢀviệc,ꢀcầnꢀcó 

m8tꢀquyꢀtrìnhꢀ“tìmꢀhiểu”ꢀkỹꢀcàngꢀnhưꢀbạnꢀt;ꢀđâuꢀđến,ꢀbạnꢀquenꢀbiếtꢀai…ꢀChỉ 

sauꢀkhoảngꢀm8tꢀtiếngꢀtròꢀchuyệnꢀvềꢀcácꢀvấnꢀđềꢀxãꢀh8i,ꢀkháchꢀhàngꢀmớiꢀsẵn 

sàngꢀthảoꢀHu?nꢀm8tꢀvàiꢀvấnꢀđềꢀcôngꢀviệc. 

NgượcꢀHại,ꢀtôiꢀnhớꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀdệtꢀmayꢀở 

NewꢀYork.ꢀTrongꢀ@hòngꢀtiế@ꢀkháchꢀkhôngꢀcóꢀm8tꢀchiếcꢀghếꢀnào.ꢀĐiềuꢀđóꢀcó 

nghĩaꢀHàꢀhọꢀmuốnꢀviệcꢀmuaꢀbánꢀđượcꢀdiFnꢀraꢀnhanhꢀchóng.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợp 

này,ꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀchỉꢀnênꢀnói:ꢀ“Xinꢀchào,ꢀtôiꢀxinꢀsơꢀqua…”ꢀvàꢀđiꢀngay 

vàoꢀvấnꢀđềꢀcôngꢀviệc. 

Đôiꢀkhi,ꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀcóꢀthểꢀchiếmꢀ@hầnꢀHớnꢀthờiꢀHượngꢀcủaꢀcu8cꢀmua 

bán.ꢀTrongꢀdịchꢀvGꢀtưꢀvấnꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀsẽꢀphảiꢀtìmꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkhách 

hàngꢀtrướcꢀkhiꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀđâuꢀHàꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀmốiꢀquanꢀhệꢀHàmꢀăn.ꢀTôi 

t;ngꢀthấyꢀm8tꢀtưꢀvấnꢀquảnꢀHDꢀ@hảiꢀmấtꢀcảꢀngàyꢀvớiꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhưng 

giaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀchỉꢀchiếmꢀcóꢀ15ꢀ@hút.ꢀNhưngꢀcũngꢀcóꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀmà 
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giaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀchỉꢀgóiꢀgọnꢀtrongꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀvàꢀ@hầnꢀcònꢀHạiꢀHàꢀdànhꢀcho 

việcꢀthuyếtꢀminhꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm.ꢀ 

Khiꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀquyꢀtrìnhꢀbánꢀhàng,ꢀmứcꢀcânꢀđốiꢀgiữaꢀbốnꢀgiaiꢀđoạnꢀ@hG 

thu8cꢀvàoꢀkiểuꢀbánꢀhàngꢀvàꢀmGcꢀđíchꢀbánꢀhàngꢀnhưngꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀđềuꢀgồmꢀbốnꢀgiaiꢀđoạnꢀdùꢀm8tꢀvàiꢀgiaiꢀđoạnꢀchỉꢀdiFnꢀraꢀrấtꢀngBn.ꢀ 

Giaiꢀđoạnꢀnàoꢀquanꢀtrọngꢀnhất? 

Bốnꢀgiaiꢀđoạnꢀnàyꢀcóꢀquanꢀtrọngꢀnhưꢀnhauꢀtrongꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀm8tꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀkhông?ꢀHayꢀcóꢀm8tꢀgiaiꢀđoạnꢀnàoꢀđóꢀđ:cꢀbiệtꢀquanꢀtrọng?ꢀTheoꢀcác 

khóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàng,ꢀsáchꢀdạyꢀbánꢀhàngꢀhayꢀkinhꢀnghiệmꢀcủaꢀnhữngꢀquản 

HDꢀbánꢀhàngꢀthìꢀgiaiꢀđoạnꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀđượcꢀcoiꢀHàꢀquanꢀtrọngꢀnhất. 

M8tꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀởꢀ6ochesterꢀnghĩꢀrằngꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀHàꢀgiai 

đoạnꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀvì:ꢀ“ĐiểmꢀmấuꢀchốtꢀHàꢀnếuꢀkhôngꢀkết 

thúcꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀTôiꢀchoꢀrằngꢀphầnꢀHớnꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàngꢀg:@ꢀkhóꢀkhănꢀdoꢀkỹꢀnăngꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀkém.ꢀNếuꢀcóꢀm8t 

điềuꢀtôiꢀmuốnꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀmìnhꢀHàmꢀtốtꢀhơnꢀthìꢀđóꢀHàꢀviệcꢀđạtꢀđượcꢀgiao 

kèoꢀvớiꢀkháchꢀhàng.”ꢀTôiꢀchBcꢀrằng,ꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀcó 

chungꢀquanꢀđiểmꢀnày.ꢀ 

LDꢀdoꢀtôiꢀđưaꢀraꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀmứcꢀđ8ꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀbốnꢀgiaiꢀđoạnꢀtrongꢀbán 

hàngꢀHàꢀvìꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀ@hGꢀthu8cꢀvàoꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàng.ꢀNh?nꢀđịnhꢀcủaꢀvịꢀgiám 

đốcꢀkiaꢀcóꢀthểꢀđúngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀNhữngꢀngườiꢀcóꢀkhảꢀnăng 

đạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀtốtꢀhayꢀnhữngꢀngưòiꢀcóꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀtốtꢀth?tꢀsEꢀrấtꢀthành 

côngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀđóꢀHạiꢀHà 

chuyệnꢀkhác. 

GiaiꢀđoạnꢀThămꢀdò 

ThànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀ@hGꢀthu8cꢀchủꢀyếuꢀvàoꢀcáchꢀxửꢀHD 

giaiꢀđoạnꢀThămꢀdò.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀthuꢀth?@ꢀsốꢀliệuꢀvềꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀThămꢀdòꢀt; 
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hàngꢀnghìnꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

HãyꢀxemꢀxétꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀgiaiꢀđoạnꢀnàyꢀđốiꢀvớiꢀsEꢀthànhꢀcôngꢀcủa 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀMọiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀtrảiꢀquaꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀA 

Tìmꢀraꢀm8tꢀsốꢀyếuꢀtốꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀchoꢀ@hé@ꢀbạnꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀA 

vàꢀđểꢀthămꢀdò,ꢀbạnꢀ@hảiꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi.ꢀNhữngꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀbán 

hàngꢀđãꢀđưaꢀđếnꢀm8tꢀkếtꢀHu?nꢀquanꢀtrọng:ꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

cóꢀnhữngꢀbướcꢀtiếnꢀvàꢀcóꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀthìꢀsốꢀcâuꢀhỏiꢀđ:tꢀraꢀnhiềuꢀhơn 

hẳnꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀ 

Câuꢀhỏiꢀvàꢀthànhꢀcông 

Nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀthuyếtꢀ@hGcꢀmạnhꢀmẽꢀhơnꢀbấtꢀkỳꢀdạngꢀthứcꢀnào 

củaꢀHờiꢀnói.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀđúngꢀtrongꢀbánꢀhàng.ꢀCácꢀnghiênꢀcứuꢀtiến 

hànhꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀđàmꢀ@hán,ꢀtươngꢀtácꢀquảnꢀHD,ꢀcácꢀcu8cꢀ@hỏngꢀvấnꢀvà 

thảoꢀHu?nꢀnhómꢀcũngꢀchỉꢀraꢀm8tꢀthEcꢀtếꢀtươngꢀtE:ꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀrõꢀràngꢀgiữa 

việcꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀgiaoꢀdịch.ꢀCàngꢀđưaꢀra 

nhiềuꢀcâuꢀhỏi,ꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀcàngꢀdFꢀđiꢀđếnꢀthànhꢀcông.ꢀCóꢀm8tꢀsốꢀdạngꢀcâu 

hỏiꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀhơnꢀnhữngꢀdạngꢀkhác. 

ThEcꢀtếꢀbánꢀhàngꢀchiaꢀcâuꢀhỏiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀhaiꢀHoạiꢀchínhꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀđóng 

vàꢀcâuꢀhỏiꢀmở: 

•ꢀCâuꢀhỏiꢀđóng.ꢀCóꢀthểꢀtrảꢀlờiꢀchỉꢀbằngꢀm8tꢀt;,ꢀthườngꢀHàꢀ“có”ꢀho:cꢀ“không”. 

VíꢀdGꢀđiểnꢀhìnhꢀchoꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀHà:ꢀ“Ôngꢀcóꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàng 

không?”ꢀhayꢀ“Côngꢀtyꢀcủaꢀôngꢀđãꢀhoạtꢀđ8ngꢀhơnꢀnămꢀnămꢀrồiꢀà?”ꢀTrongꢀm8t 

sốꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạo,ꢀngườiꢀtaꢀgọiꢀđóꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀtrEcꢀtiếp. 

•ꢀCâuꢀhỏiꢀmở.ꢀĐòiꢀhỏiꢀm8tꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀdàiꢀhơn.ꢀVíꢀdGꢀnhư:ꢀ“Ôngꢀcóꢀthểꢀkểꢀcho 

tôiꢀngheꢀvềꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀmìnhꢀkhông?”ꢀhayꢀ“TạiꢀsaoꢀđiềuꢀđóꢀHạiꢀquanꢀtrọng 

vớiꢀông?”ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀđôiꢀkhiꢀđượcꢀgọiꢀHàꢀkhảoꢀsátꢀkhôngꢀtrEcꢀtiếp. 

Đâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀkháiꢀniệmꢀmới.ꢀE.ꢀK.ꢀStrongꢀđãꢀviếtꢀvềꢀcâuꢀhỏi 
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đóng/mởꢀtrongꢀnghệꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀnămꢀ1925.ꢀTrongꢀ90ꢀnămꢀqua,ꢀhầuꢀhết 

cácꢀtácꢀgiảꢀđềuꢀchấ@ꢀnh?nꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀvàꢀmởꢀvàꢀđưa 

raꢀnhữngꢀđiểmꢀsauꢀvềꢀchúng: 

•ꢀCâuꢀhỏiꢀmởꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀhơnꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀvìꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀchoꢀkhách 

hàngꢀcóꢀcơꢀh8iꢀHênꢀtiếngꢀvàꢀkhámꢀ@háꢀraꢀnhữngꢀđiềuꢀkháꢀbấtꢀngờ. 

•ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀcóꢀítꢀtácꢀđ8ngꢀhơn,ꢀnhưngꢀchúngꢀcũngꢀhữuꢀíchꢀvớiꢀm8tꢀsố 

kiểuꢀkháchꢀhàngꢀcGꢀthể,ꢀnhưꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀbaꢀhoa,ꢀnóiꢀkhôngꢀng;ng 

nghỉ. 

•ꢀ=ùꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀcóꢀítꢀtácꢀđ8ngꢀhơn,ꢀnhưngꢀbạnꢀsẽꢀbu8cꢀ@hảiꢀsửꢀdGng 

chúngꢀtrongꢀm8tꢀsốꢀkiểuꢀbánꢀhàngꢀcGꢀthểꢀnhưꢀkhiꢀcóꢀquáꢀítꢀthờiꢀgian.ꢀ 

•ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀđ:cꢀbiệtꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀHớn,ꢀtrongꢀkhiꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀv>nꢀcóꢀthểꢀmangꢀHạiꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀquy 

môꢀbánꢀhàngꢀnhỏ. 

•ꢀĐàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀnênꢀđ:tꢀraꢀmGcꢀtiêuꢀnhằmꢀgiú@ꢀmọiꢀngườiꢀđưaꢀraꢀnhiều 

câuꢀhỏi. 

NhữngꢀkếtꢀHu?nꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀhợ@ꢀHDꢀvàꢀHogic.ꢀNhưngꢀcóꢀth?tꢀsEꢀnhưꢀthếꢀkhông? 

Trướcꢀkhiꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđượcꢀcôngꢀbố,ꢀkhôngꢀcóꢀm8tꢀbằng 

chứngꢀkhoaꢀhọcꢀnàoꢀchứngꢀminhꢀrằngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀnhờ 

ảnhꢀhưởngꢀcủaꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđóng/mở. 

Chúngꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀvàꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀrằngꢀth?tꢀra,ꢀkhôngꢀcóꢀmối 

HiênꢀhệꢀtươngꢀquanꢀnàoꢀgiữaꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀvớiꢀthànhꢀcông.ꢀChúng 

tôiꢀđãꢀnghiênꢀcứuꢀ120ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀsảnꢀxuấtꢀvàꢀthấyꢀrằng 

nhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀHạiꢀgiànhꢀđượcꢀđơnꢀđ:t 

hàngꢀvàꢀnhiềuꢀbướcꢀtiếnꢀhơn.ꢀTrongꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀkhácꢀtạiꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀvề 

côngꢀnghệꢀcao,ꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀnàoꢀtrongꢀviệcꢀsử 

dGngꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀởꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀtốtꢀnhấtꢀvàꢀnhữngꢀnhân 
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viênꢀtrungꢀbình.ꢀM8tꢀsốꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀnhấtꢀtrongꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀth?m 

chíꢀkhôngꢀhỏiꢀbấtꢀkỳꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀnàoꢀtrongꢀsuốtꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđược 

quanꢀsát;ꢀth?mꢀchíꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀhọꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtrảꢀlờiꢀchỉꢀbằngꢀm8tꢀt;. 

Trongꢀkhiꢀđó,ꢀm8tꢀvàiꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀHạiꢀchỉꢀsửꢀdGngꢀnhững 

câuꢀhỏiꢀmởꢀvàꢀm8tꢀsốꢀlạiꢀsửꢀdGngꢀcảꢀhaiꢀHoạiꢀcâuꢀhỏi.ꢀKhôngꢀthểꢀ@hânꢀtách 

rạchꢀròiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀđóng/mở.ꢀChúng 

tôiꢀcònꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀsốꢀnghiênꢀcứuꢀkhácꢀđểꢀxemꢀcóꢀ@hảiꢀnhữngꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀkhởiꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀmở 

rồiꢀchuyểnꢀdầnꢀsangꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀkhiꢀtiếnꢀhànhꢀthảoꢀHu?nꢀkhôngꢀnhưngꢀthEc 

tế,ꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀtuânꢀtheoꢀhìnhꢀthứcꢀnày.ꢀVàꢀcũngꢀcó 

rấtꢀnhiềuꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀnhờꢀviệcꢀbBtꢀđầuꢀviệcꢀbánꢀhàng 

bằngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀrồiꢀmớiꢀchuyểnꢀsangꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀmở.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác, 

khôngꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀnàoꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchỉꢀraꢀrằngꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcâu 

hỏiꢀđóngꢀvàꢀmởꢀlạiꢀcóꢀDꢀnghĩaꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

lớn. 

HầuꢀhếtꢀcácꢀcôngꢀtyꢀHớnꢀđềuꢀgiảngꢀchoꢀcácꢀnhânꢀviênꢀvềꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủa 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀđóng/mở.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀđóꢀkhôngꢀcóꢀDꢀnghĩaꢀquanꢀtrọngꢀnếu 

xétꢀvềꢀviệcꢀtăngꢀkếtꢀquảꢀbánꢀhàng,ꢀítꢀnhấtꢀHàꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀNói 

cáchꢀkhácꢀthìꢀcácꢀt?@ꢀđoànꢀtrênꢀthếꢀgiớiꢀmỗiꢀnămꢀđãꢀtiêuꢀtốnꢀtrênꢀm8tꢀtỷꢀđôꢀHa 

choꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀdạyꢀmọiꢀngườiꢀkỹꢀthu?tꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀHạcꢀđề. 

Nghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀchỉꢀraꢀquanꢀniệmꢀchoꢀrằngꢀkiểuꢀcâuꢀhỏiꢀquyết 

địnhꢀthànhꢀcôngꢀHàꢀm8tꢀquanꢀniệmꢀsaiꢀHầm.ꢀ 

Hướngꢀđiꢀmới 

MGcꢀtiêuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀnhằmꢀ@hátꢀtriểnꢀnhữngꢀmôꢀhìnhꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀmớiꢀmẻ 

vàꢀtíchꢀcEcꢀthayꢀthếꢀchoꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcũꢀvốnꢀđãꢀHỗiꢀthờiꢀvàꢀthiếuꢀsứcꢀthuyết 

phGc.ꢀQuanꢀsátꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàng 

khôngꢀchỉꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀng>uꢀnhiên.ꢀTrongꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀthànhꢀcông, 

câuꢀhỏiꢀ@hảiꢀcóꢀtínhꢀđ:cꢀtrưng.ꢀ 
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Chúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

thườngꢀtheoꢀm8tꢀchuỗiꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀgọiꢀHàꢀSPIN.ꢀTómꢀHạiꢀchuỗiꢀcâuꢀhỏi 

SPINꢀHà: 

1 .ꢀCâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình.ꢀKhiꢀbBtꢀđầuꢀchàoꢀhàng,ꢀnhữngꢀngườiꢀthànhꢀcông 

thườngꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀmangꢀtínhꢀthuꢀth?@ꢀsốꢀliệuꢀvềꢀthEcꢀtếꢀvàꢀhoànꢀcảnh 

nhưꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀkiểu:ꢀ“ÔngꢀsửꢀdGngꢀthiếtꢀbịꢀhiệnꢀtạiꢀđượcꢀbaoꢀHâu?”ꢀho:c 

“Làmꢀơnꢀchoꢀtôiꢀbiếtꢀvềꢀkếꢀhoạchꢀtăngꢀtrưởngꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀông?”ꢀM:cꢀdùꢀcâu 

hỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀthEcꢀtế,ꢀnhưngꢀkhông 

nênꢀHạmꢀdGngꢀchúngꢀvìꢀchúngꢀsẽꢀHàmꢀchoꢀngườiꢀmuaꢀchánꢀnảnꢀho:cꢀcáuꢀkỉnh. 

2 .ꢀCâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀKhiꢀcóꢀđầyꢀđủꢀthôngꢀtinꢀvềꢀtìnhꢀhìnhꢀcủaꢀngườiꢀmua,ꢀhãy 

chuyểnꢀsangꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀthứꢀhai.ꢀVíꢀdGꢀnhư:ꢀ“SửꢀdGngꢀthiếtꢀbịꢀnàyꢀcóꢀkhó 

không?”ꢀho:cꢀ“ÔngꢀcóꢀHoꢀHBngꢀvềꢀchấtꢀHượngꢀcủaꢀchiếcꢀmáyꢀcũꢀkhông?” 

NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀkiểuꢀnàyꢀđượcꢀgọiꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀđểꢀtìmꢀhiểuꢀnhữngꢀvấn 

đề,ꢀkhóꢀkhănꢀvàꢀnhữngꢀđiểmꢀchưaꢀthỏaꢀmãnꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀmàꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủa 

ngườiꢀđangꢀchàoꢀhàngꢀcóꢀthểꢀcóꢀích.ꢀNhữngꢀngườiꢀthiếuꢀkinhꢀnghiệmꢀthường 

khôngꢀđ:tꢀraꢀđủꢀsốꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề. 

3 .ꢀCâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀngườiꢀbánꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđược 

thànhꢀcôngꢀchỉꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀNhưngꢀtrong 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀchỉꢀthếꢀHàꢀchưaꢀđủ;ꢀmuốnꢀthànhꢀcôngꢀcầnꢀđ:tꢀraꢀnhững 

câuꢀhỏiꢀHoạiꢀthứꢀba.ꢀCâuꢀhỏiꢀHoạiꢀthứꢀbaꢀnàyꢀ@hứcꢀtạ@ꢀvàꢀrBcꢀrốiꢀhơn,ꢀđượcꢀgọi 

HàꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD,ꢀvíꢀdGꢀnhư:ꢀ“Vấnꢀđềꢀnàyꢀtácꢀđ8ngꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀkhảꢀnăngꢀsinh 

lờiꢀcủaꢀcácꢀôngꢀtrongꢀtươngꢀHai?”ꢀho:cꢀ“Tỉꢀlệꢀt;ꢀchốiꢀảnhꢀhưởngꢀthếꢀnàoꢀđến 

sEꢀhàiꢀHòngꢀcủaꢀkháchꢀhàng?”ꢀCâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀkhách 

hàng,ꢀtìmꢀkiếmꢀtácꢀđ8ngꢀho:cꢀh?uꢀquảꢀcủaꢀchúng.ꢀThôngꢀquaꢀviệcꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi 

GợiꢀD,ꢀnhữngꢀngườiꢀthànhꢀcôngꢀgiú@ꢀkháchꢀhàngꢀhiểuꢀđượcꢀtínhꢀcấ@ꢀbáchꢀvà 

nghiêmꢀtrọngꢀcủaꢀvấnꢀđề.ꢀCâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđ:cꢀbiệtꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn,ꢀth?mꢀchíꢀngayꢀcảꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀcũngꢀhiếmꢀkhiꢀá@ 

dGngꢀtốtꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnày. 
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4 .ꢀCâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀchuyên 

giaꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀđưaꢀraꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀthứꢀtưꢀởꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀđượcꢀgọiꢀHà 

câuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu,ꢀvíꢀdGꢀnhư:ꢀ“Nóꢀsẽꢀgiú@ꢀviệcꢀđẩyꢀnhanhꢀquáꢀtrình 

hoạtꢀđ8ngꢀnàyꢀthêmꢀ10%ꢀnữaꢀchứ?”ꢀho:cꢀ“Nếuꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀcảiꢀthiện 

chấtꢀHượngꢀcủaꢀhoạtꢀđ8ngꢀnày,ꢀđiềuꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀíchꢀchoꢀbạnꢀnhưꢀthếꢀnào?” 

câuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀtácꢀdGngꢀnhưngꢀtácꢀdGngꢀquanꢀtrọngꢀnhất 

củaꢀnóꢀchínhꢀHàꢀbu8cꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀmàꢀhướngꢀgiải 

quyếtꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀmangꢀHại.ꢀCâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHiênꢀquanꢀm?tꢀthiết 

tớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbánꢀhàng.ꢀCácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀnhững 

chuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀthườngꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀnhiều 

gấ@ꢀ10ꢀHầnꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀbìnhꢀthường… 

MôꢀhìnhꢀSPIN 

BốnꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀAꢀTìnhꢀhình,ꢀVấnꢀđề,ꢀGợiꢀDꢀvàꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀAꢀhìnhꢀthành 

chuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽ,ꢀđượcꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀthànhꢀcôngꢀsử 

dGngꢀtrongꢀsuốtꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀĐâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀm8t 

chuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀcứngꢀnhBc,ꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀ@hảiꢀđ:tꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTình 

hìnhꢀtrướcꢀkhiꢀchuyểnꢀsangꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀNhưngꢀnhìnꢀchung,ꢀcâu 

hỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀsẽꢀđượcꢀhỏiꢀngayꢀt;ꢀđầuꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀvàꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀsẽ 

theoꢀchuỗiꢀSPIN. 

Trongꢀcuốnꢀsáchꢀnày,ꢀtôiꢀnghiênꢀcứuꢀkỹꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀvàꢀđưaꢀra 

nhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀá@ꢀdGngꢀchúngꢀđểꢀnângꢀcaoꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbạnꢀtrong 

nhữngꢀthươngꢀvGꢀlớn.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀbBtꢀnguồnꢀt;ꢀviệcꢀquanꢀsátꢀhành 

đ8ngꢀcủaꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀvàꢀchúngꢀtôiꢀhyꢀvọng,ꢀbạnꢀsẽ 

thấyꢀSPINꢀHàꢀm8tꢀcôngꢀcGꢀbánꢀhàngꢀcóꢀtínhꢀthEcꢀtiFnꢀcao.ꢀ 
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2 .ꢀĐạtꢀĐượcꢀGiaoꢀKèo:ꢀKếtꢀThúc 

BánꢀHàng 

TheoꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀHuthwaite,ꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀHớnꢀ@hGꢀthu8cꢀchủꢀyếuꢀvàoꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀnhưngꢀkhôngꢀ@hảiꢀaiꢀcũng 

đồngꢀDꢀvớiꢀkếtꢀHu?nꢀnày.ꢀĐốiꢀvớiꢀnhiềuꢀngười,ꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀmớiꢀHà 

bướcꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀquyếtꢀđịnh 

thamꢀkhảoꢀDꢀkiếnꢀcủaꢀm8tꢀvàiꢀchuyênꢀgia.ꢀNóiꢀchung,ꢀcácꢀtácꢀgiả,ꢀnhàꢀđào 

tạoꢀvàꢀcácꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀHãoꢀHuyệnꢀnàyꢀđềuꢀkhuyênꢀtôiꢀnênꢀbBtꢀđầuꢀt; 

bướcꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀhayꢀcònꢀgọiꢀHàꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀHọꢀnói,ꢀkếtꢀthúc 

bánꢀhàngꢀHàꢀgiaiꢀđoạnꢀthểꢀhiệnꢀrõꢀnhấtꢀcácꢀyếuꢀtốꢀquyếtꢀđịnhꢀthànhꢀcôngꢀcủa 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀVìꢀv?y,ꢀđóꢀchínhꢀHàꢀgiaiꢀđoạnꢀchúngꢀtôiꢀnênꢀbBtꢀđầu 

nghiênꢀcứu.ꢀCácꢀchuyênꢀgiaꢀđềuꢀthốngꢀnhấtꢀHEaꢀchọnꢀnày.ꢀ=oꢀđó,ꢀnghiênꢀcứu 

đầuꢀtiênꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀgiaiꢀđoạnꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀđểꢀtìmꢀra 

cácꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀnhất.ꢀ 

TôiꢀtìmꢀđọcꢀtấtꢀcảꢀtàiꢀHiệuꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀMỗiꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀbán 

hàngꢀđềuꢀcóꢀítꢀnhấtꢀm8tꢀchươngꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀM8tꢀvàiꢀquyển 

sáchꢀnhưꢀ101ꢀSureꢀFireꢀWaysꢀToꢀIrresistibHyꢀCHoseꢀAnyꢀSaHeꢀ(101ꢀcáchꢀtuyệt 

vờiꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀbấtꢀkỳꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnào)ꢀđãꢀviết:ꢀ“kinhꢀnghiệmꢀkếtꢀthúcꢀbán 

hàngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcảꢀđờiꢀngườiꢀđượcꢀgóiꢀgọnꢀchỉꢀtrongꢀbaꢀgiờꢀđọcꢀsách.” 

Cuốnꢀsáchꢀđóꢀđãꢀth?tꢀsEꢀhấ@ꢀd>nꢀtôi.ꢀTrongꢀđóꢀcóꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀhữu 

íchꢀchoꢀmọiꢀvấnꢀđềꢀkhiꢀbBtꢀđầuꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanh.ꢀBướcꢀKếtꢀthúcꢀbán 

hàngꢀgồmꢀtấtꢀcảꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀcổꢀđiểnꢀnhưngꢀhữuꢀhiệuꢀmàꢀbấtꢀcứꢀngườiꢀbán 

hàngꢀnàoꢀđềuꢀbiết: 

CáchꢀkếtꢀthúcꢀTEꢀth;aꢀnh?n.ꢀVíꢀdG,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀchoꢀrằngꢀviệcꢀmuaꢀbán 

đãꢀđượcꢀthỏaꢀthu?nꢀvàꢀhỏi:ꢀ”Ngàiꢀmuốnꢀtôiꢀchuyểnꢀhàngꢀđếnꢀđâu?”ꢀtrướcꢀkhi 

kháchꢀhàngꢀđồngꢀD. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

28 

  

 
 

  

CáchꢀkếtꢀthúcꢀChọnꢀHEa.ꢀVíꢀdG,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀhỏiꢀkháchꢀhàng:ꢀ”Ngàiꢀmuốn 

tôiꢀchuyểnꢀhàngꢀvàoꢀthứꢀbaꢀhayꢀthứꢀnăm?”,ꢀHạiꢀm8tꢀHầnꢀnữa,ꢀtrướcꢀkhiꢀkhách 

hàngꢀđồngꢀD.ꢀ 

CáchꢀkếtꢀthúcꢀSốꢀHượngꢀcóꢀhạn.ꢀVíꢀdG,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnói:ꢀ”Nếuꢀngàiꢀchưa 

quyếtꢀđịnhꢀthìꢀcóꢀHẽꢀtôiꢀsẽꢀchuyểnꢀcơꢀh8iꢀnàyꢀchoꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀkhácꢀđang 

rấtꢀmuốnꢀmua.” 

CáchꢀkếtꢀthúcꢀCơꢀh8iꢀcuốiꢀcùng.ꢀVíꢀdG,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnói:ꢀ”Tuầnꢀtớiꢀgiáꢀsẽ 

tăngꢀtr;ꢀkhiꢀngàiꢀmuaꢀnóꢀngayꢀbâyꢀgiờ.”ꢀ 

CáchꢀkếtꢀthúcꢀÔꢀtrốngꢀtrongꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀNgườiꢀbánꢀhàngꢀtEꢀđiềnꢀthôngꢀtin 

vàoꢀ@hầnꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀdùꢀkháchꢀhàngꢀv>nꢀchưa 

đưaꢀraꢀquyếtꢀđịnh.ꢀ 

Ngoàiꢀcácꢀthủꢀthu?tꢀthôngꢀthườngꢀnày,ꢀtôiꢀcònꢀđọcꢀđượcꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbán 

hàngꢀkhác.ꢀVíꢀdGꢀnhưꢀShar@ꢀAngHeꢀ(Lưỡiꢀcâuꢀmaꢀmãnh),ꢀBenꢀFrankHin, 

Pu@@yꢀ=ogꢀ(CúnꢀCon),ꢀCoHombo…ꢀCóꢀhàngꢀtrămꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀtrong 

nhữngꢀnămꢀtới,ꢀtôiꢀtinꢀchBcꢀsẽꢀcóꢀthêmꢀnhiềuꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀmới.ꢀ 

GiaiꢀđoạnꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀHàꢀgiaiꢀđoạnꢀ@hổꢀbiếnꢀnhấtꢀtrongꢀkỹꢀnăngꢀbán 

hàng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀHuônꢀđúngꢀdùꢀbạnꢀđánhꢀgiáꢀtheoꢀtiêuꢀchíꢀnào:ꢀbằngꢀsốꢀt;ꢀđược 

viết,ꢀsốꢀgiờꢀđàoꢀtạoꢀhayꢀđ8ꢀdàiꢀcủaꢀcácꢀthướcꢀ@himꢀđàoꢀtạoꢀdoꢀmỗiꢀthếꢀhệ 

ngườiꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGng.ꢀM8tꢀtổngꢀbiênꢀt?@ꢀt;ngꢀnói,ꢀôngꢀsẽꢀkhôngꢀxuấtꢀbản 

bấtꢀkỳꢀcuốnꢀsáchꢀnàoꢀvềꢀbánꢀhàngꢀnếuꢀkhôngꢀcóꢀt;ꢀ“Kếtꢀthúcꢀbánꢀhàng”ꢀtrên 

tiêuꢀđềꢀsách.ꢀTheoꢀđiềuꢀtra,ꢀcácꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀchoꢀrằng,ꢀkếtꢀthúc 

bánꢀhàngꢀHuônꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀmàꢀđ8iꢀngũꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀhọꢀcầnꢀ@hảiꢀnângꢀcao. 

Giaiꢀđoạnꢀnàyꢀrấtꢀđượcꢀủngꢀh8ꢀtheoꢀquanꢀđiểmꢀbánꢀhàngꢀcổꢀđiển:ꢀ“Điềuꢀcơ 

bảnꢀnhấtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀHàꢀHuônꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng”.ꢀTrongꢀchươngꢀnày,ꢀtôi 

sẽꢀđưaꢀraꢀhaiꢀcâuꢀhỏi: 

•ꢀCóꢀbaoꢀnhiêuꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀth?tꢀsEꢀhiệuꢀquả? 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

29 

  

 
 

  

•ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀnhưꢀgiáꢀcảꢀvàꢀsEꢀphức 

tạ@ꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀảnhꢀhưởngꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀviệcꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀthành 

công? 

THẾꢀNÀOꢀLÀꢀKẾTꢀTHÚCꢀBÁNꢀHÀNG? 

=ùꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀsáchꢀviếtꢀvềꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀnhưngꢀrấtꢀítꢀtácꢀgiảꢀđịnh 

nghĩaꢀđượcꢀthu?tꢀngữꢀ“Kếtꢀthúcꢀbánꢀhàng”.ꢀVàoꢀnhữngꢀnămꢀ1990,ꢀCrissyꢀvà 

Ka@HanꢀđịnhꢀnghĩaꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀHà:ꢀ“Kỹꢀthu?tꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGng 

đểꢀthuyếtꢀ@hGcꢀngườiꢀmuaꢀho:cꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo”.ꢀTheoꢀtôiꢀđịnhꢀnghĩaꢀnày 

quáꢀr8ng.ꢀChúngꢀtaꢀcầnꢀm8tꢀđịnhꢀnghĩaꢀcôꢀđọng,ꢀsúcꢀtíchꢀhơnꢀnênꢀđịnhꢀnghĩa 

“Kếtꢀthúcꢀbánꢀhàng”ꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀHà: 

M8tꢀhànhꢀviꢀngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀđểꢀđưaꢀraꢀgợiꢀDꢀ 

ho:cꢀmờiꢀchàoꢀm8tꢀcamꢀkếtꢀt;ꢀ@híaꢀngườiꢀmuaꢀ 

đểꢀngườiꢀmuaꢀchấ@ꢀthu?nꢀho:cꢀt;ꢀchốiꢀcamꢀkếtꢀđó.ꢀ 

Cóꢀthểꢀđịnhꢀnghĩaꢀm8tꢀcáchꢀdFꢀhiểuꢀhơn:ꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀHàꢀbấtꢀcứꢀhànhꢀvi 

nàoꢀcóꢀthểꢀbu8cꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀm8tꢀcamꢀkếtꢀởꢀch;ngꢀmEcꢀnàoꢀđó.ꢀĐịnh 

nghĩaꢀnàyꢀchỉꢀtoànꢀb8ꢀphạmꢀvi,ꢀt;ꢀ“đềꢀnghịꢀđ:tꢀhàng”ꢀđơnꢀgiảnꢀchoꢀtớiꢀsử 

dGngꢀthủꢀthu?tꢀ“cầuꢀthangꢀ12ꢀb?c”ꢀ@hứcꢀtạ@.ꢀ 

NHẤTꢀT67ꢀT6ONGꢀLỰAꢀCHỌNꢀBƯỚCꢀKẾTꢀTHÚC 

TrướcꢀkhiꢀxemꢀxétꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀHuthwaite,ꢀtôiꢀsẽꢀđiểmꢀquaꢀm8tꢀvàiꢀD 

kiếnꢀcủaꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀkhácꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng: 

J.ꢀ=ougHasꢀEdwards,ꢀchaꢀđẻꢀcủaꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀchoꢀrằngꢀtrung 

bìnhꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀsẽꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀsauꢀHầnꢀthứꢀnăm 

đưaꢀraꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀhọꢀcàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀbánꢀhàng,ꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀcàngꢀcao.ꢀ 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

30 

  

 
 

  

AHanꢀSchoomakerꢀth?mꢀchíꢀcònꢀnóiꢀchiꢀtiếtꢀhơnꢀvềꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀkếtꢀthúc 

bánꢀhàng.ꢀTheoꢀông,ꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthành 

côngꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀtìmꢀnhiềuꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀvàꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀkiểu 

kếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀhơn.ꢀCũngꢀnhưꢀJ.ꢀ=ougHasꢀEdwards,ꢀôngꢀrấtꢀưuꢀáiꢀconꢀsốꢀ5 

kỳꢀdiệuꢀvàꢀnói:ꢀ“NgườiꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀcoiꢀHàꢀkhôngꢀhoànꢀthànhꢀnhiệmꢀvGꢀnếu 

bỏꢀđiꢀtrướcꢀkhiꢀđưaꢀraꢀítꢀnhấtꢀnămꢀHầnꢀHờiꢀmờiꢀđ:tꢀhàng.”ꢀTôiꢀđ:cꢀbiệtꢀquan 

tâmꢀtớiꢀSchoonmakerꢀvìꢀvàoꢀthờiꢀđiểmꢀđó,ꢀtôiꢀđangꢀ@hátꢀtriểnꢀm8tꢀchương 

trìnhꢀđàoꢀtạoꢀchoꢀm8tꢀthươngꢀvGꢀlớnꢀcủaꢀIBMꢀvàꢀđượcꢀbiếtꢀôngꢀcũngꢀđang 

Hàmꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀtươngꢀtEꢀchoꢀm8tꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀIBM.ꢀ 

P.ꢀLund,ꢀtrongꢀcuốnꢀCom@eHHingꢀSeHHingꢀ(CáchꢀbánꢀhàngꢀThuyếtꢀ@hGc)ꢀcủa 

mìnhꢀđãꢀkhuyênꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnênꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀkhiꢀcóꢀthểꢀAꢀ“kểꢀcả 

khiꢀbạnꢀcònꢀxaꢀmớiꢀđạtꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng”.ꢀMauser,ꢀm8tꢀtácꢀgiảꢀnổiꢀtiếng 

khác,ꢀHạiꢀdèꢀd:tꢀhơn.ꢀÔngꢀkhuyênꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnênꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀkỹꢀthu?t 

kếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀvìꢀnếuꢀthủꢀthu?tꢀnàyꢀthấtꢀbại,ꢀtaꢀcóꢀthểꢀsửꢀdGngꢀthủꢀthu?t 

khácꢀ“choꢀđếnꢀkhiꢀđạtꢀđượcꢀmGcꢀđíchꢀcuốiꢀcùng”. 

CònꢀrấtꢀnhiềuꢀDꢀkiếnꢀcủaꢀrấtꢀnhiềuꢀtácꢀgiảꢀkhácꢀnhưngꢀnhìnꢀchungꢀhọꢀđều 

nhấtꢀtríꢀvềꢀbánꢀhàngꢀởꢀnhữngꢀđiểmꢀsau: 

•ꢀKỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀHiênꢀquanꢀch:tꢀchẽꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀgiaoꢀdịch. 

•ꢀNgườiꢀbánꢀhàngꢀnênꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀHoạiꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

•ꢀNgườiꢀbánꢀhàngꢀnênꢀtìmꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịch. 

BẮTꢀĐẦUꢀNGHIÊNꢀCỨU 

TôiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀcuốiꢀnhữngꢀnămꢀ1990.ꢀLúc 

đóꢀtôiꢀđangꢀHàꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀsinhꢀtạiꢀtrườngꢀđạiꢀhọcꢀvàꢀđiềuꢀduyꢀnhấtꢀtôi 

biếtꢀvềꢀbánꢀhàngꢀHà:ꢀBánꢀhàngꢀHàꢀsEꢀtươngꢀtácꢀgiữaꢀmọiꢀngườiꢀvớiꢀnhauꢀvàꢀở 

đóꢀtiềnꢀđượcꢀHuânꢀchuyểnꢀt;ꢀtayꢀngườiꢀnàyꢀsangꢀtayꢀngườiꢀkhác.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôi 

đãꢀđếnꢀcácꢀcôngꢀtyꢀxinꢀtàiꢀtrợꢀđểꢀnghiênꢀcứuꢀcáchꢀHuânꢀchuyểnꢀtiềnꢀnhanh 
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hơn.ꢀCácꢀt?@ꢀđoànꢀđaꢀquốcꢀgiaꢀđềuꢀrấtꢀthíchꢀthúꢀvớiꢀđềꢀtàiꢀnàyꢀvàꢀđồngꢀDꢀtài 

trợꢀchoꢀtôi. 

Tròꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀbánꢀhàng 

Bướcꢀtiế@ꢀtheoꢀHàꢀg:@ꢀcàngꢀnhiềuꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀcàngꢀtốt.ꢀTôiꢀdànhꢀrất 

nhiềuꢀthờiꢀgianꢀđếnꢀcácꢀvănꢀ@hòngꢀđạiꢀdiện,ꢀcácꢀbuổiꢀhọ@ꢀvàꢀcácꢀbuổiꢀtGꢀt?p 

thânꢀm?tꢀchỉꢀđểꢀlBngꢀngheꢀmọiꢀngườiꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀnhauꢀvềꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàng.ꢀTôiꢀrấtꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀn8iꢀdungꢀchủꢀyếuꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀtraoꢀđổiꢀHàꢀvề 

nhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀHọꢀnói:ꢀ“Hômꢀtrướcꢀtôiꢀmớiꢀbiếtꢀm8tꢀcách 

kếtꢀthúcꢀthúꢀvị,”ꢀho:cꢀ“AnhꢀđãꢀthửꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀGeHigniteꢀchưa?”ꢀho:cꢀ“Anh 

cóꢀbiếtꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀcổꢀđiểnꢀBútꢀcủaꢀtôiꢀhayꢀcủaꢀanhꢀ(myꢀ@enꢀorꢀyours) 

chưa?”.ꢀ 

Trungꢀbìnhꢀmỗiꢀngườiꢀthamꢀgiaꢀcóꢀthểꢀliệtꢀkêꢀbốnꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀnhưngꢀHại 

khôngꢀthểꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀhơnꢀm8tꢀthủꢀthu?tꢀbBtꢀđầuꢀhayꢀgiảiꢀquyếtꢀcácꢀHờiꢀt; 

chốiꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀChỉꢀm8tꢀnửaꢀsốꢀngườiꢀtôiꢀhỏiꢀcóꢀthểꢀnóiꢀchiꢀtiếtꢀvềꢀkỹ 

thu?tꢀ@hânꢀtíchꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀngoàiꢀcáchꢀ“đ:tꢀcâuꢀhỏi”.ꢀHọꢀbiếtꢀrõ 

vềꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀhơnꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀcònꢀHạiꢀtrongꢀbán 

hàng.ꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀcoiꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀcác 

kỹꢀnăngꢀbánꢀhàng. 

CáchꢀkếtꢀthúcꢀtrênꢀthEcꢀtế 

QuanꢀniệmꢀtruyềnꢀthốngꢀvàꢀkinhꢀnghiệmꢀthEcꢀtếꢀcủaꢀbảnꢀthânꢀđãꢀthuyếtꢀ@hGc 

tôiꢀrằng,ꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀchínhꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀmọiꢀkỹ 

năngꢀbánꢀhàng.ꢀ=oꢀđó,ꢀtôiꢀt;ꢀbỏꢀcôngꢀviệcꢀanꢀnhànꢀởꢀtrườngꢀđạiꢀhọcꢀvàꢀthành 

l?@ꢀtổꢀchứcꢀHuthwaite.ꢀGiờꢀđây,ꢀtôiꢀnh?nꢀraꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀđơnꢀgiảnꢀchỉꢀHà 

HDꢀthuyết.ꢀTôiꢀ@hảiꢀbánꢀđượcꢀhàngꢀnếuꢀkhôngꢀtôiꢀsẽꢀchếtꢀđói.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀđã 

đăngꢀkDꢀhọcꢀm8tꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbánꢀhàngꢀvàꢀđ:cꢀbiệtꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀ@hần 

giảngꢀvềꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc. 
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Trongꢀtuầnꢀtiế@ꢀtheoꢀcủaꢀkhóaꢀhọc,ꢀtôiꢀcóꢀcu8cꢀhẹnꢀvớiꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀtiềm 

năngꢀnhằmꢀthuyếtꢀ@hGcꢀôngꢀtaꢀmuaꢀHạiꢀm8tꢀdEꢀánꢀnghiênꢀcứu.ꢀTôiꢀquyếtꢀđịnh 

thửꢀsửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀChọnꢀHEa.ꢀTôiꢀhỏi:ꢀ“ÔngꢀmuốnꢀdEꢀánꢀnàyꢀbBtꢀđầu 

vàoꢀthángꢀ9ꢀhayꢀthángꢀ11?”ꢀvàꢀngườiꢀkháchꢀhàngꢀnói:ꢀ“ChúngꢀtaꢀsẽꢀbBtꢀđầu 

vàoꢀthángꢀ9”ꢀTôiꢀrấtꢀvuiꢀsướngꢀvìꢀđãꢀnh?nꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀHớnꢀđầuꢀtiên. 

TôiꢀđãꢀnóiꢀnhữngꢀHờiꢀthuyếtꢀ@hGcꢀvàꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀm8tꢀgiaoꢀkèo.ꢀTôiꢀnghĩꢀngay 

cảꢀJ.ꢀ=ougHasꢀEdwards,ꢀchaꢀđẻꢀcủaꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc,ꢀcũngꢀkhôngꢀthểꢀhăng 

hái,ꢀnhiệtꢀtìnhꢀvớiꢀkỹꢀnăngꢀkếtꢀthúcꢀnhưꢀtôiꢀHúcꢀđó.ꢀHơnꢀm8tꢀnămꢀsauꢀthành 

côngꢀđó,ꢀtôiꢀđãꢀđẩyꢀmọiꢀngườiꢀvàoꢀtìnhꢀhuốngꢀkhóꢀkhăn.ꢀGiờꢀtôiꢀnh?nꢀraꢀcó 

thểꢀmìnhꢀđãꢀđểꢀlỡꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀlớnꢀcủaꢀbảnꢀthânꢀvàꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀtrong 

nămꢀđó.ꢀNhưngꢀkhiꢀđó,ꢀtôiꢀhoànꢀtoànꢀHàꢀm8tꢀngườiꢀtheoꢀchủꢀnghĩaꢀkếtꢀthúc. 

Xétꢀchoꢀcùng,ꢀkinhꢀnghiệmꢀbảnꢀthânꢀchoꢀthấyꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀKếtꢀthúcꢀChọn 

lEaꢀđãꢀmangꢀvềꢀchoꢀtôiꢀhợ@ꢀđồngꢀkinhꢀdoanhꢀHớnꢀđầuꢀtiên.ꢀVàꢀtôiꢀbiếtꢀkết 

thúcꢀcóꢀhiệuꢀquả. 

Giờꢀđây,ꢀtôiꢀnhìnꢀHạiꢀniềmꢀhứngꢀkhởiꢀcủaꢀmìnhꢀdànhꢀchoꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀsE 

Húngꢀtúng,ꢀngượngꢀng?@.ꢀT;ꢀnhữngꢀhiểuꢀbiếtꢀvềꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀm8tꢀgiao 

dịchꢀHớn,ꢀtôiꢀthấyꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀnhữngꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀmà 

lạiꢀcònꢀnguyꢀhiểm.ꢀThEcꢀtế,ꢀsốꢀthươngꢀvGꢀchúngꢀtaꢀđểꢀtu8tꢀmấtꢀsẽꢀnhiềuꢀhơn 

sốꢀthươngꢀvGꢀchúngꢀtaꢀđạtꢀđượcꢀnếuꢀHạmꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀkếtꢀthúc.ꢀĐiềuꢀgì 

khiếnꢀtôiꢀquayꢀsangꢀ@hảnꢀđốiꢀnhữngꢀ@hươngꢀthứcꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀđóngꢀvaiꢀtrò 

quanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbảnꢀthân?ꢀPhầnꢀcònꢀHạiꢀcủaꢀchươngꢀnàyꢀsẽ 

đưaꢀraꢀm8tꢀHoạtꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀchứngꢀminhꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀtruyền 

thốngꢀkhôngꢀgiú@ꢀtaꢀđạtꢀđượcꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀnhữngꢀgiaoꢀdịchꢀHớn. 

NGHIÊNꢀCỨUꢀBANꢀĐẦU 

ChúngꢀtôiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứuꢀvớiꢀmongꢀmuốnꢀtìmꢀraꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽ 

giữaꢀsốꢀlầnꢀngườiꢀbánꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀvàꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀthươngꢀvG.ꢀTôi 

kỳꢀvọngꢀrằngꢀsốꢀ5ꢀkỳꢀdiệuꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀkếtꢀthúcꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀmà 

EdwardsꢀvàꢀSchoonmakerꢀđãꢀnóiꢀđến,ꢀđềuꢀrấtꢀđúng. 
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Kếtꢀquảꢀngoàiꢀkỳꢀvọng 

ChúngꢀtôiꢀthEcꢀhiệnꢀnghiênꢀcứuꢀđầuꢀtiênꢀởꢀm8tꢀt?@ꢀđoànꢀthiếtꢀbịꢀvănꢀ@hòng 

lớn.ꢀChúngꢀtôiꢀchoꢀrằng,ꢀcáchꢀđểꢀthiếtꢀH?@ꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀthành 

côngꢀchínhꢀHàꢀđiꢀtheoꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀđểꢀxemꢀhọꢀđãꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀbaoꢀnhiêuꢀHầnꢀtrongꢀsuốtꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNếuꢀcácꢀtácꢀgiảꢀviếtꢀvềꢀkhâuꢀkết 

thúcꢀđềuꢀđúng,ꢀchúngꢀtaꢀhyꢀvọngꢀrằngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀsẽꢀthànhꢀcôngꢀhơnꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀsửꢀdGngꢀchúng. 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀquanꢀsátꢀ190ꢀcu8cꢀchàoꢀhàng.ꢀT;ꢀđây,ꢀchúngꢀtôiꢀsoꢀsánhꢀ30 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀmàꢀngườiꢀbánꢀthườngꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀ30ꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀsửꢀdGngꢀítꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀhơn.ꢀTheoꢀHìnhꢀ2.1,ꢀkết 

quảꢀkhôngꢀđượcꢀnhưꢀmongꢀđợi.ꢀChỉꢀcóꢀ11ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀđượcꢀhàngꢀtrongꢀkhiꢀcóꢀtớiꢀ21ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀítꢀsửꢀdGng 

cácꢀkỹꢀthu?tꢀbánꢀhàngꢀmàꢀv>nꢀthànhꢀcông.ꢀ 

Hìnhꢀ2.1:ꢀSoꢀsánhꢀthànhꢀcungꢀcủaꢀcuộcꢀbánꢀhàngꢀswꢀdyngꢀnhiềuꢀkỹꢀthuậtꢀkết 

thúcꢀvàꢀcuộcꢀbánꢀhàngꢀswꢀdyngꢀítꢀkỹꢀthuậtꢀkếtꢀthúc 

Phátꢀhiệnꢀnàyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀtinꢀtốtꢀHànhꢀchoꢀconꢀsốꢀ5ꢀ“kỳꢀdiệu”ꢀthườngꢀđược 

d>nꢀchứngꢀvềꢀsốꢀlầnꢀkếtꢀthúcꢀtrongꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀtôiꢀkhôngꢀvì 
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m8tꢀnghiênꢀcứuꢀnhỏꢀmàꢀHungꢀHayꢀniềmꢀtinꢀvềꢀcáchꢀkếtꢀthúc.ꢀTôiꢀnghĩ,ꢀcóꢀHẽ 

@hươngꢀ@há@ꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmìnhꢀsaiꢀsótꢀởꢀđâuꢀđó.ꢀNghiênꢀcứuꢀthêmꢀnhững 

kếtꢀHu?nꢀnàyꢀđãꢀb8cꢀH8ꢀm8tꢀsốꢀvấnꢀđềꢀtiềmꢀẩn.ꢀChẳngꢀhạn,ꢀcóꢀthểꢀAꢀho:cꢀng>u 

nhiênꢀAꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀítꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀHạiꢀchàoꢀhàngꢀđúngꢀHúc 

kháchꢀhàngꢀchuẩnꢀbịꢀmuaꢀsảnꢀ@hẩmꢀđóꢀnênꢀngườiꢀbánꢀkhôngꢀcầnꢀkếtꢀthúc 

bánꢀhàng.ꢀTươngꢀtE,ꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀHại 

mờiꢀđúngꢀHúcꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀcóꢀnhuꢀcầu.ꢀM8tꢀvấnꢀđềꢀkhác,ꢀcácꢀvíꢀdGꢀđiển 

hìnhꢀchúngꢀtôiꢀđưaꢀra,ꢀvềꢀm:tꢀthốngꢀkêꢀHàꢀđángꢀkểꢀnhưngꢀkhôngꢀHớn.ꢀChúng 

tôiꢀkhôngꢀcóꢀcáchꢀnàoꢀđểꢀkiểmꢀsoátꢀnhữngꢀbiếnꢀsốꢀnày. 

NếuꢀchỉꢀdEaꢀtrênꢀnghiênꢀcứuꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀkếtꢀHu?nꢀcácꢀkỹꢀthu?t 

kếtꢀthúcꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả:ꢀChúngꢀtôiꢀv>nꢀchưaꢀchứngꢀminhꢀđượcꢀmốiꢀHiên 

hệꢀgiữaꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀNhưngꢀnhìnꢀHại,ꢀtôi 

khôngꢀthểꢀcoiꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀHàꢀm8tꢀchiếnꢀthBngꢀvangꢀd8iꢀvềꢀbướcꢀ“kếtꢀthúc 

sớm,ꢀkếtꢀthúcꢀtíchꢀcEcꢀvàꢀkếtꢀthúcꢀthườngꢀxuyên”ꢀtrongꢀnghệꢀthu?tꢀbánꢀhàng. 

Nhữngꢀhồꢀnghi 

NghiênꢀcứuꢀkhôngꢀchỉꢀHàꢀnhữngꢀconꢀsố.ꢀKhiꢀquanꢀsátꢀ190ꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀtôi 

cũngꢀcảmꢀthấyꢀhồꢀnghi.ꢀNếuꢀtôiꢀthànhꢀth?tꢀvớiꢀbảnꢀthânꢀAꢀdùꢀHúcꢀđóꢀtôiꢀkhông 

thúꢀnh?nꢀAꢀthìꢀnhữngꢀhồꢀnghiꢀcủaꢀtôiꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀđãꢀnhenꢀnhómꢀt; 

nghiênꢀcứuꢀnày.ꢀVíꢀdG,ꢀkhiꢀm8tꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀnàoꢀđóꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀchỉ 

đơnꢀgiảnꢀHàꢀyêuꢀcầuꢀđ:tꢀhàng,ꢀtôiꢀthấyꢀrõꢀsEꢀt;ꢀchốiꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng,ꢀđ:c 

biệtꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀhàngꢀchuyênꢀnghiệ@.ꢀTrongꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀông 

kháchꢀnóngꢀtínhꢀđãꢀđuổiꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀvàꢀtôiꢀsauꢀcu8cꢀtraoꢀđổiꢀdướiꢀđây: 

Ngườiꢀbán:ꢀÔngꢀ6obinson,ꢀnếuꢀkDꢀvàoꢀđây,ꢀôngꢀsẽꢀthấyꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀchúng 

tôiꢀrõꢀràngꢀHàꢀtốtꢀnhất.ꢀ(CáchꢀkếtꢀthúcꢀTEꢀth;aꢀnh?n) 

Kháchꢀhàng:ꢀChờꢀm8tꢀchútꢀAꢀTôiꢀchưaꢀthấy...ꢀtôiꢀv>nꢀchưaꢀquyếtꢀđịnh. 

Ngườiꢀbán:ꢀNhưngꢀôngꢀ6obinson,ꢀtôiꢀđãꢀchỉꢀchoꢀôngꢀthấyꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthể 
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tăngꢀhiệuꢀsuấtꢀchoꢀvănꢀ@hòngꢀcủaꢀôngꢀvàꢀtránhꢀđượcꢀnhữngꢀrBcꢀrốiꢀcũngꢀnhư 

tiếtꢀkiệmꢀchiꢀ@híꢀAꢀvìꢀv?yꢀkhiꢀnàoꢀôngꢀmuốnꢀgiaoꢀhàng...ꢀ(CáchꢀkếtꢀthúcꢀTE 

th;aꢀnh?n) 

Kháchꢀhàng:ꢀTôiꢀsẽꢀkhôngꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀnàoꢀtrongꢀtuầnꢀnày. 

Ngườiꢀbán:ꢀNhưngꢀm>uꢀmãꢀnàyꢀđangꢀrấtꢀđượcꢀưaꢀchu8ng.ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀgiao 

hàngꢀngayꢀbâyꢀgiờꢀnhưngꢀnếuꢀôngꢀđợiꢀđếnꢀtuầnꢀsauꢀmớiꢀquyếtꢀđịnh,ꢀtôiꢀe, 

ôngꢀ@hảiꢀđợiꢀm8tꢀvàiꢀthángꢀnữa.ꢀ(CáchꢀkếtꢀthúcꢀSốꢀHượngꢀcóꢀhạn)ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀTôiꢀchấ@ꢀnh?n. 

Ngườiꢀbán:ꢀThếꢀôngꢀdùngꢀthửꢀm8tꢀthángꢀhayꢀmuaꢀHuôn?ꢀ(CáchꢀkếtꢀthúcꢀChọn 

lEa) 

Ngườiꢀmua:ꢀTôiꢀsẽꢀnémꢀanhꢀraꢀkhỏiꢀvănꢀ@hòngꢀđấy.ꢀNóiꢀđi,ꢀanhꢀvàꢀanhꢀbạn 

ngồiꢀgócꢀ@hòngꢀkiaꢀtEꢀbiếnꢀkhỏiꢀđâyꢀhayꢀmuốnꢀtôiꢀgọiꢀbảoꢀvệ? 

Sauꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀngườiꢀbánꢀbuồnꢀrầuꢀnóiꢀvớiꢀtôi,ꢀth?tꢀkhôngꢀcôngꢀbằngꢀkhi 

kháchꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀchọnꢀHEaꢀđểꢀdọaꢀnémꢀanhꢀtaꢀraꢀngoài. 

Chúngꢀtôiꢀcũngꢀg:@ꢀvàiꢀtìnhꢀhuốngꢀtươngꢀtE,ꢀnhưꢀv?yꢀcũngꢀđủꢀgieoꢀrBc 

nhữngꢀhồꢀnghiꢀbanꢀđầuꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúc,ꢀđ:cꢀbiệtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

lớn. 

Nhữngꢀvấnꢀđềꢀvềꢀquanꢀđiểm 

Lúcꢀđó,ꢀtôiꢀcóꢀm8tꢀcơꢀh8iꢀnghiênꢀcứuꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀgócꢀđ8ꢀhoàn 

toànꢀkhác.ꢀGiámꢀđốcꢀmarketingꢀcủaꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀhóaꢀhọcꢀHớnꢀg:@ꢀvàꢀnhờ 

chúngꢀtôiꢀgiảiꢀquyếtꢀm8tꢀrBcꢀrối. 

Ôngꢀtaꢀnói:ꢀ“TôiꢀrấtꢀHoꢀHBngꢀvềꢀm8tꢀvàiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀchúngꢀtôi.ꢀHọ 

cóꢀquanꢀđiểmꢀhếtꢀsứcꢀmờꢀnhạtꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀHọꢀkhôngꢀđủ 

xôngꢀxáo.ꢀTôiꢀbiết,ꢀhọꢀcóꢀthểꢀthEcꢀhiệnꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀAꢀvìꢀhọꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀA 
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chỉꢀHàꢀm8tꢀvàiꢀngườiꢀtrongꢀsốꢀhọꢀg:@ꢀvấnꢀđềꢀvềꢀquanꢀđiểm.ꢀAnhꢀcóꢀthểꢀgiú@ 

tôiꢀkhông?” 

ĐóꢀHàꢀm8tꢀcơꢀh8iꢀtốtꢀkhôngꢀthểꢀbỏꢀlỡ.ꢀTôiꢀcùngꢀcácꢀđồngꢀnghiệ@ꢀnhấtꢀtríꢀđ:t 

raꢀm8tꢀtỉꢀlệꢀquanꢀđiểmꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀđểꢀsoꢀsánhꢀquanꢀđiểmꢀcủa 

nhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀvớiꢀthànhꢀtíchꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọ.ꢀChúngꢀtôiꢀhyꢀvọngꢀsẽ 

đưaꢀraꢀm8tꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀquanꢀđiểmꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀđểꢀtuyểnꢀnhữngꢀứngꢀviên 

mới.ꢀNhữngꢀngườiꢀđạtꢀđiểmꢀcaoꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀtrởꢀthànhꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀgiỏi. 

Vịꢀgiámꢀđốcꢀmarketingꢀvàꢀtôiꢀhyꢀvọngꢀnhữngꢀngườiꢀtánꢀthànhꢀbướcꢀkếtꢀthúc 

sẽꢀtạoꢀđượcꢀnhiềuꢀdoanhꢀthuꢀhơn. 

Đểꢀxácꢀđịnhꢀquanꢀđiểmꢀcủaꢀ3Cꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀvàꢀcácꢀđồngꢀnghiệp 

đánhꢀgiáꢀhọꢀquaꢀmứcꢀđ8ꢀđồngꢀDꢀhayꢀkhôngꢀđồngꢀDꢀcủaꢀhọꢀvớiꢀ15ꢀtuyênꢀbốꢀvề 

bướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀChúngꢀtôiꢀsửꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀmứcꢀLickert.ꢀNếu 

muốnꢀtEꢀđánhꢀgiáꢀbảnꢀthân,ꢀhãyꢀxemꢀPhGꢀlGcꢀBꢀvàꢀnhữngꢀhướngꢀd>nꢀđểꢀđánh 

giáꢀquanꢀđiểmꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn.ꢀHãyꢀđánhꢀgiáꢀngayꢀHúcꢀnày,ꢀbạnꢀsẽ 

cóꢀđượcꢀcảmꢀnh?nꢀchânꢀthEcꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀtrướcꢀkhiꢀbịꢀchiꢀ@hốiꢀbởi 

nhữngꢀgìꢀtiế@ꢀsauꢀđây.ꢀ 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀá@ꢀdGngꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀnàyꢀtạiꢀcôngꢀtyꢀhóaꢀhọcꢀvàꢀ@hátꢀhiệnꢀ21 

trongꢀsốꢀ3Cꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđạtꢀđiểmꢀtrênꢀ50,ꢀđiểmꢀtốiꢀthiểuꢀđểꢀxế@ꢀHoại 

quanꢀđiểmꢀ“tánꢀthành”.ꢀTiế@ꢀtheo,ꢀchúngꢀtôiꢀsoꢀsánhꢀvớiꢀcácꢀkếtꢀquảꢀbán 

hàngꢀđểꢀtìmꢀhiểuꢀxemꢀnhómꢀngườiꢀcóꢀquanꢀđiểmꢀtánꢀthànhꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀcó 

đangꢀtạoꢀraꢀnhiềuꢀdoanhꢀthuꢀhơnꢀkhông.ꢀNhưngꢀkếtꢀquảꢀtrongꢀHìnhꢀ2.2ꢀHại 

chứngꢀminhꢀđiềuꢀngượcꢀHại.ꢀNhữngꢀngườiꢀtánꢀthànhꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng 

đềuꢀkhôngꢀđạtꢀmGcꢀtiêu.ꢀHyꢀvọngꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀhoànꢀtoànꢀthấtꢀbại.ꢀTồiꢀtệꢀhơn,ꢀvịꢀgiámꢀđốcꢀmarketingꢀkhôngꢀtinꢀvàoꢀkết 

quảꢀnàyꢀvàꢀdọaꢀsẽꢀsaꢀthảiꢀtr;ꢀkhiꢀtôiꢀđưaꢀraꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀthuyếtꢀ@hGcꢀhơn. 
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Hìnhꢀ2.2:ꢀQuanꢀđiểmꢀvềꢀbvớcꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀkếtꢀquảꢀbánꢀhàng. 

TôiꢀđãꢀcốꢀgBngꢀgiảiꢀthíchꢀnhữngꢀ@hátꢀhiệnꢀcủaꢀmình.ꢀTôiꢀchoꢀrằngꢀrấtꢀcóꢀthể 

nhữngꢀngườiꢀcóꢀkếtꢀquảꢀkémꢀquáꢀHoꢀHBngꢀvềꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀnênꢀhọꢀđãꢀtrảꢀlời 

khôngꢀthànhꢀth?tꢀvàꢀđiềnꢀvàoꢀbảngꢀnhữngꢀcâuꢀtrảꢀlời.ꢀT;ꢀđóꢀmớiꢀd>nꢀđếnꢀkết 

quảꢀtồiꢀnhưꢀv?y.ꢀNhưngꢀ@hùꢀhợ@ꢀvớiꢀDꢀmuốnꢀcủaꢀôngꢀchủ,ꢀH?@ꢀHu?nꢀnày 

khôngꢀcóꢀsứcꢀthuyếtꢀ@hGcꢀđốiꢀvớiꢀtôi.ꢀTôiꢀbBtꢀđầuꢀnghiꢀngờꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀcủa 

bướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

Trongꢀkhiꢀchúngꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀnày,ꢀv>nꢀcóꢀm8tꢀsốꢀđ8iꢀnghiênꢀcứu 

khácꢀđangꢀtìmꢀkiếmꢀnhữngꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀquanꢀđiểmꢀvàꢀhànhꢀvi.ꢀKếtꢀquả 

củaꢀhọ,ꢀđ:cꢀbiệtꢀHàꢀcủaꢀMartinꢀFishbeinꢀ,ꢀchoꢀthấyꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀsửꢀdGng 

phạmꢀviꢀquanꢀđiểmꢀđểꢀdEꢀđoánꢀchínhꢀxácꢀhànhꢀvi.ꢀVíꢀdGꢀFishbeinꢀchỉꢀraꢀnếu 

chỉꢀvìꢀbạnꢀđạtꢀđiểmꢀcaoꢀtrongꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀquanꢀđiểmꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀthì 

khôngꢀcóꢀnghĩaꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀsẽꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc 

nhiềuꢀhơnꢀnhữngꢀngườiꢀkhôngꢀtánꢀthànhꢀbướcꢀkếtꢀthúc.ꢀM8tꢀnghiênꢀcứuꢀkhác 

củaꢀchúngꢀtôiꢀchứngꢀtỏꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀquanꢀđiểmꢀvàꢀhànhꢀviꢀrấtꢀmong 

manh.ꢀBởiꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀdầnꢀchuyểnꢀsangꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀquanꢀsátꢀtrEc 

tiế@ꢀhànhꢀviꢀbánꢀhàng.ꢀBàiꢀkiểmꢀtraꢀhayꢀnhấtꢀđểꢀxemꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀHàmꢀviệcꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀchínhꢀHàꢀquanꢀsátꢀhọꢀhànhꢀđ8ng.ꢀChúngꢀtôiꢀhy 

vọngꢀviệcꢀ@hátꢀtriểnꢀ@hươngꢀ@há@ꢀ@hânꢀtíchꢀhànhꢀviꢀsẽꢀchoꢀ@hé@ꢀchúngꢀtôi 

HàmꢀđượcꢀđiềuꢀđóꢀvàꢀmangꢀHạiꢀnhiềuꢀbằngꢀchứngꢀđángꢀtinꢀc?yꢀvềꢀtínhꢀhiệu 

quảꢀcủaꢀbướcꢀkếtꢀthúc. 

=ùꢀcóꢀHDꢀdoꢀchínhꢀđángꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀviệcꢀnghiênꢀcứuꢀtạiꢀcôngꢀtyꢀhóaꢀhọc, 
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nhưngꢀtôiꢀv>nꢀthấyꢀbănꢀkhoăn.ꢀNhữngꢀdữꢀliệuꢀítꢀỏiꢀchúngꢀtôiꢀt?@ꢀhợ@ꢀđượcꢀhé 

mởꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀkhóꢀhiểuꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀbướcꢀkếtꢀthúc.ꢀVìꢀv?y,ꢀchúng 

tôiꢀcầnꢀnghiênꢀcứuꢀthêm. 

Hiệuꢀquảꢀđàoꢀtạo 

M8tꢀcôngꢀtyꢀcôngꢀnghệꢀcaoꢀđềꢀnghịꢀchúngꢀtôiꢀđánhꢀgiáꢀm8tꢀsốꢀkhóaꢀđàoꢀtạo 

chuyênꢀsâuꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀmàꢀhọꢀđangꢀthiếtꢀkế,ꢀđâyꢀquảꢀHàꢀcơ 

h8iꢀHDꢀtưởngꢀđểꢀnghiênꢀcứuꢀsâuꢀhơnꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúc.ꢀCôngꢀtyꢀnàyꢀmuốnꢀgiải 

đá@ꢀhaiꢀcâuꢀhỏi: 

•ꢀSauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀcóꢀthườngꢀxuyênꢀsửꢀdGngꢀcác 

cáchꢀkếtꢀthúcꢀhơnꢀtrướcꢀkhông? 

•ꢀCóꢀmốiꢀtươngꢀquanꢀnàoꢀgiữaꢀviệcꢀcảiꢀthiệnꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀbánꢀhàng 

thànhꢀcông? 

Chúngꢀtôiꢀthấyꢀthíchꢀthúꢀkhiꢀcóꢀcơꢀh8iꢀkhácꢀđểꢀkiểmꢀnghiệmꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀbước 

kếtꢀthúcꢀđốiꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀTrướcꢀkhiꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀdiFn 

ra,ꢀchúngꢀtôiꢀthamꢀgiaꢀC9ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀm8tꢀnhómꢀ4<ꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàng.ꢀChúngꢀtôiꢀmuốnꢀthấyꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀhọ. 

Sauꢀkhóaꢀhọc,ꢀchúngꢀtôiꢀHạiꢀđiꢀcùngꢀvớiꢀhọꢀlầnꢀnữaꢀđểꢀxemꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀcủaꢀhọꢀcóꢀtiếnꢀb8ꢀhơnꢀkhôngꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀmangꢀHạiꢀhiệuꢀquảꢀgì 

trongꢀcácꢀkếtꢀquảꢀbánꢀhàng.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa,ꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀHạiꢀtỉꢀlệꢀnghịchꢀvới 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀSauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀsử 

dGngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀnhiềuꢀhơn.ꢀNhưꢀv?y,ꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀnào 

đó,ꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀđãꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀNhưngꢀsốꢀHượngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

lạiꢀítꢀhơnꢀnênꢀkếtꢀquảꢀtổngꢀquanꢀcủaꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀHạiꢀHàmꢀgiảmꢀdoanhꢀthuꢀbán 

hàng.ꢀ(Hìnhꢀ2.3) 
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Hìnhꢀ2.3:ꢀHiệuꢀquảꢀđàoꢀtạoꢀbvớcꢀkếtꢀthúcꢀđốiꢀvớiꢀthànhꢀcungꢀcủaꢀcuộcꢀbán 

hàng 

Đếnꢀbâyꢀgiờ,ꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀcònꢀngạcꢀnhiênꢀvìꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀnữa.ꢀViệc 

@hátꢀhiệnꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀgiảmꢀdoanhꢀthuꢀdầnꢀquenꢀthu8c 

vớiꢀchúngꢀtôi.ꢀTấtꢀnhiên,ꢀnhữngꢀnhàꢀđàoꢀtạoꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀhợ@ꢀtácꢀkhông 

mongꢀchờꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnhưꢀv?y.ꢀChúngꢀtôiꢀbu8cꢀ@hảiꢀđưaꢀraꢀm8tꢀtrong 

nhữngꢀkhảꢀnăngꢀhọꢀđãꢀnêu.ꢀHọꢀchoꢀrằngꢀbấtꢀcứꢀkỹꢀnăngꢀmớiꢀnàoꢀcũngꢀkhiến 

taꢀcảmꢀthấyꢀHúngꢀtúngꢀvàꢀkhôngꢀthoảiꢀmái.ꢀTrướcꢀkhiꢀđàoꢀtạo,ꢀcácꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàngꢀcưꢀxửꢀtEꢀnhiênꢀtheoꢀcáchꢀcủaꢀhọ;ꢀnhưngꢀsauꢀkhóaꢀhọc,ꢀhọꢀcốꢀgBng 

á@ꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀmớiꢀvàꢀchBcꢀhẳnꢀsẽꢀkhôngꢀcònꢀtEꢀnhiênꢀvớiꢀkháchꢀhàng 

nữa.ꢀCácꢀnhàꢀđàoꢀtạoꢀchoꢀrằngꢀđâyꢀcóꢀthểꢀHàꢀnguyênꢀnhânꢀkhiếnꢀkếtꢀquảꢀkinh 

doanhꢀgiảmꢀsútꢀtạmꢀthời. 

Điềuꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀđángꢀtinꢀc?yꢀđếnꢀnỗiꢀchúngꢀtôiꢀ@hảiꢀth;aꢀnh?nꢀrằngꢀmình 

chưaꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀcuốiꢀcùngꢀđểꢀkếtꢀHu?nꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀbướcꢀkết 

thúc.ꢀNhưngꢀítꢀnhấtꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀcóꢀthểꢀá@ꢀdGngꢀquanꢀniệmꢀchoꢀrằngꢀsEꢀsGt 

giảmꢀdoanhꢀthuꢀHàꢀdoꢀtínhꢀgiảꢀtạoꢀnhấtꢀthờiꢀtrongꢀcáchꢀcưꢀxử.ꢀĐiềuꢀgìꢀsẽꢀxảy 

raꢀnếuꢀchúngꢀtôiꢀđiꢀcùngꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀsauꢀsáuꢀtháng?ꢀNhữngꢀkỹ 
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năngꢀkếtꢀthúcꢀmớiꢀsẽꢀtrởꢀthànhꢀm8tꢀ@hầnꢀtrongꢀ@hongꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọ. 

ChúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀkiểmꢀtraꢀhọꢀcóꢀđangꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀhay 

khôngꢀvàꢀnếuꢀnhưꢀv?yꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀhọ.ꢀTôiꢀmuốnꢀnghiênꢀcứuꢀ@hảiꢀchỉꢀraꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀbướcꢀkết 

thúcꢀtrướcꢀtiên. 

Nhưngꢀm8tꢀthángꢀtrướcꢀkhiꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀbBtꢀđầu,ꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀđãꢀtiến 

hànhꢀcảiꢀtổꢀđ8iꢀngũꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọ.ꢀVớiꢀsEꢀthayꢀđổiꢀnày,ꢀkhôngꢀcònꢀchỗꢀđể 

tiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀnữa.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa,ꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHạiꢀbị 

thấtꢀbại.ꢀChúngꢀtôiꢀHạiꢀ@hảiꢀtìmꢀkiếmꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀkhácꢀsẵnꢀHòngꢀchoꢀchúng 

tôiꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

TiaꢀsángꢀHeꢀHói 

ĐóꢀHàꢀkhiꢀtôiꢀđangꢀtìmꢀkiếmꢀm8tꢀnhàꢀbảoꢀtrợꢀchoꢀcácꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀmớiꢀvề 

bướcꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀđãꢀtìmꢀthấyꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀđàoꢀtạoꢀHớn.ꢀHọꢀkhẳng 

địnhꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀcủaꢀhọꢀđãꢀHàmꢀtăngꢀkếtꢀquảꢀbán 

hàngꢀHênꢀhơnꢀ30%.ꢀNghiênꢀcứuꢀmớiꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvề 

bướcꢀkếtꢀthúcꢀkhiếnꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀgiảm.ꢀLàmꢀthếꢀnàoꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀv>n 

thuꢀđượcꢀthànhꢀcông?ꢀCóꢀ@hảiꢀcôngꢀtyꢀđóꢀđangꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀnhữngꢀthủꢀthu?tꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀnghiênꢀcứuꢀkhông?ꢀTuy 

nhiên,ꢀkhiꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀrấtꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀthấyꢀnóꢀkhôngꢀcóꢀđiềuꢀgìꢀkhác 

lạꢀcả.ꢀThEcꢀtế,ꢀnóꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀítꢀ@hứcꢀtạ@ꢀhơnꢀ@hươngꢀ@há@ 

chúngꢀtôiꢀđangꢀđánhꢀgiáꢀrấtꢀnhiều. 

Vìꢀv?y,ꢀtôiꢀđãꢀHiênꢀhệꢀvớiꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀvàꢀđềꢀnghịꢀhọꢀđưaꢀraꢀbằngꢀchứngꢀcho 

thấyꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀcủaꢀhọꢀđãꢀgiú@ꢀtăngꢀhơnꢀ30%ꢀdoanhꢀthu. 

BằngꢀchứngꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀđưaꢀraꢀchỉꢀgồmꢀnhữngꢀHáꢀthưꢀt;ꢀnhữngꢀkháchꢀhàng 

hàiꢀHòngꢀvớiꢀdịchꢀvGꢀcủaꢀhọ.ꢀVàꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀnóiꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀnàyꢀđã 

tăngꢀthêmꢀ30%ꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀhọꢀvàꢀkhôngꢀhềꢀcóꢀdữꢀliệuꢀcứngꢀnào. 

ĐóꢀHàꢀm8tꢀđầuꢀmốiꢀquanꢀtrọng.ꢀNhữngꢀkháchꢀhàngꢀhàiꢀHòngꢀHàꢀnhữngꢀdoanh 

nghiệ@ꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀTôiꢀchợtꢀhiểuꢀraꢀvấnꢀđề.ꢀMọiꢀnghiênꢀcứuꢀcủa 
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HuthwaiteꢀvềꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀá@ꢀdGngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

Liệuꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀchỉꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀnhỏꢀcònꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnóꢀsẽꢀmấtꢀhếtꢀtácꢀdGng? 

CàngꢀnghĩꢀtôiꢀcàngꢀthấyꢀthíchꢀthúꢀvớiꢀDꢀtưởngꢀnày.ꢀVềꢀm:tꢀHDꢀthuyết,ꢀcóꢀrất 

nhiềuꢀHDꢀdoꢀđểꢀtinꢀđiềuꢀnàyꢀHàꢀđúng.ꢀKếtꢀthúcꢀvGꢀmuaꢀbánꢀHàꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđ:t 

á@ꢀHEcꢀHênꢀkháchꢀhàng.ꢀNgàyꢀnay,ꢀcácꢀnhàꢀtâmꢀHDꢀhọcꢀhiểuꢀrõꢀtácꢀđ8ngꢀcủa 

việcꢀgâyꢀá@ꢀHEcꢀđốiꢀvớiꢀquyếtꢀđịnhꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀNếuꢀtôiꢀđềꢀnghịꢀbạnꢀđưa 

raꢀm8tꢀquyếtꢀđịnhꢀnhỏꢀrồiꢀtôiꢀgâyꢀá@ꢀHEcꢀchoꢀbạn,ꢀbạnꢀthườngꢀđồngꢀDꢀchứ 

khôngꢀtranhꢀcãi.ꢀ=oꢀđó,ꢀvớiꢀm8tꢀquyếtꢀđịnhꢀnhỏ,ꢀviệcꢀgâyꢀá@ꢀHEcꢀcóꢀhiệuꢀquả 

tíchꢀcEc.ꢀNhưngꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀđúngꢀvớiꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀHớn.ꢀVớiꢀnhững 

quyếtꢀđịnhꢀHớn,ꢀmọiꢀngườiꢀthườngꢀt;ꢀchốiꢀmuaꢀhàngꢀnếuꢀbịꢀé@ꢀbu8c. 

Điềuꢀkhámꢀ@háꢀnàyꢀngheꢀcóꢀvẻꢀtoꢀtátꢀnhưngꢀth?tꢀsEꢀkhôngꢀ@hảiꢀv?y.ꢀĐãꢀt; 

Hâu,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀđềuꢀhiểuꢀrằngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀviệcꢀgâyꢀá@ꢀHEc 

sẽꢀtỉꢀlệꢀnghịchꢀvớiꢀviệcꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnh.ꢀNhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnonꢀnớtꢀkhi 

sửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀchọnꢀHEaꢀnhư:ꢀ“Ngàiꢀmuốnꢀchúngꢀtaꢀngồiꢀđâyꢀhayꢀđằng 

kia?”ꢀsẽꢀdFꢀthànhꢀcôngꢀvìꢀanhꢀtaꢀđềꢀnghịꢀm8tꢀquyếtꢀđịnhꢀnhỏꢀnh:t.ꢀNhưng 

cáchꢀkếtꢀthúcꢀchọnꢀHEaꢀcổꢀđiểnꢀkiểu:ꢀ“Chỗꢀcủaꢀtôiꢀhayꢀcủaꢀanh?”ꢀthườngꢀít 

thànhꢀcôngꢀhơnꢀvìꢀtrongꢀhoànꢀcảnhꢀđó,ꢀquyếtꢀđịnhꢀHớnꢀhơnꢀnhiều. 

NếuꢀgiảꢀthuyếtꢀcủaꢀtôiꢀđúngꢀthìꢀquyếtꢀđịnhꢀcàngꢀHớn,ꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀcácꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀcàngꢀthấ@.ꢀLàmꢀthếꢀnàoꢀkiểmꢀnghiệmꢀđiềuꢀnày?ꢀVàꢀđếnꢀm8t 

ngày,ꢀchúngꢀtôiꢀHạiꢀnh?nꢀđượcꢀm8tꢀcơꢀh8iꢀHDꢀtưởngꢀkhác. 

NGHIÊNꢀCỨUꢀHỆꢀTHỐNGꢀCỬAꢀHÀNGꢀCHỤPꢀẢNH 

M8tꢀhệꢀthốngꢀcácꢀcửaꢀhàngꢀchG@ꢀảnhꢀhàngꢀđầuꢀv;aꢀquyếtꢀđịnhꢀđàoꢀtạoꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàngꢀvềꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc.ꢀĐâyꢀHàꢀquyếtꢀđịnhꢀgâyꢀtranhꢀcãiꢀvàꢀkhông 

phảiꢀviênꢀquảnꢀHDꢀcấ@ꢀcaoꢀnàoꢀcũngꢀtánꢀthànhꢀvớiꢀDꢀtưởngꢀnày.ꢀM8tꢀtrongꢀsố 

nhữngꢀnhàꢀquảnꢀHDꢀnàyꢀđãꢀthamꢀdEꢀcu8cꢀh8iꢀthảoꢀmàꢀtôiꢀđãꢀcóꢀbàiꢀ@hátꢀbiểu 

đầyꢀhoàiꢀnghiꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúc.ꢀÔngꢀtaꢀthu8cꢀ@heꢀ@hảnꢀđốiꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạo. 
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Vìꢀv?y,ꢀôngꢀtaꢀbíꢀm?tꢀyêuꢀcầuꢀchúngꢀtôiꢀthửꢀnghiệmꢀxemꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀmới 

cóꢀmangꢀHạiꢀhiệuꢀquảꢀkhông. 

ĐâyꢀHàꢀm8tꢀcơꢀh8iꢀđểꢀkiểmꢀnghiệmꢀnhữngꢀnh?nꢀđịnhꢀcủaꢀmìnhꢀvềꢀcơꢀh8i 

nghiênꢀcứuꢀthìꢀtuyệtꢀvờiꢀđếnꢀmứcꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀt;ꢀchốiꢀHờiꢀđềꢀnghịꢀđó.ꢀYếuꢀtố 

th?tꢀsEꢀhấ@ꢀd>nꢀchínhꢀHàꢀchínhꢀsáchꢀvềꢀchếꢀđ8ꢀHàmꢀHuânꢀ@hiênꢀchoꢀcácꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàng.ꢀHômꢀnay,ꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀHàmꢀtạiꢀquầyꢀbánꢀcác 

m:tꢀhàngꢀgiáꢀrẻꢀnhư:ꢀ@him,ꢀbăngꢀvàꢀđồꢀphGꢀkiện.ꢀHômꢀsau,ꢀnhânꢀviênꢀnàyꢀsẽ 

chuyểnꢀtớiꢀm8tꢀquầyꢀhàngꢀkhácꢀbánꢀnhữngꢀđồꢀđBtꢀtiềnꢀhơnꢀnhư:ꢀmáyꢀquay 

@him,ꢀthiếtꢀbịꢀhi-fiꢀvàꢀđầuꢀvideo.ꢀNhưꢀv?yꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀchứngꢀminhꢀđược 

tầmꢀcỡ,ꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀthànhꢀcôngꢀcủa 

bướcꢀkếtꢀthúc.ꢀKhiꢀcửaꢀhàngꢀnàyꢀđàoꢀtạoꢀnhânꢀviên,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀquanꢀsát 

ảnhꢀhưởngꢀcủaꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀđốiꢀvớiꢀsốꢀHượngꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀhọꢀbán 

đượcꢀtrongꢀngày.ꢀCũngꢀvớiꢀnhânꢀviênꢀđóꢀvàꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀđó,ꢀchúngꢀtôiꢀquan 

sátꢀhọꢀvàoꢀngàyꢀtiế@ꢀtheoꢀkhiꢀhọꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀđBtꢀtiềnꢀhơn.ꢀĐiềuꢀđóꢀquả 

HàꢀHDꢀtưởng. 

Quyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀquyếtꢀđịnhꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbướcꢀkếtꢀthúc 

ChúngꢀtôiꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀrútꢀraꢀt;ꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀbanꢀđầuꢀđể 

theoꢀdõiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀHàmꢀviệcꢀtrướcꢀkhiꢀdiFnꢀraꢀkhóaꢀhọc.ꢀChúngꢀtôi 

chiaꢀraꢀbaꢀ@hần: 

1.ꢀThờiꢀHượngꢀgiaoꢀdịch.ꢀMỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀdiFnꢀraꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgian 

baoꢀHâu? 

2.ꢀSốꢀlầnꢀkếtꢀthúc.ꢀNgườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀhànhꢀviꢀkếtꢀthúcꢀbaoꢀnhiêuꢀHầnꢀtrong 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng? 

3.ꢀTỷꢀlệꢀthànhꢀcông.ꢀBaoꢀnhiêuꢀ@hầnꢀtrămꢀcácꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀđượcꢀthEc 

hiện? 

Trướcꢀhết,ꢀhãyꢀnhìnꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀkhiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀbán 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

43 

  

  

nhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀ(Hìnhꢀ2.4).ꢀTrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbướcꢀkết 

thúc,ꢀthờiꢀgianꢀgiaoꢀdịchꢀtrungꢀbìnhꢀchỉꢀhơnꢀhaiꢀ@hút,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀsử 

dGngꢀtrungꢀbìnhꢀ1,3ꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀ<2%ꢀsốꢀgiaoꢀdịchꢀđãꢀđượcꢀthEcꢀhiện. 

V?yꢀtácꢀdGngꢀcủaꢀviệcꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀHàꢀgì?ꢀSauꢀkhóaꢀhọc,ꢀthời 

HượngꢀgiaoꢀdịchꢀrútꢀngBn,ꢀsốꢀlầnꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀtăng.ꢀNếuꢀHàꢀông 

chủꢀcủaꢀm8tꢀcửaꢀhàng,ꢀtôiꢀcũngꢀsẽꢀvuiꢀsướngꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀnày.ꢀThờiꢀHượng 

giaoꢀdịchꢀngBnꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀviệcꢀtôiꢀcóꢀthểꢀphGcꢀvGꢀthêmꢀnhiềuꢀkhách 

hàngꢀhơnꢀho:cꢀsửꢀdGngꢀítꢀnhânꢀviênꢀhơn.ꢀHơnꢀnữa,ꢀdùꢀdoanhꢀthuꢀbánꢀhàng 

tăngꢀt;ꢀ<2ꢀHênꢀ<9%,ꢀconꢀsốꢀnàyꢀv>nꢀchưaꢀấnꢀtượng,ꢀđóꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀhướngꢀgiải 

quyếtꢀđúngꢀđBn.ꢀNóꢀkhôngꢀchỉꢀkhiếnꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀdiFnꢀraꢀnhanhꢀhơnꢀmà 

cònꢀkhảꢀquanꢀhơn. 

ChúngꢀtôiꢀcũngꢀrấtꢀấnꢀtượngꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀnàyꢀvìꢀđâyꢀHàꢀHầnꢀđầuꢀtiênꢀchúngꢀtôi 

thấyꢀm8tꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtíchꢀcEcꢀvềꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc.ꢀNhưngꢀcu8cꢀkiểm 

nghiệmꢀnàyꢀv>nꢀchưaꢀkếtꢀthúc.ꢀKhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀcó 

đemꢀHạiꢀthànhꢀcôngꢀchoꢀnhữngꢀm:tꢀhàngꢀgiáꢀtrịꢀlớnꢀkhông? 

Hìnhꢀ2.4:ꢀBướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀvớiꢀhàngꢀhóaꢀgiáꢀtrịꢀthấp 

Chúngꢀtôiꢀv>nꢀquanꢀsátꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀsauꢀkhóaꢀhọcꢀđó. 

ĐiểmꢀkhácꢀbiệtꢀduyꢀnhấtꢀHàꢀgiờꢀđâyꢀhọꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀđBtꢀtiền.ꢀChúngꢀtôi 

thấyꢀsauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀthờiꢀHượngꢀgiaoꢀdịchꢀngBnꢀhơnꢀvàꢀsốꢀHượngꢀcácꢀhành 

viꢀtăngꢀnhưꢀdEꢀbáoꢀ(Hìnhꢀ2.5).ꢀNhưngꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀthìꢀthếꢀnào?ꢀTrướcꢀkhi 
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đàoꢀtạo,ꢀ42%ꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchúngꢀtôiꢀquanꢀsátꢀđềuꢀbánꢀđượcꢀhàng,ꢀthấp 

hơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀtrênꢀcácꢀhàngꢀhóaꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@.ꢀĐiềuꢀnày 

khôngꢀcóꢀgìꢀHàꢀngạcꢀnhiên.ꢀ 

Thôngꢀthường,ꢀmọiꢀngườiꢀkhôngꢀvàoꢀm8tꢀcửaꢀhàngꢀchỉꢀđểꢀxemꢀm8tꢀcu8n 

@himꢀrồiꢀnói:ꢀ“Tôiꢀsẽꢀđiꢀvàꢀnghĩꢀvềꢀnó”ꢀdùꢀđiềuꢀnàyꢀthườngꢀxảyꢀraꢀvớiꢀnhững 

mónꢀhàngꢀđBtꢀtiềnꢀhơn.ꢀNhưngꢀconꢀsốꢀvềꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀsauꢀkhóaꢀhọcꢀđã 

khiếnꢀchúngꢀtôiꢀthíchꢀthú.ꢀChúngꢀtôiꢀnh?nꢀraꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀtăng 

doanhꢀthuꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀm:tꢀhàngꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀnhưngꢀHạiꢀgiảmꢀdoanhꢀthu 

vớiꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀcao,ꢀt;ꢀ42%ꢀxuốngꢀcònꢀ33%. 

Hìnhꢀ2.5:ꢀBvớcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀvớiꢀhàngꢀhóaꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀlớn 

HaiꢀkếtꢀHu?n 

Chúngꢀtôiꢀ@hảiꢀgiảiꢀthíchꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnàyꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀPhátꢀhiệnꢀđầuꢀtiên 

choꢀthấy,ꢀđốiꢀvớiꢀcảꢀm:tꢀhàngꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀcaoꢀH>nꢀm:tꢀhàngꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấp, 

HượngꢀthờiꢀgianꢀgiaoꢀdịchꢀtrungꢀbìnhꢀgiảmꢀnhưngꢀsốꢀlầnꢀkếtꢀthúcꢀHạiꢀtăng.ꢀVì 

v?y,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀkếtꢀHu?n:ꢀ 

Cácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀđẩyꢀnhanhꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀbánꢀhàngꢀ 

bằngꢀcáchꢀbu8cꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀraꢀquyếtꢀđịnh. 
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ĐâyꢀHàꢀ@hátꢀhiệnꢀquanꢀtrọngꢀAꢀđiểmꢀc8ngꢀchoꢀứngꢀdGngꢀcủaꢀnhữngꢀkỹꢀthu?t 

kếtꢀthúcꢀAꢀnếuꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀbạnꢀHàꢀbánꢀHẻꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀgiáꢀtrị 

thấ@ꢀho:cꢀgiaoꢀbánꢀđếnꢀt;ngꢀnhàꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀrẻꢀtiền.ꢀNếuꢀcóꢀm8tꢀdãyꢀdài 

cácꢀkháchꢀhàngꢀđangꢀđếnꢀHượtꢀmìnhꢀho:cꢀm8tꢀconꢀ@hốꢀdàiꢀvớiꢀnhữngꢀcánh 

cửaꢀởꢀhaiꢀbênꢀđườngꢀchỉꢀchờꢀgõꢀthìꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀdiFnꢀraꢀcàngꢀnhanh 

càngꢀtốtꢀvàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀphGcꢀvGꢀthêmꢀnhiềuꢀkháchꢀhàng. 

Nhưngꢀđâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀvấnꢀđềꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀBạn 

thườngꢀmuốnꢀcóꢀthêmꢀthờiꢀgianꢀvớiꢀmỗiꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀkhôngꢀítꢀkháchꢀhàng 

cũngꢀmuốnꢀv?y.ꢀLờiꢀ@hànꢀnànꢀ@hổꢀbiếnꢀnhấtꢀHàꢀbạnꢀkhôngꢀdànhꢀđủꢀthờiꢀgian 

choꢀkháchꢀhàng.ꢀTôiꢀchưaꢀt;ngꢀngheꢀaiꢀđóꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀnói: 

“Làmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀgiảmꢀthờiꢀgianꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀquanꢀtrọng?” 

Tuyꢀnhiên,ꢀm8tꢀsốꢀcôngꢀtyꢀđãꢀgọiꢀđiệnꢀđếnꢀđ8iꢀnghiênꢀcứuꢀHuthwaiteꢀnhờꢀtư 

vấnꢀvềꢀcáchꢀtăngꢀthờiꢀHượngꢀgiaoꢀdịchꢀvớiꢀkháchꢀhàng.ꢀTheoꢀtôi,ꢀcáchꢀđơn 

giảnꢀHà:ꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏꢀnênꢀcóꢀthờiꢀHượngꢀgiaoꢀdịchꢀngBn;ꢀcònꢀtrong 

cácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀhơn,ꢀthờiꢀHượngꢀgiaoꢀdịchꢀngBnꢀsẽꢀđemꢀHạiꢀnhiềuꢀbất 

lợi. 

KếtꢀHu?nꢀthứꢀhaiꢀchúngꢀtôiꢀrútꢀraꢀt;ꢀnghiênꢀcứuꢀHàꢀvềꢀmốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀbước 

kếtꢀthúcꢀvàꢀgiáꢀcả: 

Cácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀcóꢀthểꢀtăngꢀcơꢀh8iꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀ 

nhưngꢀHạiꢀHàmꢀgiảmꢀcơꢀh8iꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀcao. 

KếtꢀHu?nꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀđượcꢀrútꢀraꢀt;ꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀmàꢀcònꢀt; 

quyꢀHu?tꢀtâmꢀHDꢀchung,ꢀquyꢀHu?tꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀá@ꢀHEcꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀcác 

quyếtꢀđịnhꢀnhỏꢀnhưngꢀvớiꢀcácꢀquyếtꢀđịnhꢀHớnꢀthìꢀchưaꢀchBc.ꢀTrongꢀnghiên 

cứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀgiáꢀtrungꢀbìnhꢀchoꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀgiáꢀtrịꢀcaoꢀchỉꢀHàꢀ109ꢀđô- 

Ha.ꢀĐóꢀHàꢀsốꢀtiềnꢀnhỏꢀsoꢀvớiꢀquyꢀmôꢀquyếtꢀđịnhꢀtrungꢀbìnhꢀtạiꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀtổ 

chứcꢀbánꢀhàngꢀmàꢀtôiꢀhợ@ꢀtác.ꢀNhưngꢀnếuꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhông 

hiệuꢀquảꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrịꢀgiáꢀ109ꢀđô-Ha,ꢀchúngꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả 
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vớiꢀcácꢀquyếtꢀđịnhꢀHênꢀtớiꢀconꢀsốꢀhàngꢀchGcꢀhayꢀhàngꢀtrămꢀnghìn.ꢀCóꢀthểꢀbạn 

sẽꢀbiệnꢀHu?nꢀrằng,ꢀtiêuꢀ109ꢀđô-HaꢀtrongꢀsốꢀtiềnꢀcủaꢀbảnꢀthânꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀHớn 

bằngꢀquyếtꢀđịnhꢀtríchꢀ10.000ꢀđô-Haꢀt;ꢀngânꢀsáchꢀcủaꢀm8tꢀcôngꢀty.ꢀVàꢀbạn 

đúng.ꢀKhôngꢀaiꢀth?tꢀsEꢀhiểuꢀtâmꢀHDꢀ@hứcꢀtạ@ꢀcủaꢀcácꢀmứcꢀquyếtꢀđịnhꢀđược 

quanꢀsát.ꢀNhưngꢀquyꢀtBcꢀchungꢀv>nꢀtồnꢀtại.ꢀNhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc,ꢀcũng 

giốngꢀnhưꢀbaoꢀhìnhꢀthứcꢀgâyꢀsứcꢀé@ꢀsẽꢀítꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀvớiꢀcácꢀmứcꢀquyết 

địnhꢀHớn. 

KẾTꢀTHÚCꢀBÁNꢀHÀNGꢀVÀꢀNGỤYꢀBIỆNꢀCỦAꢀKHÁCHꢀHÀNG 

CácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchỉꢀraꢀrằngꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀítꢀhiệu 

quảꢀhơnꢀkhiꢀmứcꢀquyếtꢀđịnhꢀtăng.ꢀNhưngꢀcóꢀ@hảiꢀchỉꢀdoꢀyếuꢀtốꢀgiáꢀcả?ꢀLiệu 

cònꢀHDꢀdoꢀnàoꢀkhácꢀkhông?ꢀNhìnꢀchung,ꢀviệcꢀmuaꢀhàngꢀHớnꢀđềuꢀdoꢀcácꢀkhách 

hàngꢀsànhꢀsỏiꢀnhưꢀcácꢀđạiꢀHDꢀmuaꢀchuyênꢀnghiệ@ꢀhayꢀcácꢀgiámꢀđốcꢀđiềuꢀhành 

Hâuꢀnămꢀquyếtꢀđịnh.ꢀNhữngꢀngườiꢀnàyꢀđềuꢀđãꢀg:@ꢀrấtꢀnhiềuꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀmỗiꢀtuầnꢀvàꢀbảnꢀthânꢀhọꢀcũngꢀđãꢀtrảiꢀquaꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàng. 

Liệuꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀcóꢀthểꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀtớiꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏi 

không? 

DấuꢀhiệuꢀbanꢀđầuꢀchoꢀthấyꢀđiềuꢀnàyꢀHàꢀđúngꢀkhiꢀtôiꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀb8ꢀph?nꢀgiao 

dịchꢀcủaꢀT?@ꢀđoànꢀ=ầuꢀkhíꢀAnhꢀquốcꢀ(BritishꢀPetroHeum/BP).ꢀTôiꢀđãꢀquan 

sátꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀvàꢀnghiênꢀcứuꢀtrênꢀcácꢀkhíaꢀcạnhꢀkhác.ꢀM8tꢀtrong 

nhữngꢀkháchꢀhàngꢀHâuꢀnămꢀcủaꢀBPꢀđ:cꢀbiệtꢀtỏꢀraꢀkhôngꢀưaꢀviệcꢀsửꢀdGng 

nhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc.ꢀÔngꢀtaꢀnói:ꢀ“Tôiꢀ@hảnꢀđốiꢀvìꢀđóꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀcách 

kếtꢀthúc.ꢀHọꢀtỏꢀvẻꢀngạoꢀmạnꢀkhiꢀchoꢀrằngꢀtôiꢀđầnꢀđ8nꢀđếnꢀđ8ꢀbịꢀHôiꢀkéoꢀmua 

hàngꢀbằngꢀnhữngꢀtròꢀmánhꢀkhóe.ꢀBấtꢀcứꢀkhiꢀnàoꢀm8tꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀđược 

á@ꢀdGngꢀvớiꢀtôi,ꢀđềuꢀkhiếnꢀsEꢀtônꢀtrọngꢀgiữaꢀhọꢀvàꢀtôiꢀdầnꢀmấtꢀđiꢀvàꢀ@háꢀhoại 

mốiꢀquanꢀhệꢀkinhꢀdoanhꢀthânꢀthiết.ꢀNhưngꢀtôiꢀđãꢀcóꢀcáchꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđề, 

anhꢀcứꢀchờꢀxem.” 

Ngàyꢀhômꢀsau,ꢀtôiꢀtheoꢀdõiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvàꢀxemꢀngườiꢀkháchꢀđóꢀsửꢀdGng 

@hươngꢀ@há@ꢀđốiꢀ@hóꢀcủaꢀôngꢀtaꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀNhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđứngꢀở 
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quầyꢀkinhꢀdoanhꢀmáyꢀbánꢀhàngꢀtEꢀđ8ngꢀvàꢀcungꢀứngꢀcácꢀcốcꢀnhEa.ꢀTạiꢀm8t 

thờiꢀđiểmꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀanhꢀtaꢀđãꢀsửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀtEꢀth;aꢀnh?n, 

anhꢀtaꢀnói:ꢀ“ThưaꢀôngꢀP.,ꢀôngꢀđãꢀcôngꢀnh?nꢀcốcꢀnhEaꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀrẻꢀhơnꢀso 

vớiꢀnhàꢀcungꢀcấ@ꢀcốcꢀnhEaꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀông,ꢀvìꢀv?yꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀtiếnꢀhành 

giaoꢀdịchꢀđầuꢀtiênꢀvớiꢀ20.000ꢀchiếcꢀcốcꢀvàoꢀthángꢀtớiꢀchứ?”ꢀNgườiꢀkhách 

chẳngꢀnóiꢀgì,ꢀôngꢀtaꢀmởꢀngănꢀkéo,ꢀch?mꢀrãiꢀHấyꢀraꢀm8tꢀchiếcꢀh8@ꢀvớiꢀcác 

phiếuꢀđềꢀmGcꢀcỡꢀ3x5,ꢀôngꢀtaꢀHướtꢀquaꢀcácꢀtấmꢀ@hiếuꢀvàꢀchọnꢀm8tꢀtấmꢀcóꢀtEa 

đềꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀtEꢀth;aꢀnh?nꢀvàꢀđ:tꢀtrướcꢀm:t.ꢀÔngꢀtaꢀnói:ꢀ“ĐóꢀHàꢀcơꢀh8iꢀđầu 

tiênꢀcủaꢀanh.ꢀTôiꢀthườngꢀchoꢀmọiꢀngườiꢀhaiꢀcơꢀh8i.ꢀNếuꢀanhꢀsửꢀdGngꢀhơn 

m8tꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀtôiꢀthìꢀsẽꢀchẳngꢀcóꢀvGꢀmuaꢀbánꢀnàoꢀnữa.”ꢀVàꢀôngꢀta 

cầmꢀnhữngꢀtờꢀphiếuꢀHênꢀvàꢀđưaꢀchoꢀngườiꢀbánꢀhàng.ꢀTrênꢀmỗiꢀtấmꢀ@hiếuꢀghi 

tênꢀcủaꢀm8tꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀ@hổꢀbiến.ꢀNgườiꢀbánꢀhàngꢀm:tꢀtáiꢀnhợtꢀvà 

khôngꢀsửꢀdGngꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀnữa. 

Kháchꢀhàngꢀnàyꢀcóꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀngoạiꢀHệꢀkhông?ꢀPhảiꢀchăngꢀcóꢀm8tꢀsốꢀngười 

cảmꢀthấyꢀcămꢀghétꢀcácꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng?ꢀTôiꢀkhôngꢀnghĩꢀnhưꢀv?y. 

Hầuꢀhếtꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏiꢀđềuꢀkhôngꢀtánꢀthànhꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc. 

M8tꢀHần,ꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀchươngꢀtrìnhꢀ@hátꢀtriểnꢀkỹꢀnăngꢀđàmꢀ@hánꢀchoꢀcác 

kháchꢀhàngꢀchuyênꢀnghiệ@ꢀcủaꢀbaꢀtổꢀchứcꢀHớn.ꢀTôiꢀđưaꢀraꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀThăm 

dòꢀDꢀkiếnꢀchoꢀ54ꢀngườiꢀmuaꢀvớiꢀn8iꢀdung: 

Nếuꢀ@hátꢀhiệnꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀtrongꢀkhi 

bán,ꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀgìꢀđếnꢀviệcꢀmuaꢀhàngꢀcủaꢀbạnꢀkhông? 

VàꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀHà: 

ChBcꢀchBnꢀmua:ꢀ2 

TrungꢀH?@:ꢀ1C 

7tꢀkhảꢀnăngꢀmua:ꢀ34 

Điềuꢀnàyꢀchứngꢀtỏꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀđượcꢀkháchꢀhàngꢀmua 
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chuyênꢀnghiệ@ꢀưaꢀthích.ꢀM8tꢀsốꢀcuốnꢀsáchꢀvàꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀmàꢀtôiꢀđã 

đọcꢀchoꢀrằngꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏiꢀ@hảnꢀứngꢀrấtꢀtíchꢀcEcꢀvớiꢀviệcꢀsửꢀdGng 

cácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvìꢀđóꢀHàꢀdấuꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀhọꢀđangꢀHàmꢀviệcꢀvớiꢀnhững 

ngườiꢀbánꢀhàngꢀchuyênꢀnghiệ@.ꢀKhôngꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀnàoꢀủngꢀh8ꢀlờiꢀkhẳng 

địnhꢀnày.ꢀ6ấtꢀítꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀhiệnꢀnayꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏi 

phảnꢀđốiꢀgayꢀgBtꢀvớiꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

KẾTꢀTHÚCꢀBÁNꢀHÀNGꢀVÀꢀHÀIꢀLÒNGꢀSAUꢀKHIꢀMUAꢀHÀNG 

TrongꢀChươngꢀ1,ꢀtôiꢀđãꢀchỉꢀraꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀđiểmꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvàꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀHà:ꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀthường 

cóꢀm8tꢀsốꢀhìnhꢀthứcꢀduyꢀtrìꢀquanꢀhệꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀsauꢀkhiꢀmuaꢀbán.ꢀCông 

việcꢀcủaꢀbạnꢀkhôngꢀchỉꢀd;ngꢀHạiꢀởꢀviệcꢀgiànhꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀVìꢀv?y,ꢀcâu 

hỏiꢀquanꢀtrọngꢀđ:tꢀraꢀởꢀđâyꢀHàꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀmối 

quanꢀhệꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀsauꢀkhiꢀkếtꢀthúcꢀmuaꢀbán.ꢀĐángꢀtiếc,ꢀchúngꢀtôiꢀchưa 

cóꢀcơꢀh8iꢀđểꢀkiểmꢀnghiệmꢀđiềuꢀnàyꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀNhưng 

chúngꢀtôiꢀđãꢀgiú@ꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀbánꢀHẻꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀvấnꢀđềꢀhàngꢀhóaꢀtiêuꢀthG. 

GiámꢀđốcꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀHẻꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀđóꢀđãꢀthamꢀdEꢀcu8cꢀh8iꢀthảoꢀvềꢀkhuôn 

khổꢀhànhꢀviꢀdoꢀHuthwaiteꢀtổꢀchức.ꢀÔngꢀcảmꢀthấyꢀthíchꢀthúꢀvàꢀmuốnꢀhợ@ꢀtác 

vớiꢀchúngꢀtôiꢀtrongꢀm8tꢀsốꢀnghiênꢀcứu.ꢀÔngꢀtaꢀnhờꢀtôiꢀchọnꢀgiú@ꢀm8tꢀdEꢀán 

thíchꢀhợp.ꢀ“M8tꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀthìꢀthếꢀnào,ꢀthưa 

ông?”,ꢀtôiꢀgợiꢀD.ꢀM8tꢀsốꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀtổꢀchứcꢀcủaꢀôngꢀđãꢀđược 

đàoꢀtạoꢀvềꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvìꢀv?yꢀôngꢀđãꢀquyếtꢀđịnhꢀkiểmꢀnghiệmꢀsE 

hàiꢀHòngꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀsauꢀvGꢀmuaꢀbánꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀcho 

ngườiꢀbánꢀvềꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc. 

Trongꢀkhoảngꢀt;ꢀbaꢀđếnꢀnămꢀngàyꢀsauꢀkhiꢀvGꢀmuaꢀbánꢀkếtꢀthúc,ꢀôngꢀcùng 

vớiꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀmìnhꢀbámꢀsátꢀ145ꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀnhờꢀhọꢀđánhꢀgiá 

theoꢀthangꢀđiểmꢀ10ꢀvềꢀhaiꢀvấnꢀđề: 

•ꢀHọꢀcóꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀsảnꢀ@hẩmꢀđãꢀmuaꢀkhông? 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

49 

  

  

•ꢀNếuꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀtươngꢀtEꢀtrongꢀtươngꢀHai,ꢀHiệuꢀhọꢀcóꢀmuaꢀhàng 

tạiꢀcửaꢀhàngꢀđóꢀnữaꢀkhông? 

NhưꢀHìnhꢀ2.9,ꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđãꢀquaꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀcáchꢀkết 

thúcꢀnh?nꢀđượcꢀmứcꢀđ8ꢀhàiꢀHòngꢀthấ@ꢀhơnꢀđốiꢀvớiꢀcảꢀhaiꢀcâuꢀhỏi.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcó 

nghĩaꢀgì?ꢀCáchꢀgiảiꢀthíchꢀtốtꢀnhấtꢀcóꢀHẽꢀHàꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀbánꢀhàng,ꢀngườiꢀbánꢀđãꢀé@ꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀmua.ꢀMọi 

ngườiꢀthườngꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀbịꢀbu8cꢀ@hảiꢀmuaꢀhơnꢀHà 

nhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀhọꢀtEꢀquyếtꢀđịnhꢀmua.ꢀ=oꢀđó,ꢀcầnꢀ@hảiꢀth?nꢀtrọngꢀkhiꢀsử 

dGngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀHớnꢀvìꢀsEꢀhàiꢀHòngꢀcủa 

kháchꢀhàngꢀsauꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀHàꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọngꢀquyếtꢀđịnhꢀthànhꢀcông 

củaꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀtrongꢀtươngꢀHai.ꢀ 

Hìnhꢀ2.9:ꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀvàꢀsEꢀhàiꢀHòngꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

Tôiꢀcóꢀthểꢀ@hêꢀ@hánꢀm8tꢀvàiꢀyếuꢀtốꢀtrongꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀnày.ꢀVíꢀdG,ꢀnó 

khôngꢀthuꢀth?@ꢀđượcꢀbấtꢀkỳꢀdữꢀliệuꢀhànhꢀviꢀnàoꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàng 

thEcꢀtế.ꢀVàꢀm8tꢀnhượcꢀđiểmꢀkhácꢀđóꢀHà,ꢀcửaꢀhàngꢀđàoꢀtạoꢀchoꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀtrẻꢀnhiềuꢀhơnꢀchoꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcóꢀkinhꢀnghiệm.ꢀ=oꢀđó,ꢀkhách 

hàngꢀsẽꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀdoꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmới 

vàꢀítꢀkinhꢀnghiệmꢀthEcꢀhiện.ꢀNgoàiꢀnhữngꢀ@hêꢀ@hánꢀnàyꢀthìꢀnghiênꢀcứuꢀnày 
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Hàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀhiếmꢀhoiꢀcốꢀgBngꢀthuꢀth?@ꢀsốꢀliệuꢀvềꢀmối 

quanꢀhệꢀgiữaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀvàꢀmứcꢀđ8ꢀhàiꢀHòngꢀsauꢀcu8cꢀmuaꢀbán.ꢀHãy 

HưuꢀDꢀnhữngꢀcảnhꢀbáoꢀsauꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀcóꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀsâuꢀhơn. 

TẠIꢀSAOꢀMỘTꢀSỐꢀNHÀꢀNGHIÊNꢀCỨUꢀCHỌNꢀHƯỚNGꢀĐIꢀKHÁC? 

KếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀchỉꢀđượcꢀcoiꢀHàꢀm8tꢀ@hầnꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀquáꢀtrình 

bánꢀhàngꢀmàꢀcònꢀHàꢀchuẩnꢀmEcꢀđốiꢀvớiꢀnhiềuꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng.ꢀNhưng 

nhữngꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀtôiꢀHạiꢀđiꢀngượcꢀvớiꢀquanꢀniệmꢀđó.ꢀKhiꢀcông 

bốꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀđãꢀg:@ꢀ@hảiꢀrấtꢀnhiềuꢀ@hảnꢀứngꢀtiêuꢀcEc. 

M8tꢀHần,ꢀnhữngꢀnhàꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbánꢀhàngꢀởꢀLosꢀAngeHesꢀđãꢀrấtꢀtứcꢀgi?nꢀvà 

bu8cꢀtôiꢀ@hảiꢀrờiꢀsânꢀkhấuꢀvìꢀhọꢀkhôngꢀthíchꢀnghiênꢀcứuꢀtôiꢀtrìnhꢀbày.ꢀLịch 

sửꢀchứaꢀđầyꢀnhữngꢀcâuꢀchuyệnꢀvềꢀcácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀmàꢀnhữngꢀDꢀtưởngꢀban 

đầuꢀcủaꢀhọꢀkhôngꢀđượcꢀcôngꢀnh?nꢀnhưngꢀđóꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀđiềuꢀkhiếnꢀtôiꢀHo 

lBng.ꢀMốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀtôiꢀHàꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀtôiꢀđãꢀsaiꢀcònꢀngườiꢀkhácꢀđúng. 

Nhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀdàyꢀdạnꢀkinhꢀnghiệm,ꢀnhữngꢀnhàꢀquảnꢀHD,ꢀnhững 

nhàꢀđàoꢀtạoꢀcủaꢀhọꢀvàꢀnhữngꢀchuyênꢀgia,ꢀcácꢀtácꢀgiảꢀcủaꢀcácꢀcuốnꢀsáchꢀvề 

bánꢀhàngꢀđềuꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀnhữngꢀkẻꢀngốcꢀnghếch.ꢀLàmꢀsaoꢀhọꢀcóꢀthểꢀdành 

nhiềuꢀthờiꢀgianꢀvàꢀnăngꢀHượngꢀchoꢀm8tꢀHoạtꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhông 

nhữngꢀkhôngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀmàꢀcònꢀ@hảnꢀtácꢀdGngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀmuaꢀbán 

lớn?ꢀV?yꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀtíchꢀcEcꢀgì? 

Yếuꢀtốꢀnàoꢀkhiếnꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀmangꢀtínhꢀé@ꢀbu8c? 

Tôiꢀđãꢀtìmꢀraꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀkhiꢀtổꢀchứcꢀcu8cꢀh8iꢀthảoꢀcùngꢀ6ogerꢀHarrison,ꢀcố 

vấnꢀquảnꢀHDꢀtạiꢀCaHifornia.ꢀChủꢀđềꢀchínhꢀtrongꢀbàiꢀ@hátꢀbiểuꢀcủaꢀ6ogerꢀHàꢀvề 

cácꢀkiểuꢀhànhꢀviꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀhệꢀquảꢀcủaꢀchúng.ꢀ6ogerꢀgiảiꢀthíchꢀrằng 

đôiꢀkhiꢀconꢀngườiꢀHàmꢀnhữngꢀđiềuꢀkhôngꢀđemꢀHạiꢀkếtꢀquảꢀnhưngꢀhọꢀlạiꢀtin 

rằngꢀnhữngꢀđiềuꢀhọꢀđangꢀHàmꢀsẽꢀmangꢀHạiꢀhiệuꢀquả.ꢀGiốngꢀnhưꢀcácꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàng,ꢀhọꢀHuônꢀtinꢀvàoꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀ6ogerꢀcònꢀchỉꢀraꢀhaiꢀHDꢀdo 

màꢀmọiꢀngườiꢀv>nꢀtiế@ꢀtGcꢀcưꢀxửꢀtheoꢀcáchꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀđóꢀHà:ꢀhọꢀđược 

yêuꢀcầuꢀho:cꢀkhuyếnꢀkhíchꢀsửꢀdGngꢀkiểuꢀhànhꢀviꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀnày. 
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Càngꢀnghĩꢀnhiềuꢀvềꢀđiềuꢀnày,ꢀtôiꢀcàngꢀđếnꢀgầnꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀmìnhꢀđangꢀtìm 

kiếm.ꢀTôiꢀcònꢀnhớꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀtôiꢀsayꢀmêꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀTrở 

lạiꢀthờiꢀđiểmꢀHầnꢀđầuꢀá@ꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀChọnꢀHEaꢀcủaꢀtôi:ꢀ“ÔngꢀmuốnꢀdE 

ánꢀnàyꢀbBtꢀđầuꢀvàoꢀthángꢀ9ꢀhayꢀthángꢀ11?”ꢀvàꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀ“ChúngꢀtaꢀsẽꢀbBt 

đầuꢀvàoꢀthángꢀ11”,ꢀnhưꢀv?yꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀtôiꢀđãꢀthưởngꢀchoꢀcáchꢀsửꢀdGng 

kỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀcủaꢀtôiꢀbằngꢀm8tꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀTôiꢀmờiꢀchàoꢀvàꢀđãꢀnh?n 

đượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng. 

Khiꢀtôiꢀthôiꢀnghĩꢀvềꢀnó,ꢀcácꢀhànhꢀviꢀkếtꢀthúcꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀ119ꢀhànhꢀvi 

trEcꢀtiế@ꢀmangꢀHạiꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀnghiênꢀcứu.ꢀGiốngꢀnhưꢀcác 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀkhác,ꢀvìꢀhànhꢀviꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀkhiếnꢀtôiꢀnh?nꢀđược 

đơnꢀđ:tꢀhàngꢀnênꢀtôiꢀth;aꢀnh?nꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀsẽꢀtạoꢀraꢀđơnꢀđ:t 

hàng.ꢀTôiꢀnh?nꢀraꢀcáchꢀtôiꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđểꢀgiànhꢀđược 

nhữngꢀthươngꢀvGꢀHàmꢀănꢀvàꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀcóꢀvaiꢀtròꢀgìꢀởꢀđây.ꢀVG 

Hàmꢀănꢀv>nꢀsẽꢀtiếnꢀtriểnꢀdùꢀtôiꢀsửꢀdGngꢀhayꢀkhôngꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc.ꢀ 

RốtꢀcGc,ꢀtôiꢀđãꢀhiểuꢀtạiꢀsaoꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀHạiꢀthuꢀhútꢀquáꢀnhiềuꢀsEꢀquanꢀtâm 

trongꢀbánꢀhàng.ꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀHàꢀhànhꢀviꢀnh?nꢀđượcꢀ@hầnꢀthưởngꢀnhanh 

nhấtꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀcácꢀhànhꢀviꢀbánꢀhàng.ꢀHỏiꢀkháchꢀhàngꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀhayꢀđể 

tìmꢀhiểuꢀnhuꢀcầu,ꢀbạnꢀcũngꢀchưaꢀchBcꢀnh?nꢀđượcꢀngayꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀNhưng 

khiꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀvàiꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀhấ@ꢀd>n,ꢀbạnꢀsẽꢀnBmꢀbBtꢀđược 

thờiꢀđiểmꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀAꢀchỉꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀthờiꢀđiểmꢀnhưꢀv?yꢀA 

vàꢀbạnꢀsẽꢀnh?nꢀđượcꢀsEꢀđồngꢀD:ꢀ“Được,ꢀtôiꢀsẽꢀmuaꢀnó.”ꢀ 

=oꢀhiểuꢀrõꢀvấnꢀđề,ꢀtôiꢀthấyꢀvữngꢀtâmꢀhơnꢀvềꢀnghiênꢀcứuꢀvàꢀcácꢀkếtꢀHu?nꢀcủa 

mình.ꢀQuảꢀthEc,ꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀđúngꢀvàꢀ@hầnꢀHớnꢀnhữngꢀngười 

cònꢀHạiꢀđãꢀsai.ꢀT;ꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀnhữngꢀngườiꢀkhácꢀcóꢀthể 

rútꢀraꢀkếtꢀHu?nꢀtươngꢀtEꢀđóꢀHàꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀho:c 

gâyꢀthiệtꢀhạiꢀchoꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀHàmꢀănꢀHớn.ꢀGiờꢀđây,ꢀkhiꢀnóiꢀchuyệnꢀvới 

mọiꢀngườiꢀvềꢀcáchꢀkếtꢀthúc,ꢀtôiꢀkhôngꢀcònꢀbịꢀphảnꢀđốiꢀvìꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủa 

mìnhꢀnữa.ꢀNhiềuꢀngườiꢀxemꢀtôiꢀnhưꢀkẻꢀthùꢀcEcꢀđoanꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀcácꢀkỹꢀthu?t 
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kếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịch.ꢀNếuꢀJ.ꢀ=ougHasꢀEdwardsꢀHàꢀchaꢀđẻꢀcủaꢀsEꢀtiế@ꢀc?nꢀthìꢀtôi 

đượcꢀcoiꢀnhưꢀkẻꢀámꢀsátꢀnó.ꢀNhưngꢀđiềuꢀnàyꢀth?tꢀbấtꢀcông.ꢀTrongꢀcácꢀgiao 

dịchꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@,ꢀdEaꢀtrênꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀsànhꢀsỏiꢀvàꢀkhôngꢀcó 

nhuꢀcầuꢀ@hátꢀtriểnꢀmốiꢀquanꢀhệꢀkháchꢀhàng,ꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbán 

hàngꢀcóꢀthểꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀAꢀvàꢀtôiꢀcũngꢀkhôngꢀ@hêꢀ@hánꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀchúng. 

NhưngꢀnếuꢀHàꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀHàmꢀănꢀHớn,ꢀbạnꢀsẽꢀphảiꢀHàmꢀviệcꢀvớiꢀnhững 

kháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏiꢀvàꢀ@hảiꢀbiếtꢀcáchꢀtạoꢀvàꢀduyꢀtrìꢀcácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀvới 

kháchꢀhàng.ꢀNhưꢀv?yꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀcácꢀthủꢀthu?tꢀsẽꢀHàmꢀgiảmꢀcơꢀh8iꢀgiành 

đượcꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀvàꢀkhiếnꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀbạnꢀkémꢀhiệuꢀquả.ꢀ 

Nhưngꢀbạnꢀv>nꢀ@hảiꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng 

=ùꢀtôiꢀnóiꢀrằngꢀbạnꢀkhôngꢀnênꢀá@ꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvìꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀthìꢀbạnꢀcũngꢀnên 

đợiꢀgiaoꢀdịchꢀtEꢀkếtꢀthúc.ꢀHãyꢀchủꢀđ8ngꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀđúngꢀHúc. 

CácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀítꢀkinhꢀnghiệmꢀđãꢀtiếnꢀđếnꢀgiaiꢀđoạnꢀĐạtꢀđượcꢀgiao 

kèoꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀgiànhꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀkhiꢀkếtꢀthúcꢀcu8cꢀnóiꢀchuyện. 

Cu8cꢀnóiꢀchuyệnꢀthườngꢀdiFnꢀraꢀnhưꢀsau: 

Ngườiꢀbán:ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀnóiꢀthêmꢀgìꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀnày? 

Kháchꢀhàng:ꢀKhông,ꢀcảmꢀơn!ꢀTôiꢀnghĩꢀanh/chịꢀđãꢀgiảiꢀđá@ꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀthBc 

mBcꢀcủaꢀtôi. 

Ngườiꢀbán:ꢀV?yꢀsao?ꢀÔngꢀchBcꢀrằngꢀkhôngꢀcònꢀthôngꢀtinꢀgìꢀtôiꢀchưaꢀđềꢀc?p 

đếnꢀchứꢀạ? 

Kháchꢀhàng:ꢀKhông,ꢀtôiꢀnghĩꢀv?y. 

Ngườiꢀbán:ꢀCóꢀHẽꢀtôiꢀđãꢀquênꢀkhôngꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀnàyꢀcóꢀthểꢀnh?n 

điệnꢀá@ꢀđôi. 
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Kháchꢀhàng:ꢀVâng,ꢀtôiꢀbịꢀtrFꢀm8tꢀcu8cꢀhọ@ꢀvà... 

Ngườiꢀbán:ꢀ(vớiꢀsEꢀtuyệtꢀvọng)ꢀNóꢀcũngꢀcóꢀm8tꢀcuốnꢀsáchꢀchỉꢀd>nꢀbằngꢀtiếng 

TâyꢀBanꢀNha...ꢀnếuꢀôngꢀcầnꢀtiếngꢀTâyꢀBanꢀNha. 

Kháchꢀhàng:ꢀỒ,ꢀtôiꢀ@hảiꢀđiꢀthôi. 

Ngườiꢀbán:ꢀÔngꢀcóꢀchBcꢀtôiꢀđãꢀgiảiꢀđá@ꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀôngꢀkhông? 

Điềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀởꢀđây?ꢀNhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀítꢀkinhꢀnghiệmꢀeꢀngạiꢀkết 

thúcꢀcu8cꢀtròꢀchuyệnꢀvàꢀkếtꢀquảꢀHàꢀkháchꢀhàngꢀmấtꢀkiênꢀnh>n.ꢀ 

ĐiềuꢀnàyꢀthườngꢀxảyꢀraꢀtrênꢀthEcꢀtếꢀvàꢀrấtꢀdFꢀnh?nꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀthươngꢀvG 

vềꢀdịchꢀvGꢀchuyênꢀnghiệ@.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀNgânꢀhàngꢀQuốcꢀgiaꢀđầu 

tiênꢀcủaꢀChicago,ꢀnơiꢀđangꢀsửꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀcủaꢀHuthwaiteꢀđểꢀđàoꢀtạoꢀcác 

nhânꢀviênꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀgọi.ꢀ=avidꢀZehren,ꢀcôngꢀtácꢀtạiꢀNgânꢀhàngꢀQuốc 

giaꢀđầuꢀtiênꢀtạiꢀChicago,ꢀnhấtꢀtríꢀrằngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀthườngꢀbịꢀlạm 

dGngꢀtrongꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀvềꢀkỹꢀnghệ,ꢀnhưngꢀđồngꢀthờiꢀcũngꢀchỉꢀraꢀrằngꢀtrong 

ngànhꢀngânꢀhàngꢀthườngꢀcóꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀđốiꢀH?@.ꢀ=avidꢀgiảiꢀthích:ꢀ“Chúng 

tôiꢀchưaꢀg:@ꢀ@hảiꢀvấnꢀđềꢀnghiêmꢀtrọngꢀnàoꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúc.ꢀNếuꢀđiềuꢀđóꢀxảyꢀra,ꢀtôiꢀthấyꢀcầnꢀ@hảiꢀdEaꢀvàoꢀhướngꢀđiꢀkhác.ꢀCác 

kháchꢀhàngꢀtrôngꢀchờꢀvàoꢀđiềuꢀnày.ꢀHọꢀtứcꢀgi?nꢀkhiꢀnh?nꢀnhữngꢀcu8cꢀđiện 

thoạiꢀkhôngꢀcóꢀsEꢀchuẩnꢀbịꢀkỹꢀvềꢀnhữngꢀđiềuꢀsẽꢀxảyꢀra.” 

=avidꢀZehrenꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀngườiꢀduyꢀnhấtꢀbàyꢀtỏꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀnày.ꢀChúng 

tôiꢀđãꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀm8tꢀvàiꢀcôngꢀtyꢀkiểmꢀtoánꢀvàꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀcũng 

họꢀđồngꢀDꢀrằng:ꢀnếuꢀviệcꢀHạmꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀHàꢀm8tꢀvấnꢀđề 

trongꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀvềꢀvốnꢀvàꢀkỹꢀnghệꢀthìꢀviệcꢀkhôngꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀthủ 

thu?tꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgâyꢀraꢀm8tꢀvàiꢀvấnꢀđềꢀtrongꢀcácꢀngànhꢀcôngꢀnghiệ@.ꢀKhiꢀhầu 

hếtꢀkháchꢀhàngꢀchấ@ꢀnh?nꢀrằngꢀ@hầnꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủaꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀHà 

@hátꢀtriểnꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀmàꢀnhữngꢀngườiꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀdịchꢀvGꢀchuyênꢀnghiệp 

chỉꢀmuốnꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀmìnhꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀHớnꢀhơnꢀtrongꢀviệcꢀgiànhꢀđược 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

54 

  

 
 

  

camꢀkếtꢀt;ꢀkháchꢀhàng.ꢀ 

Nhiềuꢀnămꢀqua,ꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀquáꢀnhấnꢀmạnhꢀđếnꢀbướcꢀkết 

thúc.ꢀNhưngꢀkhôngꢀcôngꢀbằngꢀvàꢀsẽꢀHàꢀđiꢀquáꢀxaꢀnếuꢀchoꢀrằngꢀchúngꢀta 

khôngꢀnênꢀkếtꢀthúcꢀcácꢀcu8cꢀmuaꢀbán. 

Cóꢀm8tꢀbằngꢀchứngꢀxácꢀthEcꢀchứngꢀminhꢀrằngꢀsẽꢀth?tꢀnguyꢀhiểmꢀnếuꢀkhông 

cóꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀvàiꢀnghiênꢀcứuꢀvới 

BobꢀBoyHes,ꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀAmericanꢀAirHinesꢀđểꢀxemꢀHiệuꢀviệcꢀthiếuꢀbước 

kếtꢀthúcꢀcóꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀquáꢀthườngꢀxuyên 

không.ꢀBoyHesꢀvàꢀcácꢀđồngꢀnghiệ@ꢀđangꢀthửꢀnghiệmꢀm8tꢀsốꢀkỹꢀthu?tꢀ@hân 

tíchꢀhànhꢀviꢀứngꢀxửꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀkhôngꢀMỹꢀđểꢀgiámꢀsátꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀcủa 

cácꢀđạiꢀHDꢀbánꢀvéꢀvàꢀdịchꢀvGꢀbay.ꢀ 

TỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀkhôngꢀsửꢀdGngꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀcũngꢀchỉ 

Hàꢀ22%,ꢀsoꢀvớiꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀ91%ꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀgọiꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀ(Hìnhꢀ2.<).ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcầnꢀchúꢀDꢀrằng,ꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀítꢀthànhꢀcông 

nhấtꢀchínhꢀHàꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀhơnꢀhaiꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbán 

hàngꢀvớiꢀtỉꢀlệꢀthànhꢀcôngꢀdướiꢀ20%.ꢀVìꢀv?y,ꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀkhôngꢀcóꢀkết 

thúcꢀchBcꢀchBnꢀkhôngꢀmangꢀHạiꢀhiệuꢀquả.ꢀ 

Chúngꢀtaꢀđiꢀt;ꢀđâu? 

NghiênꢀcứuꢀcủaꢀAmericanꢀAirHinesꢀgồmꢀnhữngꢀgiaoꢀdịchꢀtươngꢀđốiꢀnhỏ.ꢀTôi 

khôngꢀchBcꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtìmꢀđượcꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀgiốngꢀnhauꢀtrongꢀm8t 

nghiênꢀcứuꢀmangꢀtínhꢀchấtꢀsoꢀsánhꢀcủaꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀHớnꢀnhưngꢀchBc 

chBnꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀsẽꢀnảyꢀsinhꢀraꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀquanꢀtrọng.ꢀNgườiꢀbánꢀhàng 

v>nꢀ@hảiꢀđạtꢀđượcꢀm8tꢀsốꢀgiaoꢀkèoꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀvGꢀmuaꢀbánꢀđểꢀnh?n 

đượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀNhưngꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀcóꢀđượcꢀcamꢀkếtꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

màꢀkhôngꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀthànhꢀquảꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc 

giaoꢀdịch? 
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Hìnhꢀ2.<:ꢀSốꢀlầnꢀkếtꢀthúcꢀtỷꢀlệꢀnghịchꢀvớiꢀsốꢀlầnꢀthànhꢀcông 

ChoꢀđếnꢀgiờꢀmọiꢀđiềuꢀtôiꢀviếtꢀtrongꢀchươngꢀnàyꢀđềuꢀHàꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀkhông 

đạtꢀđượcꢀcamꢀkếtꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀNhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀtruyềnꢀthống 

khôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀho:cꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀtiêuꢀcEcꢀkhi: 

•ꢀGiaoꢀdịchꢀHớnꢀgồmꢀnhữngꢀm:tꢀhàngꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀcao. 

•ꢀNhữngꢀkháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏi,ꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀcóꢀkinhꢀnghiệm. 

•ꢀGiữꢀmốiꢀquanꢀhệꢀsauꢀgiaoꢀdịchꢀvớiꢀkháchꢀhàng. 

Nhữngꢀđiềuꢀtôiꢀnóiꢀđềuꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀcách 

tốtꢀnhấtꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀm8tꢀthươngꢀvGꢀlớn.ꢀV?y 

bạnꢀnênꢀHàmꢀđiềuꢀgì?ꢀKhôngꢀHàmꢀgìꢀcũngꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀm8tꢀgiaoꢀdịch 

khôngꢀthểꢀđểꢀtEꢀnóꢀkếtꢀthúc. 

ĐẠTꢀĐƯỢCꢀGIAOꢀKÈOꢀTH7CHꢀHỢP 

Đểꢀkếtꢀthúcꢀthànhꢀcông,ꢀđầuꢀtiênꢀcầnꢀđ:tꢀraꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀđúng.ꢀĐiểmꢀkhởi 

đầuꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀHàꢀ@hảiꢀbiếtꢀbạnꢀcầnꢀmứcꢀcamꢀkếtꢀnàoꢀt;ꢀ@híaꢀkhách 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

56 

  

 
 

  

hàngꢀđểꢀcóꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀNếuꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀnóiꢀvềꢀnhững 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀđơnꢀgiảnꢀthìꢀkhôngꢀcầnꢀ@hảiꢀgiảiꢀthíchꢀnhiềuꢀvềꢀDꢀnghĩaꢀcủa 

thànhꢀcôngꢀhayꢀbănꢀkhoănꢀvềꢀđịnhꢀnghĩaꢀchiꢀtiếtꢀcủaꢀnó.ꢀTrongꢀm8tꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀđơnꢀgiản,ꢀm8tꢀcamꢀkếtꢀthànhꢀcôngꢀchínhꢀHàꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀAꢀnếuꢀkhông 

giànhꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng,ꢀbạnꢀđãꢀthấtꢀbại. 

Vìꢀv?y,ꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀđơnꢀgiảnꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀhaiꢀkếtꢀquảꢀA 

m8tꢀHàꢀĐơnꢀđ:tꢀhàng,ꢀtứcꢀHàꢀbạnꢀ@hảiꢀcóꢀm8tꢀgiaoꢀdịch,ꢀho:cꢀKhôngꢀbánꢀđược 

hàng,ꢀtứcꢀHàꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀt;ꢀchốiꢀHờiꢀđềꢀnghị.ꢀNhưngꢀkhiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrở 

nênꢀHớnꢀhơn,ꢀthìꢀnóꢀHạiꢀcàngꢀ@hứcꢀtạ@.ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớn,ꢀkếtꢀquả 

củaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀđơnꢀgiảnꢀchỉꢀHàꢀĐơnꢀđ:tꢀhàngꢀho:cꢀKhôngꢀbán 

đượcꢀhàng.ꢀTôiꢀđãꢀnóiꢀrằngꢀtôiꢀcóꢀm8tꢀngườiꢀbạnꢀHàmꢀtrongꢀngànhꢀhàng 

không,ꢀanhꢀtaꢀđãꢀt;ngꢀHàmꢀbaꢀnămꢀmàꢀkhôngꢀcóꢀHấyꢀm8tꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀLúc 

đó,ꢀanhꢀtaꢀkhôngꢀnh?nꢀđượcꢀbấtꢀkỳꢀlờiꢀt;ꢀchốiꢀhoànꢀtoànꢀnào,ꢀvìꢀv?yꢀkhông 

thểꢀgọiꢀđóꢀHàꢀKhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀTấtꢀcảꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀanhꢀtaꢀđều 

chungꢀchung.ꢀTiếnꢀđ8ꢀbánꢀhàngꢀch?mꢀnhưngꢀanhꢀtaꢀđangꢀdầnꢀđạtꢀđượcꢀmGc 

tiêuꢀcuốiꢀcùngꢀAꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀtrongꢀvàiꢀnămꢀtới.ꢀ 

Vớiꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàng,ꢀchỉꢀcóꢀdướiꢀ10%ꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀd>nꢀtới 

Đơnꢀđ:tꢀhàngꢀho:cꢀKhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀth?t 

khóꢀđánhꢀgiáꢀxemꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcóꢀkếtꢀthúcꢀthànhꢀcôngꢀhayꢀkhông.ꢀGiả 

sử,ꢀbạnꢀđangꢀbánꢀchoꢀtôiꢀm8tꢀgóiꢀ@hầnꢀmềmꢀviꢀtínhꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀviệcꢀkiểmꢀkê 

đánhꢀgiá.ꢀVàoꢀcuốiꢀcu8cꢀmuaꢀbán,ꢀtôiꢀnói:ꢀ“HệꢀthốngꢀkiểmꢀkêꢀcủaꢀanhꢀHàꢀcái 

chúngꢀtôiꢀcần.ꢀNhưngꢀtôiꢀkhôngꢀthếꢀtEꢀDꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀquanꢀtrọngꢀnhư 

v?yꢀvìꢀthếꢀanhꢀhãyꢀquayꢀHạiꢀvàoꢀtuầnꢀtớiꢀvàꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀquảnꢀHDꢀhệ 

thốngꢀnày.”ꢀ6õꢀràng,ꢀvGꢀmuaꢀbánꢀcủaꢀbạnꢀđãꢀthuꢀđượcꢀm8tꢀđiềuꢀgìꢀđó,ꢀdùꢀnó 

chưaꢀ@hảiꢀHàꢀĐơnꢀđ:tꢀhàngꢀhayꢀKhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀNóꢀnằmꢀđâuꢀđóꢀở 

giữa.ꢀNhưngꢀvìꢀnóꢀmangꢀđếnꢀm8tꢀcu8cꢀhẹnꢀkhácꢀnênꢀcóꢀthểꢀnóiꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀđãꢀkếtꢀthúcꢀthànhꢀcông. 

Nhưngꢀcóꢀ@hảiꢀmọiꢀhứaꢀhẹnꢀđềuꢀHàꢀthànhꢀcôngꢀkhông?ꢀGiảꢀsử,ꢀsauꢀkhiꢀbạn 
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giảiꢀthíchꢀvềꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀkiểmꢀkê,ꢀtôiꢀnói:ꢀ“TôiꢀkhôngꢀchBc.ꢀCóꢀHẽ 

chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀthảoꢀHu?nꢀvềꢀnóꢀvàoꢀm8tꢀthờiꢀđiểmꢀkhác.ꢀTạiꢀsaoꢀanhꢀkhông 

gọiꢀchoꢀtôiꢀtrongꢀvàiꢀthángꢀnữaꢀđểꢀhẹnꢀm8tꢀcu8cꢀg:@ꢀkhác?”ꢀTôiꢀđồngꢀDꢀg:p 

bạnꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀtớiꢀchỉꢀđểꢀtốngꢀkhứꢀbạnꢀđi.ꢀKhiꢀbạnꢀgọiꢀvàoꢀthángꢀtới,ꢀbạn 

sẽꢀkhôngꢀg:@ꢀđượcꢀtôiꢀvàꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀcu8cꢀhẹnꢀnàoꢀcả.ꢀLờiꢀđồngꢀDꢀhẹnꢀg:p 

khôngꢀ@hảiꢀHàꢀthướcꢀđoꢀchuẩnꢀxácꢀvềꢀviệcꢀbạnꢀđãꢀkếtꢀthúcꢀthànhꢀcôngꢀhay 

chưa. 

ĐịnhꢀnghĩaꢀKếtꢀthúcꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn 

V?yꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀHàꢀgì?ꢀKếtꢀquảꢀhayꢀh?uꢀquảꢀnàoꢀchoꢀ@hé@ 

chúngꢀtaꢀnóiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀkhiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

khácꢀthấtꢀbại?ꢀTrongꢀnghiênꢀcứuꢀbanꢀđầuꢀtạiꢀHuthwaite,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀkháꢀrGt 

rèꢀkhiꢀthểꢀhiệnꢀquanꢀđiểm.ꢀChúngꢀtôiꢀchoꢀrằngꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

nếuꢀnóꢀđạtꢀđượcꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀđềꢀra.ꢀNhưngꢀtôiꢀsớmꢀnh?nꢀraꢀrằngꢀkhảꢀnăng 

đángꢀkinhꢀngạcꢀcủaꢀconꢀngườiꢀkhiꢀhợ@ꢀHDꢀhóaꢀnhữngꢀsEꢀviệcꢀkhôngꢀmong 

muốnꢀsẽꢀkhiếnꢀđịnhꢀnghĩaꢀkhôngꢀcònꢀgiáꢀtrị.ꢀ 

Tôiꢀđãꢀđiꢀcùngꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀbánꢀhàngꢀởꢀthànhꢀ@hốꢀNewꢀYork.ꢀChúngꢀtôiꢀđã 

thấtꢀbạiꢀkhiꢀHàmꢀviệcꢀvớiꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀbu8cꢀ@hảiꢀrờiꢀkhỏiꢀđó.ꢀSauꢀkhi 

trấnꢀtĩnhꢀHạiꢀsauꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀnày,ꢀtôiꢀđiềnꢀđầyꢀđủꢀchiꢀtiếtꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

vàoꢀm>uꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmình.ꢀĐểꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀcâuꢀhỏi:ꢀ“Cu8cꢀbánꢀhàngꢀđãꢀđạt 

đượcꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀnóꢀchưa?”ꢀTôiꢀviết:ꢀ“Chưa.”ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhiếnꢀngườiꢀđại 

diệnꢀbánꢀhàngꢀrấtꢀbốiꢀrối. 

Anhꢀtaꢀquảꢀquyết:ꢀ“TôiꢀchBcꢀchBnꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀmình.ꢀTrong 

cu8cꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀquyếtꢀđịnhꢀkhôngꢀHàmꢀănꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀnàyꢀvìꢀtôiꢀnh?n 

raꢀôngꢀtaꢀcóꢀvẻꢀkhôngꢀtiềmꢀnăng.ꢀ=oꢀkhôngꢀmuốnꢀnóiꢀthẳngꢀđiềuꢀđó,ꢀtôiꢀđã 

HàmꢀchoꢀôngꢀtaꢀtứcꢀđiênꢀHênꢀvàꢀđuổiꢀchúngꢀtaꢀđi.ꢀBằngꢀcáchꢀnày,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀkết 

thúcꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀmàꢀkhôngꢀ@hảiꢀgiảiꢀthíchꢀgì.” 

Trongꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀtrướcꢀđây,ꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀđãꢀchứngꢀkiếnꢀnhiềuꢀnhân 
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viênꢀbánꢀhàngꢀ@hảnꢀứngꢀtheoꢀcáchꢀnàyꢀvàꢀnóiꢀvớiꢀchúngꢀtôiꢀrằngꢀmọiꢀchuyện 

xảyꢀraꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchínhꢀxácꢀHàꢀnhữngꢀđiềuꢀhọꢀđãꢀH?@ꢀsẵnꢀkếꢀhoạch. 

Sauꢀđó,ꢀth?tꢀdFꢀdàngꢀđểꢀbiệnꢀbạchꢀcácꢀmGcꢀtiêuꢀbánꢀhàngꢀsaoꢀchoꢀ@hùꢀhợp 

vớiꢀnhữngꢀsEꢀviệcꢀđãꢀxảyꢀra.ꢀ6õꢀràng,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀm8tꢀtiêuꢀchuẩnꢀvềꢀthành 

côngꢀcủaꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀrõꢀhơnꢀHàꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀđơnꢀgiản:ꢀ“Cu8cꢀbánꢀhàngꢀđã 

đạtꢀđượcꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀnóꢀchưa?” 

Thửꢀnghiệmꢀtiế@ꢀtheoꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀkhảꢀquanꢀhơnꢀm8tꢀchút.ꢀChúngꢀtôiꢀđề 

nghịꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđưaꢀtrướcꢀchoꢀmìnhꢀcácꢀmGcꢀtiêu.ꢀSauꢀđó,ꢀchúngꢀtôi 

quyếtꢀđịnhꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđóꢀcóꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀđạtꢀmGcꢀtiêuꢀđượcꢀđề 

raꢀhayꢀkhông.ꢀBằngꢀcáchꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀtránhꢀđượcꢀviệcꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀhợ@ꢀHDꢀhóaꢀcácꢀcu8cꢀnóiꢀchuyệnꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀhọ.ꢀNhưngꢀđóꢀchưaꢀ@hảiꢀHà 

biệnꢀ@há@ꢀhoànꢀhảo.ꢀTôiꢀnhớꢀcóꢀngườiꢀđãꢀnóiꢀrằngꢀmGcꢀtiêuꢀtrongꢀcu8cꢀgiao 

dịchꢀcủaꢀcôꢀấyꢀHàꢀtìmꢀhiểuꢀcơꢀcấuꢀtổꢀchứcꢀcủaꢀkháchꢀhàng”.ꢀMởꢀđầuꢀcu8c 

giaoꢀdịch,ꢀbấtꢀngờꢀkháchꢀhàngꢀhéꢀH8ꢀvềꢀkếtꢀquảꢀđánhꢀgiáꢀcôngꢀtyꢀanhꢀtaꢀđang 

thEcꢀhiệnꢀvàꢀanhꢀtaꢀquyếtꢀđịnhꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀHớnꢀvớiꢀngườiꢀbán 

hàng.ꢀSauꢀm8tꢀgiờ,ꢀmọiꢀthủꢀtGcꢀgiấyꢀtờꢀđãꢀhoànꢀthànhꢀvớiꢀgiaoꢀdịchꢀtrịꢀgiá 

3 5.000ꢀđô-Ha,ꢀvàꢀcôꢀấyꢀkhôngꢀtìmꢀhiểuꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀvềꢀcơꢀcấuꢀtổꢀchức. 

NhưngꢀkhóꢀmàꢀnóiꢀgiaoꢀdịchꢀđóꢀđãꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀvìꢀmGcꢀtiêuꢀban 

đầuꢀchưaꢀthEcꢀhiệnꢀđược. 

Chúngꢀtôiꢀcầnꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtốtꢀhơnꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcáchꢀkết 

thúcꢀgiaoꢀdịch. 

Phươngꢀ@há@ꢀcuốiꢀcùngꢀchúngꢀtôiꢀchọnꢀHEaꢀgồmꢀviệcꢀchiaꢀcácꢀkếtꢀquảꢀcóꢀthể 

cóꢀcủaꢀvGꢀmuaꢀbánꢀthànhꢀbốnꢀ@hầnꢀnhưꢀsauꢀ(Hìnhꢀ2.C): 
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Hìnhꢀ2.8:ꢀKếtꢀquảꢀcuộcꢀbánꢀhàngꢀvàꢀgiaoꢀxịchꢀthànhꢀcung 

ꢀĐ:tꢀhàng • 

Khiꢀnàoꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀm8tꢀHờiꢀhứaꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀmuaꢀhàng.ꢀ“TôiꢀchBc 

chBnꢀđếnꢀ99,9%ꢀsẽꢀmuaꢀhàng”ꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀmàꢀnhiềuꢀthế 

hệꢀcácꢀnhàꢀquảnꢀHDꢀbánꢀhàngꢀđãꢀchỉꢀraꢀchoꢀcácꢀnhânꢀviênꢀmớiꢀvàꢀítꢀkinh 

nghiệm.ꢀ 

Đểꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàng,ꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀthấyꢀđượcꢀđ8ꢀtinꢀc?yꢀcủaꢀgiao 

dịch,ꢀthườngꢀđóꢀHàꢀviệcꢀkDꢀkếtꢀtrênꢀgiấyꢀtờ.ꢀNhữngꢀgiaoꢀdịchꢀđemꢀHạiꢀđơnꢀđ:t 

hàngꢀthườngꢀítꢀhơnꢀtrongꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀHớn.ꢀVìꢀv?yꢀrấtꢀhiếmꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀthể 

kếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀmàꢀnh?nꢀđượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàng. 

•ꢀĐ:tꢀhàngꢀsơꢀb8 

Ngayꢀtrongꢀhayꢀsauꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀsEꢀviệcꢀchuyểnꢀgiaoꢀdịchꢀthànhꢀquyết 

định.ꢀĐ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀđiểnꢀhìnhꢀgồm: 

• ꢀĐồngꢀDꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀviệcꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀchứngꢀminhꢀngoàiꢀHề. 

ꢀM8tꢀsEꢀrõꢀràngꢀsẽꢀgiú@ꢀbạnꢀđứngꢀtrướcꢀm:tꢀngườiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀcuối • 
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cùng.ꢀ 

ꢀM8tꢀthỏaꢀthu?nꢀvềꢀthửꢀnghiệmꢀho:cꢀkiểmꢀtraꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạn. • 

TấtꢀcảꢀnhữngꢀđiềuꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀsEꢀnhấtꢀtríꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀđangꢀchuyểnꢀgiao 

dịchꢀthànhꢀquyếtꢀđịnhꢀcuốiꢀcùng.ꢀĐ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀcóꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀnhưng 

khôngꢀnhiềuꢀHoạiꢀvìꢀchúngꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀhànhꢀđ8ngꢀmàꢀgiaoꢀdịchꢀhướngꢀtới. 

Trongꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớn,ꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀbướcꢀkếtꢀthúc 

thườngꢀHàꢀđạtꢀđượcꢀm8tꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8.ꢀKếtꢀthúcꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀvG 

muaꢀbánꢀHớnꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀviệcꢀhiểuꢀhìnhꢀthứcꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀnàoꢀbạnꢀcóꢀthể 

đạtꢀđượcꢀt;ꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

•ꢀGiaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo 

Giaoꢀdịchꢀv>nꢀtiế@ꢀtGcꢀnhưngꢀkhôngꢀcóꢀhànhꢀđ8ngꢀcGꢀthểꢀnàoꢀđượcꢀđưaꢀra. 

Nhữngꢀcu8cꢀnóiꢀchuyệnꢀnàyꢀkhôngꢀmangꢀHạiꢀsEꢀnhấtꢀtríꢀđồngꢀtìnhꢀhayꢀm8tꢀHời 

t;ꢀchốiꢀ“Khôngꢀmua”ꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng.ꢀ=ướiꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀvàiꢀd>nꢀchứngꢀmà 

khiꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀkháchꢀhàngꢀv>nꢀthườngꢀnói: 

•ꢀCảmꢀơnꢀvìꢀđãꢀđến.ꢀNhưngꢀtạiꢀsaoꢀbạnꢀkhôngꢀg:@ꢀHạiꢀchúngꢀtôiꢀvàoꢀtuầnꢀtới 

khiꢀbạnꢀởꢀđóꢀnhỉ? 

•ꢀM8tꢀHờiꢀgiớiꢀthiệuꢀhay!ꢀChúngꢀtôiꢀth?tꢀsEꢀấnꢀtượngꢀvềꢀnó.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀg:p 

lạiꢀvàoꢀm8tꢀHúcꢀnàoꢀđóꢀnhé. 

•ꢀNếuꢀcầnꢀthứꢀgì,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀmuốnꢀxemꢀvàꢀchạmꢀvàoꢀnó. 

Khôngꢀm8tꢀtrườngꢀhợ@ꢀnàoꢀchoꢀthấyꢀngườiꢀmuaꢀđưaꢀraꢀm8tꢀquyếtꢀđịnhꢀrõ 

ràng,ꢀvìꢀv?yꢀkhôngꢀcóꢀdấuꢀhiệuꢀcGꢀthểꢀnàoꢀchỉꢀraꢀgiaoꢀdịchꢀđangꢀđượcꢀthEc 

hiện.ꢀTrongꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀcácꢀcu8cꢀchàoꢀhàngꢀđượcꢀxế@ꢀvào 

mGcꢀGiaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheoꢀchoꢀkếtꢀquảꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀ6ốtꢀcGc,ꢀcóꢀvẻꢀnhư 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀkếtꢀthúcꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀnhững 

điềuꢀnhư:ꢀ“Chúngꢀtôiꢀrấtꢀấnꢀtượng”ꢀhayꢀ“ĐâyꢀHàꢀbàiꢀgiớiꢀthiệuꢀrấtꢀhay.”ꢀ6ất 
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nhiềuꢀHầnꢀtôiꢀthấyꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀHờiꢀnóiꢀHạcꢀquan,ꢀtíchꢀcEcꢀvào 

cuốiꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀnhưꢀm8tꢀcáchꢀHịchꢀthiệ@ꢀt;ꢀchốiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng. 

Trongꢀcácꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀmuốnꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀviệcꢀtiế@ꢀc?nꢀ@hảiꢀđượcꢀđánh 

giáꢀquaꢀcácꢀhànhꢀđ8ngꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀnhữngꢀHờiꢀnóiꢀsuôngꢀvàꢀhoaꢀmỹ.ꢀĐó 

HàꢀHDꢀdoꢀchúngꢀtôiꢀ@hânꢀHoạiꢀĐ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀHàꢀthànhꢀcôngꢀcònꢀcácꢀGiaoꢀdịch 

tiế@ꢀtheoꢀHàꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀM8tꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀcóꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệc 

tiế@ꢀc?nꢀhayꢀkhôngꢀnênꢀđượcꢀđánhꢀgiáꢀquaꢀcácꢀhànhꢀđ8ngꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

chứꢀkhôngꢀ@hảiꢀquaꢀHờiꢀnóiꢀcủaꢀhọ. 

•ꢀKhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng 

Khiꢀnàoꢀkháchꢀhàngꢀthẳngꢀth;ngꢀt;ꢀchốiꢀm8tꢀthỏaꢀthu?n.ꢀỞꢀmứcꢀđ8ꢀcao,ꢀkhi 

kháchꢀhàngꢀkhôngꢀmuốnꢀmuaꢀhàngꢀthìꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀbấtꢀkỳꢀgiaoꢀdịchꢀnàoꢀnữa. 

Ởꢀmứcꢀđ8ꢀthấ@ꢀhơn,ꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀnàoꢀnữaꢀnếuꢀkháchꢀhàng 

khôngꢀđồngꢀDꢀhẹnꢀg:@ꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀtớiꢀho:cꢀt;ꢀchốiꢀyêuꢀcầuꢀcủaꢀbạnꢀvề 

việcꢀg:@ꢀngườiꢀcóꢀchứcꢀvGꢀcaoꢀhơnꢀtrongꢀvấnꢀđềꢀtàiꢀchính.ꢀM8tꢀcu8cꢀkiểm 

nghiệmꢀvềꢀgiaoꢀdịchꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀchoꢀthấyꢀkháchꢀhàngꢀthẳngꢀth;ngꢀt; 

chốiꢀmGcꢀtiêuꢀchủꢀyếuꢀtrongꢀvGꢀmuaꢀbánꢀcủaꢀbạn.ꢀNhữngꢀgiaoꢀdịchꢀkhông 

đemꢀHạiꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀHàꢀnhữngꢀgiaoꢀdịchꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀ(thấtꢀbại). 

TạiꢀsaoꢀHạiꢀquanꢀtrọngꢀhóaꢀvềꢀcácꢀkếtꢀquảꢀkhácꢀnhauꢀcủaꢀm8tꢀcu8cꢀgiaoꢀdịch? 

M8tꢀngườiꢀđãꢀt;ngꢀchỉꢀtrích:ꢀ“Chỉꢀcóꢀnhữngꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀmớiꢀth?tꢀsEꢀquan 

tâmꢀđếnꢀviệcꢀđịnhꢀrõꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbán.ꢀKhôngꢀcóꢀđiềuꢀgìꢀhữuꢀích 

hỗꢀtrợꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀviệcꢀkếtꢀthúcꢀthànhꢀcôngꢀđểꢀtạoꢀraꢀnhiều 

giaoꢀdịchꢀhơn.”ꢀTráiꢀHại,ꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbán 

hàngꢀhàngꢀđầuꢀđãꢀchỉꢀraꢀrằngꢀhọꢀhiểuꢀsâuꢀsBcꢀvềꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀquả 

vàꢀhọꢀv?nꢀdGngꢀsEꢀhiểuꢀbiếtꢀnàyꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀtrongꢀcácꢀgiaoꢀdịch 

chuyểnꢀt;ꢀ“giaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo”ꢀsangꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8.ꢀHơnꢀnữa,ꢀkhiꢀhiểuꢀrõ 

loạiꢀ“đ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”ꢀyêuꢀcầuꢀnhữngꢀgìꢀđểꢀcóꢀđượcꢀgiaoꢀdịchꢀthànhꢀcông, 

nhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀsẽꢀđ:tꢀraꢀmGcꢀtiêuꢀtiế@ꢀc?nꢀthEcꢀtếꢀđể 

tiếnꢀtớiꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀlớn.ꢀ 
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TôiꢀsẽꢀHàmꢀsángꢀtỏꢀđiềuꢀnàyꢀbằngꢀviệcꢀđưaꢀraꢀhaiꢀd>nꢀchứngꢀtráiꢀngượcꢀvề 

cungꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhaiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng.ꢀĐầuꢀtiênꢀHàꢀvíꢀdGꢀvềꢀJohn 

C.,ꢀm8tꢀngườiꢀítꢀkinhꢀnghiệmꢀvàꢀmớiꢀchỉꢀhọcꢀm8tꢀnămꢀvềꢀbánꢀhàng.ꢀTrong 

đoạnꢀ@hỏngꢀvấnꢀdướiꢀđây,ꢀhãyꢀxemꢀanhꢀtaꢀcóꢀhiểuꢀrõꢀsEꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀHoại 

đ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀvàꢀgiaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheoꢀkhôngꢀvàꢀviệcꢀđóꢀcóꢀHiênꢀquanꢀđến 

thànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀkhông: 

Phóngꢀviên:ꢀNhữngꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀanhꢀtrongꢀgiaoꢀdịchꢀnàyꢀHàꢀgì? 

JohnꢀC.:ꢀỒ,....ꢀđểꢀgâyꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀchoꢀkháchꢀhàng. 

Phóngꢀviên:ꢀ”M8tꢀấnꢀtượngꢀtốt”ꢀthôiꢀsao? 

JohnꢀC.:ꢀĐúngꢀv?y,ꢀđểꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀtinꢀtưởngꢀtuyệtꢀđốiꢀvàoꢀchúngꢀta. 

Phóngꢀviên:ꢀCònꢀmGcꢀtiêuꢀnàoꢀkhácꢀnữaꢀkhông? 

JohnꢀC.:ꢀThuꢀth?@ꢀdữꢀliệu. 

Phóngꢀviên:ꢀ=ữꢀliệu?ꢀĐóꢀHàꢀloạiꢀdữꢀliệuꢀnào? 

JohnꢀC.:ꢀĐóꢀHàꢀnhữngꢀcơꢀsởꢀthEcꢀtếꢀrấtꢀhữuꢀíchꢀnhưꢀthôngꢀtinꢀvềꢀdịchꢀvGꢀnày. 

ĐóꢀchỉꢀHàꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀchung. 

Phóngꢀviên:ꢀAnhꢀcóꢀnh?nꢀthấyꢀcửꢀchỉꢀkhácꢀbiệtꢀnàoꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀkhông? 

JohnꢀC.:ꢀKhông.ꢀĐóꢀcũngꢀchỉꢀHàꢀcáchꢀxâyꢀdEngꢀmốiꢀquanꢀhệꢀvàꢀtìmꢀkiếm 

thôngꢀtinꢀmàꢀthôi. 

Phóngꢀviên:ꢀTheoꢀanh,ꢀgiaoꢀdịchꢀđóꢀcóꢀthànhꢀcôngꢀkhông? 

JohnꢀC.:ꢀ6ấtꢀthànhꢀcông,ꢀtôiꢀnghĩꢀv?y. 

Phóngꢀviên:ꢀTạiꢀsaoꢀanhꢀHạiꢀnóiꢀv?y.ꢀ 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

63 

  

 
 

  

JohnꢀC.:ꢀChẳngꢀhạn,ꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀhọꢀrấtꢀấnꢀtượngꢀvớiꢀbàiꢀtrìnhꢀbàyꢀcủaꢀtôi. 

Phóngꢀviên:ꢀKháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀbấtꢀkểꢀsEꢀđồngꢀtìnhꢀnàoꢀthìꢀcũngꢀđượcꢀcoiꢀHà 

kếtꢀquảꢀcủaꢀcu8cꢀnóiꢀchuyệnꢀsao? 

JohnꢀC.:ꢀỒ,...ꢀkhông.ꢀNhưngꢀtôiꢀnghĩꢀhọꢀthíchꢀthúꢀvớiꢀbàiꢀtrìnhꢀbàyꢀcủaꢀtôi. 

Phóngꢀviên:ꢀV?yꢀthìꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀnày? 

JohnꢀC.:ꢀChúngꢀtôiꢀsẽꢀg:@ꢀHạiꢀnhauꢀtrongꢀhaiꢀthángꢀnữaꢀđểꢀđiꢀđếnꢀm8tꢀđiềuꢀgì 

đóꢀxaꢀhơn. 

Phóngꢀviên:ꢀNhưngꢀquayꢀtrởꢀlạiꢀgiaoꢀdịchꢀv;aꢀrồi,ꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀkhông 

đồngꢀDꢀsẽꢀthEcꢀhiệnꢀgiaoꢀdịch. 

JohnꢀC.:ꢀKhông,ꢀnhưngꢀtôiꢀchBcꢀgiaoꢀdịchꢀnàyꢀđãꢀtạoꢀraꢀm8tꢀmốiꢀquanꢀhệꢀtốt. 

ĐóꢀHàꢀHDꢀdoꢀtôiꢀnghĩꢀnóꢀthànhꢀcông. 

PhảnꢀứngꢀcủaꢀJohnꢀC.ꢀHàꢀ@hảnꢀứngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng 

thiếuꢀkinhꢀnghiệm.ꢀAnhꢀtaꢀnghĩꢀmìnhꢀđãꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀthànhꢀcôngꢀvới 

kháchꢀhàngꢀchỉꢀvìꢀđãꢀnh?nꢀđượcꢀvàiꢀtháiꢀđ8ꢀcưꢀxửꢀtíchꢀcEcꢀt;ꢀ@híaꢀkhách 

hàng.ꢀNhưng,ꢀquayꢀHạiꢀvớiꢀđịnhꢀnghĩaꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀcủa 

cu8cꢀmuaꢀbán,ꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀanhꢀtaꢀsẽꢀtạoꢀraꢀm8tꢀ“giaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo”. 

Khôngꢀcóꢀdấuꢀhiệuꢀnàoꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀchoꢀthấyꢀsẽꢀthEcꢀhiệnꢀgiaoꢀdịch.ꢀGiống 

nhưꢀnhiềuꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmới,ꢀmGcꢀtiêuꢀtrongꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀJohnꢀAꢀthu 

th?@ꢀdữꢀliệuꢀvàꢀxâyꢀdEngꢀmốiꢀquanꢀhệꢀAꢀkhôngꢀtrEcꢀtiế@ꢀgó@ꢀ@hầnꢀđemꢀHại 

m8tꢀ“đơnꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”.ꢀSauꢀkhiꢀxemꢀxétꢀtrườngꢀhợ@ꢀcủaꢀJohn,ꢀquảnꢀHDꢀcủa 

anhꢀtaꢀđãꢀnói:ꢀ“AnhꢀcóꢀbiếtꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀJohnꢀHàꢀgìꢀkhông?ꢀAnhꢀtaꢀkếtꢀthúc 

giaoꢀdịchꢀquáꢀtồi.ꢀTôiꢀhyꢀvọngꢀaiꢀđóꢀsẽꢀdạyꢀchoꢀanhꢀtaꢀm8tꢀvàiꢀkỹꢀthu?tꢀkết 

thúcꢀgiaoꢀdịchꢀhay.”ꢀVấnꢀđềꢀcủaꢀJohnꢀHàꢀanhꢀtaꢀkhôngꢀbiếtꢀthếꢀnàoꢀHàꢀ“đ:t 

hàngꢀsơꢀb8”ꢀvàꢀanhꢀtaꢀkhôngꢀtìmꢀkiếmꢀnóꢀnênꢀJohnꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀđểꢀkếtꢀthúc 

giaoꢀdịchꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀcu8cꢀnóiꢀchuyện.ꢀVấnꢀđềꢀcủaꢀanhꢀtaꢀchínhꢀHà 

m8tꢀtrongꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀgiaoꢀdịch,ꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀnào 
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cóꢀthểꢀgiú@ꢀJohnꢀthànhꢀcôngꢀchoꢀtớiꢀkhiꢀanhꢀtaꢀhiểuꢀrõꢀhơnꢀvềꢀsEꢀkhácꢀnhau 

giữaꢀ“giaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo”ꢀvàꢀ“đ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”. 

TráiꢀHại,ꢀhãyꢀngheꢀFred.ꢀFꢀAꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀưuꢀtúꢀcủa 

côngꢀtyꢀnóiꢀvềꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtiế@ꢀc?nꢀcủaꢀmình: 

Phóngꢀviên:ꢀNhữngꢀmGcꢀtiêuꢀtrongꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀanhꢀHàꢀgì? 

FredꢀF.:ꢀTôiꢀmuốnꢀnh?nꢀđượcꢀm8tꢀvàiꢀđ8ngꢀtháiꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàngꢀvìꢀtôi 

biếtꢀmìnhꢀ@hảiꢀđươngꢀđầuꢀvớiꢀá@ꢀHEcꢀcạnhꢀtranhꢀvàꢀtôiꢀkhôngꢀmuốnꢀcỏꢀdại 

mọcꢀđầyꢀdướiꢀchân. 

Phóngꢀviên:ꢀĐ8ngꢀthái? 

FredꢀF.:ꢀĐúngꢀv?y.ꢀNếuꢀtạoꢀraꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀcóꢀgiáꢀtrị,ꢀbạnꢀsẽꢀnh?nꢀđượcꢀm8t 

sốꢀthứꢀAꢀtheoꢀcáchꢀnàoꢀđóꢀsẽꢀtăngꢀdoanhꢀthu.ꢀNếuꢀkhông,ꢀbạnꢀđangꢀHãngꢀ@hí 

thờiꢀgianꢀcủaꢀbạnꢀvàꢀkháchꢀhàng. 

Phóngꢀviên:ꢀAnhꢀcóꢀthểꢀlấyꢀvíꢀdGꢀchoꢀm8tꢀmGcꢀtiêuꢀtrongꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀđể 

thấyꢀđượcꢀ”đ8ngꢀthái”ꢀnàyꢀkhông? 

FredꢀF.:ꢀChBcꢀchBnꢀrồi.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnàyꢀđiềuꢀtôiꢀmuốnꢀchínhꢀHàꢀkhiến 

ngườiꢀkỹꢀsưꢀcóꢀtayꢀnghềꢀcủaꢀhọꢀphảiꢀđếnꢀxưởngꢀmáyꢀthamꢀgiaꢀthảoꢀHu?nꢀcùng 

nhânꢀviênꢀkỹꢀthu?tꢀcủaꢀchúngꢀtôi.ꢀNhưꢀv?yꢀgiaoꢀdịchꢀđãꢀtiếnꢀthêmꢀm8tꢀbước 

cũngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀtrongꢀkhiꢀanhꢀtaꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀchúngꢀtôi,ꢀanhꢀta 

khôngꢀcònꢀthờiꢀgianꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀchúngꢀtôi. 

Phóngꢀviên:ꢀĐóꢀcóꢀ@hảiꢀHàꢀgiaoꢀdịchꢀthànhꢀcôngꢀkhông? 

FredꢀF.:ꢀCóꢀho:cꢀkhông.ꢀTôiꢀđãꢀkhôngꢀmờiꢀđượcꢀviênꢀkỹꢀsưꢀtàiꢀgiỏiꢀđóꢀvìꢀm8t 

sốꢀHDꢀdo.ꢀVìꢀv?y,ꢀtheoꢀm8tꢀnghĩaꢀnàoꢀđó,ꢀtôiꢀđãꢀthấtꢀbại.ꢀNhưngꢀtrongꢀcu8c 

giaoꢀdịchꢀtôiꢀđãꢀthấyꢀcóꢀcơꢀh8iꢀđểꢀtiếnꢀtriểnꢀtheoꢀhướngꢀkhác.ꢀKháchꢀhàngꢀnói 

rằngꢀhọꢀv;aꢀmớiꢀnghĩꢀđếnꢀviệcꢀxâyꢀdEngꢀm8tꢀnhàꢀmáyꢀmớiꢀtạiꢀJersey.ꢀHọ 
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đangꢀthànhꢀH?@ꢀđ8iꢀdEꢀánꢀđểꢀl?@ꢀcácꢀthôngꢀsốꢀkỹꢀthu?tꢀvàꢀHEaꢀchọnꢀnhàꢀcung 

cấ@.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀđãꢀđềꢀnghịꢀanhꢀtaꢀgọiꢀchoꢀkỹꢀsưꢀthủyꢀHEcꢀhọcꢀcủaꢀđ8iꢀdEꢀán 

vàꢀHênꢀHịchꢀhẹnꢀgiú@ꢀtôi. 

Phóngꢀviên:ꢀAnhꢀtaꢀđãꢀHàmꢀv?y? 

FredꢀF.:ꢀVâng,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀg:@ꢀnhauꢀvàoꢀngàyꢀ23. 

Phóngꢀviên:ꢀVàꢀđóꢀHàꢀm8tꢀsEꢀtiếnꢀtriển? 

FredꢀF.:ꢀTấtꢀnhiên.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđ:tꢀtôiꢀtrởꢀvềꢀvịꢀtríꢀbanꢀđầu.ꢀVàoꢀngàyꢀ23,ꢀtôiꢀsẽ 

khiếnꢀviênꢀkỹꢀsưꢀthủyꢀHEcꢀcủaꢀhọꢀphảiꢀcoiꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀm8tꢀnhàꢀcungꢀcấ@ꢀbơm 

vàꢀốngꢀd>nꢀchuyênꢀnghiệp. 

Nh?nꢀxétꢀxemꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀFredꢀF.ꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđểꢀcóꢀđượcꢀm8tꢀđ8ng 

thái,ꢀho:cꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀvàꢀanhꢀtaꢀđánhꢀgiáꢀthếꢀnàoꢀvềꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀgiao 

dịchꢀtheoꢀnhữngꢀđ8ngꢀtháiꢀnóꢀtạoꢀra.ꢀĐóꢀHàꢀm8tꢀđánhꢀgiáꢀđịnhꢀhướngꢀtheo 

đ8ngꢀtháiꢀđ:cꢀtảꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀđã 

nghiênꢀcứu.ꢀHọꢀmuốnꢀđạtꢀđượcꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀcácꢀgiao 

dịchꢀtiế@ꢀtheo.ꢀHọꢀhiểuꢀđiềuꢀgìꢀcấuꢀthànhꢀm8tꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀtrênꢀthEc 

tế,ꢀđiềuꢀgìꢀchoꢀ@hé@ꢀhọꢀbiếtꢀmìnhꢀđangꢀdùngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀtrong 

cu8cꢀgiaoꢀdịch.ꢀNhữngꢀngườiꢀchỉꢀnhBmꢀđếnꢀmGcꢀtiêuꢀ“đ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”ꢀchứ 

khôngꢀ@hảiꢀHàꢀ“giaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo”ꢀthườngꢀđượcꢀnhữngꢀngườiꢀquảnꢀHDꢀđ:cꢀtả 

Hàꢀ“ngườiꢀtiế@ꢀc?nꢀgiỏi”.ꢀThEcꢀtế,ꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀhọꢀHàꢀt;ꢀviệcꢀhọꢀđ:tꢀra 

nhữngꢀmGcꢀtiêuꢀchoꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀhơnꢀHàꢀt;ꢀviệcꢀhọꢀkếtꢀthúcꢀra 

sao.ꢀFredꢀF.ꢀrấtꢀđượcꢀcoiꢀtrọngꢀbởiꢀanhꢀtaꢀHàꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀtiế@ꢀc?nꢀhiệuꢀquả, 

nhưngꢀtrongꢀnhữngꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀmìnhꢀanhꢀtaꢀítꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?t 

kếtꢀthúc. 

CácꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀthườngꢀyêuꢀcầuꢀtôiꢀđưaꢀraꢀHờiꢀkhuyênꢀhọꢀnênꢀđàoꢀtạo 

nhânꢀviênꢀthếꢀnàoꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀthànhꢀcôngꢀhơnꢀtrongꢀnhữngꢀthương 

vGꢀlớn.ꢀLờiꢀkhuyênꢀđơnꢀgiảnꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀchínhꢀHà:ꢀdạyꢀchoꢀnhânꢀviên 
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củaꢀbạnꢀvềꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀ“cácꢀgiaoꢀdịchꢀkếꢀtiế@”ꢀvàꢀ“đ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”,ꢀcho 

họꢀthấyꢀkhôngꢀnênꢀđ:tꢀraꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀtrongꢀgiaoꢀdịchꢀchỉꢀHàꢀ“cácꢀgiao 

dịchꢀtiế@ꢀtheo”. 

Đ:tꢀmGcꢀtiêuꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

BíꢀquyếtꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀtốtꢀtrongꢀvGꢀmuaꢀbánꢀchủꢀyếuꢀHàꢀHiênꢀtGcꢀchất 

vấnꢀvềꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀbạn.ꢀĐ;ngꢀbaoꢀgiờꢀđểꢀmGcꢀtiêuꢀchỉꢀHàꢀ“thuꢀth?@ꢀthông 

tin”ꢀhayꢀ“xâyꢀdEngꢀmốiꢀquanꢀhệ”.ꢀĐâyꢀHàꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀquanꢀtrọngꢀnhưng 

mọiꢀcu8cꢀgiaoꢀdịchꢀđềuꢀtạoꢀcơꢀh8iꢀđểꢀthuꢀth?@ꢀthôngꢀtinꢀvàꢀcảiꢀthiệnꢀmốiꢀquan 

hệ.ꢀVấnꢀđềꢀởꢀchỗꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀnhưꢀv?yꢀv>nꢀchưaꢀđủ.ꢀChúngꢀsẽꢀd>nꢀđến 

“cácꢀgiaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo”ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀ“đ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”.ꢀChúngꢀcóꢀthể 

khiếnꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀbạnꢀkếtꢀthúcꢀnếuꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀbạnꢀsaiꢀHầm. 

TrongꢀkếꢀhoạchꢀdEꢀkiếnꢀchoꢀgiaoꢀdịchꢀcủaꢀbạnꢀHuônꢀ@hảiꢀgồmꢀnhữngꢀmGc 

tiêuꢀnh?nꢀđượcꢀnhữngꢀhànhꢀđ8ngꢀcGꢀthểꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀ“khiếnꢀkhách 

hàngꢀđưaꢀraꢀm8tꢀbiểuꢀhiệnꢀnàoꢀđó”;ꢀ“cóꢀm8tꢀcu8cꢀhẹnꢀvớiꢀsế@ꢀcủaꢀanhꢀta” 

hayꢀ“nh?nꢀđượcꢀHờiꢀgiớiꢀthiệuꢀđếnꢀbanꢀH?@ꢀkếꢀhoạch”.ꢀBằngꢀcáchꢀnày,ꢀbạn 

đangꢀđ:tꢀraꢀkếꢀhoạchꢀnhưꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀtrongꢀnghiênꢀcứu 

củaꢀchúngꢀtôi.ꢀBạnꢀsẽꢀtìmꢀkiếmꢀ“đơnꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8”ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀ“các 

giaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo”. 

ĐẠTꢀĐƯỢCꢀGIAOꢀKÈO:ꢀBỐNꢀĐỘNGꢀTHÁIꢀTHÀNHꢀCÔNG 

Nhưngꢀngoàiꢀviệcꢀđ:tꢀcácꢀmGcꢀtiêuꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀmình,ꢀbạnꢀ@hải 

giànhꢀđượcꢀsEꢀchấ@ꢀthu?nꢀvàꢀcamꢀkếtꢀt;ꢀkháchꢀhàng.ꢀTheoꢀcácꢀnghiênꢀcứu 

củaꢀHuthwaiteꢀvềꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhữngꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcáchꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀđơnꢀgiảnꢀvàꢀdF 

hiểuꢀhơn.ꢀChúngꢀtôiꢀthấyꢀcóꢀbốnꢀđ8ngꢀtháiꢀrõꢀràngꢀmàꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀsửꢀdGngꢀđểꢀgiànhꢀđượcꢀcamꢀkếtꢀt;ꢀkháchꢀhàng: 

1.ꢀChúꢀDꢀđếnꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀvàꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀNhữngꢀnhânꢀviên 
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bánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀdànhꢀsEꢀquanꢀtâmꢀhàngꢀđầuꢀchoꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀvà 

Chứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀĐ:cꢀbiệt,ꢀhọꢀdànhꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀchoꢀgiaiꢀđoạn 

Thămꢀdòꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀ(Hìnhꢀ2.9).ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀítꢀthành 

côngꢀthườngꢀv8iꢀvãꢀvớiꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdò;ꢀkếtꢀquảꢀHàꢀhọꢀkhôngꢀHàmꢀtốtꢀcông 

việcꢀxácꢀđịnhꢀvàꢀđá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

Hìnhꢀ2.9:ꢀBốnꢀbvớcꢀcủaꢀcuộcꢀbánꢀhàng 

Bạnꢀsẽꢀkhôngꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀthấyꢀrõꢀnhuꢀcầuꢀvề 

sảnꢀ@hẩmꢀbạnꢀđangꢀbán.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀchúngꢀtôi 

đãꢀquanꢀsátꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀHàmꢀrấtꢀtốtꢀviệcꢀxácꢀđịnhꢀnhuꢀcầuꢀkháchꢀhàng 

trongꢀsuốtꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdò.ꢀKếtꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀhọꢀđưaꢀraꢀHàꢀcác 

kháchꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀdầnꢀnh?nꢀraꢀhọꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀmuaꢀkhẩnꢀthiết.ꢀVàꢀbạnꢀkhông 

phảiꢀdùngꢀđếnꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀmuốnꢀmuaꢀhàng.ꢀVì 

v?y,ꢀchiếnꢀHượcꢀthànhꢀcôngꢀđầuꢀtiênꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀHàꢀt?@ꢀtrungꢀsEꢀchú 

DꢀcủaꢀbạnꢀvàoꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNếuꢀcóꢀthểꢀthuyếtꢀ@hGc 

cácꢀkháchꢀhàngꢀrằngꢀhọꢀcầnꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀbạnꢀbánꢀthìꢀhọꢀchínhꢀHàꢀngười 

sẽꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịch. 

2.ꢀKiểmꢀtraꢀxemꢀnhữngꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀchủꢀchốtꢀcóꢀđượcꢀđềꢀc?@ꢀđến.ꢀTrong 

cácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀcảꢀsảnꢀ@hẩmꢀH>nꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđều 

kháꢀ@hứcꢀtạ@.ꢀ=oꢀđó,ꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀgầnꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo,ꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthể 

bốiꢀrốiꢀhayꢀhồꢀnghiꢀvềꢀnhiềuꢀHĩnhꢀvEc.ꢀCácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀkémꢀcỏiꢀcứꢀđi 

tiế@ꢀvàꢀkếtꢀthúcꢀgiaoꢀdịchꢀmàꢀHờꢀđiꢀkhảꢀnăngꢀrằngꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀv>nꢀcòn 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀchưaꢀđượcꢀgiảiꢀđá@.ꢀĐâyꢀchínhꢀHàꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbánꢀhàngꢀhọ 

v>nꢀđượcꢀdạy.ꢀHầuꢀhếtꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀthườngꢀkhuyên 
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bạnꢀnênꢀsửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀnhưꢀ@hươngꢀtiệnꢀđểꢀchỉꢀraꢀnhữngꢀhồꢀnghiꢀvà 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀchưaꢀgiảiꢀđá@,ꢀnhưngꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀkhôngꢀHàm 

nhưꢀv?y.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀngoàiꢀviệcꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀcòn 

phảiꢀđưaꢀraꢀsángꢀkiếnꢀvàꢀhỏiꢀxemꢀHiệuꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀcònꢀbấtꢀkỳꢀvấnꢀđềꢀhay 

Hoꢀngạiꢀnàoꢀcầnꢀgiảiꢀđá@ꢀkhông. 

Theoꢀquanꢀsátꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀm8tꢀsEꢀhồꢀnghiꢀhayꢀquanꢀngạiꢀtrongꢀ@hảnꢀứng 

vớiꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀthườngꢀgâyꢀraꢀsEꢀtươngꢀ@hản.ꢀM8tꢀvíꢀdGꢀngBnꢀdướiꢀđây 

sẽꢀminhꢀhọaꢀchoꢀđiềuꢀnày: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(SửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀTEꢀth;aꢀnh?n)...ꢀTôiꢀsẽꢀsB@ꢀxế@ꢀm8tꢀđ8i 

ngũꢀnhânꢀviênꢀkỹꢀthu?tꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđếnꢀđâyꢀvàoꢀtuầnꢀtới. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(V>nꢀchưaꢀcóꢀsEꢀquanꢀtâm)ꢀĐợiꢀchútꢀnào,ꢀtôiꢀkhôngꢀchBcꢀmình 

đãꢀsẵnꢀsàngꢀđónꢀtiế@ꢀđoànꢀbênꢀbạnꢀhayꢀchưa. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(SửꢀdGngꢀcáchꢀkếtꢀthúcꢀChọnꢀHEa)ꢀV?yꢀtuầnꢀsauꢀđóꢀnhé. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Cảmꢀthấyꢀbịꢀá@ꢀHEc)ꢀNàoꢀt;ꢀt;ꢀđã.ꢀAnhꢀv>nꢀchưaꢀgiảiꢀthíchꢀxem 

sEꢀdànꢀxế@ꢀnàyꢀHàꢀthếꢀnào.ꢀAnhꢀđangꢀgiấuꢀđiềuꢀgìꢀv?y? 

BằngꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀth?tꢀsE 

@hơiꢀbàyꢀhếtꢀnhữngꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀcóꢀcầnꢀthiếtꢀ@hải 

Hàmꢀtheoꢀcáchꢀđốiꢀkhángꢀnhưꢀv?yꢀkhông? 

M8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀsẽꢀxemꢀtấtꢀcảꢀcácꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀchủꢀchốt 

cóꢀđượcꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀtrướcꢀkhiꢀcốꢀgBngꢀkếtꢀthúcꢀvGꢀmuaꢀbánꢀkhông.ꢀVíꢀdG: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(kiểmꢀtraꢀcácꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀchủꢀyếuꢀđãꢀbịꢀgiấuꢀđi)ꢀThưaꢀông 

Brown,ꢀtôiꢀnghĩꢀmìnhꢀđãꢀnóiꢀtấtꢀcảꢀmọiꢀđiềuꢀrồi.ꢀNhưngꢀtrướcꢀkhiꢀtiếnꢀxa 

hơn,ꢀôngꢀcònꢀđiềuꢀgìꢀthBcꢀmBcꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀÀ,ꢀanhꢀv>nꢀchưaꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀcácꢀđiềuꢀkhoảnꢀtrongꢀhợ@ꢀđồng. 
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Ngườiꢀbán:ꢀV?yꢀbâyꢀgiờꢀchoꢀ@hé@ꢀtôiꢀnóiꢀvềꢀđiềuꢀnày.ꢀCáchꢀthứcꢀhoạtꢀđ8ng 

củaꢀnóꢀHà... 

TrongꢀvíꢀdGꢀnày,ꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđượcꢀđưaꢀraꢀnhờꢀsEꢀchủꢀđ8ng 

t;ꢀ@híaꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng.ꢀThayꢀvìꢀsEꢀphảnꢀkhángꢀt;ꢀkháchꢀhàng,ꢀnóꢀđãꢀtrở 

thànhꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀđơnꢀgiản. 

3 .ꢀTổngꢀkếtꢀnhữngꢀHợiꢀích.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀcu8cꢀđốiꢀthoạiꢀcóꢀthể 

mấtꢀđếnꢀvàiꢀgiờꢀđồngꢀhồꢀvàꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀhàngꢀHoạtꢀchủꢀđề.ꢀCóꢀthểꢀkháchꢀhàng 

khôngꢀcóꢀđượcꢀm8tꢀbứcꢀtranhꢀrõꢀnétꢀvềꢀnhữngꢀđiềuꢀđangꢀthảoꢀHu?n.ꢀNhân 

viênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀ@hảiꢀbiếtꢀxâuꢀchuỗiꢀcácꢀsEꢀviệcꢀbằngꢀcáchꢀtổngꢀkết 

nhữngꢀvấnꢀđềꢀchínhꢀcủaꢀcu8cꢀthảoꢀHu?nꢀtrướcꢀkhiꢀđưaꢀraꢀHờiꢀcamꢀkết.ꢀTrong 

cácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏ,ꢀviệcꢀtổngꢀkếtꢀHàꢀkhôngꢀcầnꢀthiếtꢀnhưngꢀtrongꢀm8t 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀhơn,ꢀđóꢀHàꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀhữuꢀíchꢀđểꢀtómꢀHạiꢀnhữngꢀvấn 

đềꢀchủꢀchốtꢀtrướcꢀkhiꢀquyếtꢀđịnh.ꢀVìꢀv?y,ꢀhãyꢀtómꢀtBtꢀHạiꢀcácꢀvấnꢀđềꢀchínhꢀA 

đ:cꢀbiệtꢀHàꢀnhữngꢀHợiꢀích. 

4 .ꢀĐềꢀxuấtꢀm8tꢀcamꢀkết.ꢀNhiềuꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀbánꢀhàngꢀchỉꢀraꢀ@hươngꢀthứcꢀkết 

thúcꢀbánꢀhàngꢀđơnꢀgiảnꢀnhấtꢀHàꢀyêuꢀcầuꢀđơnꢀđ:tꢀhàng.ꢀ=oꢀđó,ꢀcGmꢀt;ꢀ“yêu 

cầuꢀđơnꢀđ:tꢀhàng”ꢀHàꢀcGmꢀt;ꢀthườngꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàng. 

Nhưngꢀtheoꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀ“yêuꢀcầu”ꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀđiềuꢀcác 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀv>nꢀHàm.ꢀTrongꢀcácꢀgiaiꢀđoạnꢀkhácꢀcủaꢀcu8c 

bánꢀhàng,ꢀviệcꢀyêuꢀcầuꢀcácꢀhànhꢀviꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀviệcꢀđưaꢀraꢀhànhꢀvi.ꢀTuy 

nhiên,ꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀcamꢀkết,ꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthường 

khôngꢀyêuꢀcầuꢀAꢀmàꢀhọꢀchỉꢀbàyꢀtỏ.ꢀPhươngꢀ@há@ꢀtEꢀnhiênꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀđể 

đemꢀHạiꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀHàꢀgợiꢀDꢀbướcꢀthíchꢀhợ@ꢀtiế@ꢀtheoꢀcho 

kháchꢀhàng.ꢀVíꢀdG: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Kiểmꢀtraꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀchủꢀchốt)ꢀCònꢀđiềuꢀgìꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀrà 

soátꢀHạiꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀKhông,ꢀtôiꢀnghĩꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthảoꢀHu?nꢀmọiꢀthứꢀrồi. 
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Ngườiꢀbán:ꢀ(TổngꢀkếtꢀnhữngꢀHợiꢀích)ꢀvâng,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀhệꢀthốngꢀmới 

đẩyꢀnhanhꢀquáꢀtrìnhꢀđ:tꢀhàngꢀcủaꢀanhꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀvàꢀnóꢀsửꢀdGngꢀđơnꢀgiản 

hơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀhệꢀthốngꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀbạnꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀChúngꢀtaꢀcũngꢀnói 

đếnꢀ@hươngꢀ@há@ꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀanhꢀkiểmꢀsoátꢀcácꢀchiꢀ@hí.ꢀHiệnꢀtại,ꢀhìnhꢀnhư 

cóꢀm8tꢀvàiꢀHợiꢀíchꢀrấtꢀấnꢀtượngꢀt;ꢀsEꢀthayꢀđổiꢀnày,ꢀđ:cꢀbiệt,ꢀhệꢀthốngꢀmớiꢀsẽ 

loạiꢀbỏꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀvềꢀđ8ꢀtinꢀc?yꢀđangꢀkhiếnꢀanhꢀHoꢀHBng. 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀthuꢀđượcꢀnhiềuꢀHợiꢀíchꢀkhiꢀthayꢀđổi. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Đềꢀxuấtꢀm8tꢀcamꢀkết)ꢀV?yꢀtheoꢀthiệnꢀDꢀcủaꢀtôi,ꢀbướcꢀtiế@ꢀtheo, 

anhꢀvàꢀnhânꢀviênꢀkếꢀtoánꢀnênꢀđếnꢀvàꢀxemꢀhoạtꢀđ8ngꢀcủaꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀhệ 

thốngꢀnàyꢀcủaꢀchúngꢀtôi. 

Làmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀbiếtꢀnênꢀđềꢀxuấtꢀcamꢀkếtꢀnào?ꢀTh?tꢀđơnꢀgiản,ꢀcóꢀhaiꢀđ:c 

điểmꢀcủaꢀHờiꢀcamꢀkếtꢀmàꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀđãꢀđưaꢀra: 

1.ꢀCamꢀkếtꢀđẩyꢀnhanhꢀgiaoꢀdịch.ꢀKếtꢀquảꢀcủaꢀcamꢀkếtꢀnàyꢀHàꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

sẽꢀtiếnꢀhànhꢀtheoꢀm8tꢀcáchꢀnàoꢀđó. 

2.ꢀLờiꢀcamꢀkếtꢀđượcꢀđưaꢀraꢀHàꢀHờiꢀcamꢀkếtꢀcóꢀtínhꢀthEcꢀtiFnꢀcaoꢀnhấtꢀmà 

kháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀHàm.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀđẩy 

kháchꢀhàngꢀvượtꢀquáꢀnhữngꢀgiớiꢀhạnꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđược. 

LờiꢀcuốiꢀcùngꢀvềꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀtôiꢀmuốnꢀgửiꢀtớiꢀm8tꢀngườiꢀbạnꢀcũ 

đồngꢀthờiꢀHàꢀđồngꢀnghiệ@ꢀcủaꢀtôi,ꢀnhàꢀtưꢀvấnꢀThGyꢀĐiểnꢀHansꢀStennek.ꢀKhi 

nghiênꢀcứuꢀcủaꢀcònꢀtôiꢀgâyꢀraꢀtranhꢀcãiꢀvàꢀbịꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng 

t;ꢀchối,ꢀchínhꢀanhꢀHàꢀngườiꢀHuônꢀủngꢀh8,ꢀđ8ngꢀviênꢀtôi.ꢀHansꢀnói:“Tôiꢀkhông 

baoꢀgiờꢀHàꢀtínꢀđồꢀcủaꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀvìꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀtôiꢀkhôngꢀchỉ 

HàꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀmàꢀcònꢀHàꢀmởꢀr8ngꢀmốiꢀquanꢀhệ.”ꢀ 
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3 .ꢀNhuꢀCầuꢀCủaꢀKhách 

HàngꢀTrongꢀBánꢀHàngꢀQuyꢀMô 

Lớn 

TrongꢀChươngꢀ2,ꢀtôiꢀđãꢀchỉꢀraꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo 

củaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀ@hGꢀthu8cꢀvàoꢀviệcꢀcácꢀgiaiꢀđoạnꢀtrướcꢀđóꢀđượcꢀxửꢀHDꢀtốt 

nhưꢀthếꢀnào.ꢀTheoꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀtạiꢀHuthwaite,ꢀgiaiꢀđoạnꢀtácꢀđ8ngꢀmạnh 

nhấtꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀ(Hìnhꢀ3.1). 

Trongꢀcácꢀnghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀngườiꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀởꢀgiai 

đoạnꢀThămꢀdòꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀtrởꢀthànhꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀgiỏi.ꢀNhữngꢀkỹ 

năngꢀThămꢀdòꢀnghèoꢀnànꢀkhiếnꢀngườiꢀbánꢀcóꢀvẻꢀyếuꢀthếꢀhơnꢀtrongꢀcácꢀgiai 

đoạnꢀtiế@ꢀtheoꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀHần,ꢀchúngꢀtôiꢀthấyꢀcácꢀnhàꢀquản 

HDꢀmôꢀtảꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀmìnhꢀHàꢀ“nhữngꢀngườiꢀcóꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀkém”. 

NhưngꢀthEcꢀra,ꢀđóꢀHàꢀdoꢀhọꢀchưaꢀcóꢀkỹꢀnăngꢀThămꢀdò.ꢀ 

Hìnhꢀ3.1:ꢀ:iaiꢀđoạnꢀ;hămꢀxò:ꢀĐặtꢀcâuꢀhỏiꢀvàꢀthuꢀthậpꢀxữꢀliệuꢀvềꢀkhách 

hàng,ꢀcungꢀviệcꢀkinhꢀxoanhꢀvàꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀhọꢀ 

Chúngꢀtôiꢀítꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀbướcꢀkếtꢀthúc.ꢀMGcꢀtiêuꢀchínhꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀtrong 

khóaꢀđàoꢀtạoꢀnàyꢀHàꢀnângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀThămꢀdòꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀgiảngꢀdạy 

@hươngꢀ@há@ꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀkháchꢀhàngꢀbằngꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

SPIN.ꢀChủꢀđềꢀcủaꢀchươngꢀnàyꢀHàꢀNhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn. 
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Khiꢀquyꢀmôꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀhơn,ꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀcũng 

bBtꢀđầuꢀtăngꢀHên.ꢀTrướcꢀtiên,ꢀtôiꢀmuốnꢀđưaꢀraꢀvíꢀdGꢀvềꢀcáchꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu 

kháchꢀhàngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀVàiꢀthángꢀtrước,ꢀkhiꢀđợiꢀchuyển 

máyꢀbayꢀtạiꢀAtHanta,ꢀtôiꢀghéꢀvàoꢀm8tꢀcửaꢀhàngꢀtạiꢀsânꢀbayꢀvàꢀchúꢀDꢀtớiꢀm8t 

v?tꢀdGngꢀnhỏ.ꢀĐóꢀHàꢀm8tꢀconꢀdaoꢀđaꢀchứcꢀnăngꢀcóꢀgiáꢀ15ꢀđô-Ha.ꢀTôiꢀquyết 

địnhꢀmuaꢀngayꢀmàꢀkhôngꢀhềꢀdoꢀdE.ꢀNhưꢀv?y,ꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀtôiꢀđãꢀ@hátꢀtriểnꢀt; 

khôngꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀnàoꢀđếnꢀmuaꢀhàngꢀchỉꢀtrongꢀm8tꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀrất 

ngBn. 

NgượcꢀHại,ꢀtôiꢀđãꢀ@hảiꢀmấtꢀhơnꢀm8tꢀnămꢀđểꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhệꢀthống 

máyꢀtính.ꢀĐóꢀHàꢀHẽꢀtEꢀnhiênꢀtrongꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀHớnꢀvìꢀnhuꢀcầuꢀkhôngꢀ@hát 

sinhꢀtrongꢀchốcꢀHát.ꢀChúngꢀ@hátꢀtriểnꢀdầnꢀdầnꢀvàꢀđôiꢀkhiꢀg:@ꢀtrGcꢀtr:c.ꢀBán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀđòiꢀhỏiꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀđ:cꢀbiệtꢀnhằmꢀhỗꢀtrợꢀquá 

trìnhꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu.ꢀNhữngꢀkỹꢀnăngꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀm8tꢀsốꢀđiểmꢀkhácꢀbiệt 

quanꢀtrọngꢀgiữaꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvàꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

nhỏ. 

SỰꢀKHÁCꢀBIỆTꢀVỀꢀNHUꢀCẦUꢀT6ONGꢀBÁNꢀHÀNGꢀQUYꢀMÔꢀLỚNꢀVÀ 

QUYꢀMÔꢀNHỎ 

Hãyꢀnghiênꢀcứuꢀkỹꢀvềꢀquyếtꢀđịnhꢀchiꢀ15ꢀđô-Haꢀcủaꢀtôiꢀvàꢀxemꢀnóꢀthểꢀhiệnꢀgì 

vềꢀnhuꢀcầuꢀtrongꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏ.ꢀ6õꢀràng,ꢀtốcꢀđ8ꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu 

trongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏꢀdiFnꢀraꢀnhanhꢀhơn.ꢀBánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀcó 

m8tꢀsốꢀđ:cꢀtrưngꢀđángꢀHưuꢀDꢀsau: 

•ꢀNhuꢀcầuꢀcủaꢀtôiꢀkhiếnꢀtôiꢀthấyꢀhàiꢀHòng.ꢀTôiꢀkhôngꢀ@hảiꢀthamꢀkhảoꢀDꢀkiến 

củaꢀai,ꢀvìꢀv?yꢀtôiꢀsẽꢀtiếnꢀhànhꢀgiaoꢀdịch. 

•ꢀNhuꢀcầuꢀcủaꢀtôiꢀHàꢀtổngꢀhòaꢀnhữngꢀđòiꢀhỏiꢀmạnhꢀmẽ.ꢀTôiꢀchưaꢀcóꢀmGcꢀđích 

sửꢀdGngꢀhợ@ꢀHDꢀvớiꢀđồꢀv?tꢀnày,ꢀnóꢀv>nꢀnằmꢀnguyênꢀtrênꢀgiáꢀvàꢀchưaꢀđượcꢀbóc 

ra.ꢀNếuꢀsuyꢀnghĩꢀkỹ,ꢀtôiꢀsẽꢀkhôngꢀmuaꢀnó.ꢀNhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀv8iꢀvã,ꢀchủꢀyếu 

Hàꢀquyếtꢀđịnhꢀ@hiꢀHD,ꢀthườngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀhơnꢀHàꢀđối 
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vớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀYếuꢀtốꢀcảmꢀtínhꢀvềꢀnhuꢀcầuꢀHuônꢀtồnꢀtạiꢀtrongꢀcác 

giaoꢀdịchꢀHớnꢀnhưngꢀnóꢀtinhꢀtếꢀvàꢀkhóꢀnBmꢀbBtꢀhơn. 

•ꢀNếuꢀtôiꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀmàꢀkhôngꢀth?tꢀsEꢀđá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀcủa 

mình,ꢀđiềuꢀtồiꢀtệꢀnhấtꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀcũngꢀsẽꢀchỉꢀHàꢀmấtꢀ15ꢀđô-Ha.ꢀNhưngꢀquyết 

địnhꢀsaiꢀHầmꢀtrongꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀHớnꢀsẽꢀkhiếnꢀtôiꢀmấtꢀviệc. 

Tấtꢀnhiên,ꢀgiaoꢀdịchꢀ15ꢀđô-HaꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀgiaoꢀdịchꢀcEcꢀkỳꢀnhỏꢀtrongꢀcácꢀcu8c 

giaoꢀdịchꢀnhỏ.ꢀNhưngꢀnóꢀHạiꢀchoꢀthấyꢀm8tꢀvàiꢀđiểmꢀkhácꢀnhauꢀchủꢀyếuꢀgiữa 

nhuꢀcầuꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvàꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀCóꢀthểꢀnóiꢀgiaoꢀdịchꢀtrở 

nênꢀHớnꢀhơnꢀkhi: 

•ꢀNhuꢀcầuꢀtheoꢀđóꢀcũngꢀ@hátꢀtriển. 

•ꢀNhuꢀcầuꢀgồmꢀcácꢀyếuꢀtố,ꢀảnhꢀhưởngꢀvàꢀnhữngꢀhànhꢀđ8ngꢀt;ꢀm8tꢀsốꢀngười, 

chứꢀkhôngꢀchỉꢀHàꢀmongꢀmuốnꢀcủaꢀriêngꢀcáꢀnhânꢀnào. 

•ꢀNhuꢀcầuꢀthểꢀhiệnꢀHDꢀtrí.ꢀM8tꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀkhôngꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀnhu 

cầuꢀthEcꢀtếꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀgâyꢀh?uꢀquảꢀnghiêmꢀtrọngꢀchoꢀngườiꢀraꢀquyếtꢀđịnh. 

Nhữngꢀđiểmꢀkhácꢀnhauꢀnàyꢀcóꢀđủꢀcơꢀsởꢀđểꢀyêuꢀcầuꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi 

khácꢀkhiꢀbạnꢀ@hátꢀtriểnꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀkhông? 

Trongꢀnghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀđiềuꢀnày.ꢀChúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấy 

m8tꢀsốꢀthủꢀthu?tꢀthămꢀdòꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀnhỏꢀnhưngꢀHạiꢀhoànꢀtoànꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀ 

V?yꢀtạiꢀsaoꢀkỹꢀnăngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHạiꢀkhácꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀnhỏ?ꢀTrướcꢀhết,ꢀđểꢀhiểuꢀrõꢀcácꢀbướcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu,ꢀhãyꢀbBtꢀđầu 

vớiꢀđịnhꢀnghĩaꢀnhuꢀcầu.ꢀTrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmình,ꢀchúngꢀtôiꢀđịnhꢀnghĩa 

nhuꢀcầuꢀnhưꢀsau:ꢀ 

ĐóꢀHàꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀmongꢀmuốnꢀhayꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀmàꢀngười 

bánꢀsẽꢀcốꢀgBngꢀthỏaꢀmãn. 
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Địnhꢀnghĩaꢀnàyꢀđãꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀm8tꢀkháiꢀniệmꢀkhác,ꢀđóꢀHàꢀ“mongꢀmuốn”.ꢀV?y 

“nhuꢀcầu”ꢀvàꢀ“mongꢀmuốn”ꢀcóꢀgìꢀkhácꢀnhau.ꢀTheoꢀm8tꢀsốꢀtácꢀgiả:ꢀnhuꢀcầuꢀHà 

đòiꢀhỏiꢀkháchꢀquanꢀnhưꢀbạnꢀcầnꢀm8tꢀchiếcꢀôꢀtôꢀvìꢀbạnꢀkhôngꢀcóꢀ@hươngꢀtiện 

nàoꢀđểꢀđiꢀHàm.ꢀCònꢀmongꢀmuốnꢀHạiꢀbiểuꢀhiệnꢀniềmꢀđamꢀmêꢀcủaꢀcáꢀnhânꢀnhư 

bạnꢀmuốnꢀm8tꢀchiếcꢀxeꢀ6oHHsꢀ6oyceꢀnhưngꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀbạn 

cầnꢀnó.ꢀKhiꢀnóiꢀtớiꢀthu?tꢀngữꢀ“nhuꢀcầuꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn”,ꢀchúng 

tôiꢀsửꢀdGngꢀt;ꢀnàyꢀtheoꢀnghĩaꢀr8ng.ꢀĐịnhꢀnghĩaꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀgồmꢀcảꢀnhuꢀcầu 

cầnꢀthiếtꢀvàꢀmongꢀmuốnꢀmàꢀngườiꢀmuaꢀb8cꢀH8. 

NHUꢀCẦUꢀPHÁTꢀT6IỂNꢀNHƯꢀTHẾꢀNÀO 

M8tꢀkháchꢀhàngꢀtiềmꢀnăngꢀHàꢀngườiꢀHuônꢀcảmꢀthấyꢀhàiꢀHòngꢀ100%ꢀvớiꢀsản 

phẩm,ꢀdịchꢀvGꢀđượcꢀcungꢀcấ@ꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀcầnꢀthayꢀđổi.ꢀ=ấuꢀhiệu 

choꢀthấyꢀchúngꢀtaꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀđóꢀHàꢀ100%ꢀsEꢀhàiꢀHòngꢀchỉꢀcònꢀHạiꢀ99,9%ꢀhài 

Hòng.ꢀSẽꢀkhôngꢀthànhꢀth?tꢀkhiꢀnóiꢀrằngꢀmìnhꢀhoànꢀtoànꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀnhững 

thứ.ꢀVìꢀv?y,ꢀdấuꢀhiệuꢀđầuꢀtiênꢀcủaꢀnhuꢀcầuꢀchínhꢀHàꢀm8tꢀchútꢀbấtꢀmãn. 

Vàiꢀthángꢀtrước,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀnóiꢀrằngꢀtôiꢀđangꢀrấtꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀchiếcꢀmáyꢀđánh 

chữꢀcủaꢀmình.ꢀLúcꢀđó,ꢀtôiꢀkhôngꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀnếuꢀbạnꢀbánꢀmáyꢀđánhꢀchữ, 

thìꢀđóꢀHàꢀgiaoꢀdịchꢀkhôngꢀcầnꢀthiết.ꢀNhưngꢀkhiꢀviếtꢀcuốnꢀsáchꢀnày,ꢀtôiꢀnh?n 

thấyꢀcóꢀvàiꢀtrGcꢀtr:c.ꢀViệcꢀsửꢀdGngꢀchứcꢀnăngꢀkiểmꢀtraꢀHỗiꢀchínhꢀtảꢀtEꢀđ8ngꢀvà 

chứcꢀnăngꢀbiênꢀt?@ꢀrấtꢀrBcꢀrối.ꢀĐiềuꢀđóꢀkhôngꢀgâyꢀ@hiềnꢀtoáiꢀchoꢀtôiꢀquá 

nhiềuꢀnhưngꢀmongꢀmuốnꢀthayꢀđổiꢀđangꢀdầnꢀhìnhꢀthànhꢀAꢀsEꢀkhôngꢀhàiꢀHòng 

hiệnꢀhữuꢀvàꢀngàyꢀcàngꢀtăng. 

Tạiꢀthờiꢀđiểmꢀnày,ꢀth?tꢀdFꢀdàngꢀchoꢀnhữngꢀaiꢀkhiếnꢀtôiꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀchiếc 

máyꢀđánhꢀchữꢀmới.ꢀ 

Nhưngꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀtôiꢀvềꢀm8tꢀvấnꢀđề,ꢀth?mꢀchíꢀđóꢀHàꢀthỏaꢀmãnꢀnhu 

cầu,ꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀtôiꢀđãꢀsẵnꢀsàngꢀmuaꢀhàng.ꢀBướcꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀ@hát 

triểnꢀnhuꢀcầuꢀchoꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀHàꢀbiếnꢀmongꢀmuốnꢀhayꢀDꢀđịnhꢀthànhꢀhành 

đ8ngꢀ(Hìnhꢀ3.2).ꢀTôiꢀsẽꢀkhôngꢀmuaꢀchiếcꢀmáyꢀđánhꢀchữꢀmớiꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀtôi 
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th?tꢀsEꢀmuốnꢀthayꢀđổi.ꢀ 

Hìnhꢀ3.2:ꢀSựꢀphátꢀtriểnꢀcủaꢀnhuꢀcầu 

Vìꢀv?y,ꢀcóꢀthểꢀnóiꢀnhuꢀcầuꢀthường:ꢀ 

•ꢀBBtꢀnguồnꢀt;ꢀsEꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀnhoꢀnhỏ. 

•ꢀTiếnꢀtriểnꢀt;ꢀnhữngꢀvấnꢀđề,ꢀnhữngꢀtrGcꢀtr:cꢀhayꢀsEꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀđãꢀquá 

rõꢀràng. 

•ꢀCuốiꢀcùngꢀtrởꢀthànhꢀmongꢀmuốn,ꢀthèmꢀmuốnꢀhayꢀDꢀđịnhꢀđểꢀhànhꢀđ8ng.ꢀ 

Trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀnhữngꢀgiaiꢀđoạnꢀnàyꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀngayꢀH?@ꢀtức 

nhưngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀquáꢀtrìnhꢀnàyꢀcóꢀthểꢀkéoꢀdàiꢀtrongꢀnhiều 

thángꢀho:cꢀth?mꢀchíꢀtrongꢀnhiềuꢀnăm. 

NHUꢀCẦUꢀẨNꢀVÀꢀHIỆN 

KhiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứuꢀnhuꢀcầuꢀkháchꢀhàngꢀtạiꢀHuthwaite,ꢀchúngꢀtôiꢀtìm 

kiếmꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđơnꢀgiảnꢀđểꢀminhꢀhọaꢀchoꢀt;ngꢀgiaiꢀđoạn.ꢀChúngꢀtôi 

quyếtꢀđịnhꢀchiaꢀnhuꢀcầuꢀthànhꢀhaiꢀHoạiꢀ(Hìnhꢀ3.3): 

NhuꢀcầuꢀẨn:ꢀđóꢀHàꢀtuyênꢀbốꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀvềꢀnhữngꢀvấnꢀđề,ꢀkhóꢀkhănꢀcũng 

nhưꢀviệcꢀkhôngꢀhàiꢀHòng,ꢀvíꢀdGꢀnhư:ꢀ“Hệꢀthốngꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀkhông 
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thểꢀtảiꢀđượcꢀsốꢀv?tꢀHiệuꢀnày”,ꢀ“TôiꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀnhữngꢀmứcꢀtiêuꢀthG 

hiệnꢀnay”ꢀhayꢀ“ChúngꢀtôiꢀchưaꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀtốcꢀđ8ꢀđangꢀthEcꢀhiện.” 

NhuꢀcầuꢀHiện:ꢀđóꢀHàꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀcGꢀthểꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀvềꢀnhữngꢀmong 

muốn,ꢀvíꢀdGꢀnhư:ꢀ“Chúngꢀtôiꢀcầnꢀm8tꢀhệꢀthốngꢀnhanhꢀhơn”,ꢀ“Chúngꢀtôiꢀđang 

tìmꢀkiếmꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀtốtꢀhơn”ꢀhayꢀ“Tôiꢀthíchꢀnóꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀhỗꢀtrợ.” 

Theoꢀcáchꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀtínhꢀHiênꢀtGcꢀcủaꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀđơnꢀgiản 

hoáꢀnóꢀthànhꢀhaiꢀHoại,ꢀẨnꢀvàꢀHiện. 

Hìnhꢀ3.3:ꢀNhữngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀHiện 

MGcꢀđíchꢀcủaꢀviệcꢀ@hânꢀHoạiꢀnhuꢀcầuꢀthànhꢀẨnꢀvàꢀHiệnꢀHàꢀgì?ꢀNóꢀhỗꢀtrợꢀviệc 

bánꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀđemꢀHạiꢀnhữngꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀquan 

trọng.ꢀTheoꢀcácꢀnghiênꢀcứu,ꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữa 

nhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀkhôngꢀquyếtꢀđịnhꢀthànhꢀcông.ꢀNhưngꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀsEꢀkhácꢀnhauꢀcănꢀbảnꢀgiữaꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀvà 

kémꢀhiệuꢀquảꢀHà: 

•ꢀNhânꢀviênꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀkhôngꢀ@hânꢀbiệtꢀđượcꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀnhuꢀcầu 

Hiện,ꢀvìꢀv?yꢀhọꢀcóꢀnhữngꢀhànhꢀviꢀứngꢀxửꢀgiốngꢀnhau. 
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•ꢀNhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀkhôngꢀHàmꢀnhưꢀv?y,ꢀhọꢀứngꢀxửꢀvớiꢀnhuꢀcầuꢀẨn 

khácꢀvớiꢀnhuꢀcầuꢀHiện. 

Trongꢀm8tꢀnghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀquanꢀsátꢀ949ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ 

đểꢀđếmꢀsốꢀlầnꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀđếnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀtrongꢀsuốtꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

(Hìnhꢀ3.4).ꢀNhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀchứaꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀnhiềuꢀgấ@ꢀhai 

lầnꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀĐiềuꢀnàyꢀchứngꢀtỏꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀbạnꢀcàngꢀnBmꢀbBtꢀđượcꢀnhiềuꢀnhuꢀcầuꢀẨn,ꢀbạnꢀcàngꢀcó 

nhiềuꢀcơꢀh8iꢀtạoꢀraꢀgiaoꢀdịch.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđượcꢀkhẳngꢀđịnhꢀtrongꢀm8tꢀnghiên 

cứuꢀkhác,ꢀkhiꢀchúngꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀvănꢀ@hòngꢀ@hẩm 

lớn.ꢀCôngꢀtyꢀđóꢀđượcꢀchiaꢀthànhꢀhaiꢀb8ꢀph?n,ꢀm8tꢀHàꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcó 

mứcꢀgiáꢀthấ@ꢀvàꢀm8tꢀHàꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀHớnꢀhơn.ꢀTrongꢀb8ꢀph?nꢀbánꢀcácꢀsản 

phẩmꢀcóꢀmứcꢀgiáꢀthấ@,ꢀkhiꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀđểꢀ@hátꢀhiện 

nhiềuꢀhơnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀthìꢀdoanhꢀthuꢀcủaꢀhọꢀtăngꢀ31%ꢀsoꢀvớiꢀnhómꢀnhânꢀviên 

chưaꢀquaꢀđàoꢀtạo.ꢀVìꢀv?y,ꢀcóꢀthểꢀkhẳngꢀđịnhꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

nhỏ,ꢀbạnꢀcàngꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀnhiềuꢀnhuꢀcầuꢀẨn,ꢀbạnꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀcơꢀh8iꢀthành 

công. 

NhưngꢀcònꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀthìꢀsao?ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀcònꢀđúng 

không?ꢀChBcꢀchBnꢀHàꢀkhông.ꢀKhiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrởꢀnênꢀHớnꢀhơn,ꢀthìꢀmối 

quanꢀhệꢀgiữaꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀthànhꢀcôngꢀsẽꢀgiảmꢀ(Hìnhꢀ3.5).ꢀTrongꢀm8t 

nghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀ@hânꢀtíchꢀ1409ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvớiꢀtrị 

giáꢀtrungꢀbìnhꢀcủaꢀmỗiꢀhợ@ꢀđồngꢀHàꢀ2<.000ꢀđô-Ha.ꢀTráiꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

nhỏ,ꢀkhôngꢀcóꢀmốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀsốꢀHượngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀmàꢀngườiꢀbánꢀ@hát 

hiệnꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhữngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀHàꢀcácꢀtínꢀhiệu 

muaꢀhàngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀnhưngꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀdấu 

hiệuꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 
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Hìnhꢀ3.4:ꢀNhuꢀcầuꢀẨnꢀxựꢀbáoꢀthànhꢀcungꢀtrongꢀcácꢀcuộcꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmu 

nhỏ 

ĐiềuꢀnàyꢀcóꢀDꢀnghĩaꢀgì?ꢀNghĩaꢀHàꢀtrongꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀHớnꢀhơn,ꢀsốꢀHượngꢀnhu 

cầuꢀẨnꢀAꢀhayꢀcácꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀAꢀmàꢀbạnꢀchỉꢀraꢀkhôngꢀảnhꢀhưởng 

nhiềuꢀđếnꢀkếtꢀquảꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhuꢀcầuꢀẨnꢀchỉꢀHàꢀđiểmꢀbBtꢀđầu,ꢀHàꢀnguyên 

liệuꢀthôꢀmàꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀsửꢀdGngꢀnhưꢀm8tꢀ@hầnꢀtrongꢀchiến 

Hượcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀhọ.ꢀĐiềuꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn 

khôngꢀ@hảiꢀHàꢀHượngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀbạnꢀchỉꢀraꢀmàꢀHàꢀcáchꢀbạnꢀxửꢀHDꢀchúngꢀsau 

khiꢀđãꢀchỉꢀra.ꢀVíꢀdG,ꢀtrongꢀb8ꢀph?nꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀcaoꢀcủaꢀcôngꢀty 

vănꢀ@hòngꢀ@hẩm,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀđểꢀcóꢀthểꢀtăng 

sốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀ49ꢀnhânꢀviênꢀHênꢀ3<%ꢀsoꢀvớiꢀnhómꢀđối 

chứng.ꢀTráiꢀvớiꢀcácꢀđồngꢀnghiệ@ꢀtrongꢀb8ꢀph?nꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấp, 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀnàyꢀkhôngꢀHiênꢀquanꢀđếnꢀHượngꢀnhuꢀcầuꢀẨn 

họꢀđãꢀ@hátꢀhiện. 

TạiꢀsaoꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀkhôngꢀdEꢀbáoꢀđượcꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

lớn 

Ngayꢀngàyꢀđầuꢀtiênꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀ1.500ꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀbỏꢀtúiꢀđãꢀđược 

bánꢀchỉꢀtrongꢀchưaꢀđầyꢀhaiꢀtiếng.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀkháchꢀhàngꢀmuốnꢀmuaꢀsảnꢀ@hẩm 

này.ꢀV?yꢀtạiꢀsaoꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀmớiꢀHạiꢀthànhꢀcôngꢀđếnꢀv?y?ꢀBởiꢀnóꢀtạoꢀraꢀsE 
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khôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀcũꢀcồngꢀkềnh,ꢀbấtꢀtiệnꢀvàꢀnóꢀngayꢀH?@ꢀtức 

Hàmꢀ@hátꢀsinhꢀnhuꢀcầuꢀẨn.ꢀNhưngꢀcóꢀm8tꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀcũngꢀrấtꢀquanꢀtrọng. 

Chiếcꢀmáyꢀtínhꢀmớiꢀđãꢀđưaꢀraꢀmứcꢀgiáꢀđ8tꢀ@há,ꢀchỉꢀbằngꢀ1/5ꢀgiáꢀthànhꢀcủa 

nhữngꢀchiếcꢀmáy.ꢀVìꢀv?y,ꢀcóꢀhaiꢀđ8ngꢀcơꢀthúcꢀđẩyꢀkháchꢀmuaꢀhàng:ꢀnhuꢀcầu 

Ẩnꢀ(khôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀhiệnꢀtại)ꢀvàꢀmứcꢀgiáꢀthấ@ꢀcủaꢀsản 

phẩmꢀmới.ꢀKếtꢀhợ@ꢀhaiꢀyếuꢀtốꢀnày,ꢀcóꢀthểꢀthấyꢀtạiꢀsaoꢀmọiꢀngườiꢀHạiꢀđứng 

xế@ꢀhàngꢀđểꢀmuaꢀnó. 

Nhưngꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀnhữngꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀmớiꢀcóꢀgiáꢀcaoꢀgấ@ꢀnăm 

lầnꢀgiáꢀcủaꢀnhữngꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀcũ.ꢀNếuꢀv?y,ꢀtấtꢀnhiênꢀhầuꢀhếtꢀhọꢀsẽꢀkhông 

mua.ꢀLDꢀdoꢀkhiếnꢀnhữngꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀhấ@ꢀd>nꢀkháchꢀhàngꢀHàꢀvìꢀgiáꢀcảꢀhợp 

HD.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀchúngꢀđemꢀđếnꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀnhiềuꢀtínhꢀnăngꢀhơn 

nhưngꢀchỉꢀvớiꢀmứcꢀgiáꢀrẻ. 

Hìnhꢀ3.5:ꢀNhuꢀcầuꢀẨnꢀkhungꢀxựꢀbáoꢀthànhꢀcungꢀtrongꢀcácꢀcuộcꢀbánꢀhàng 

quyꢀmuꢀlớn 

Khiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàng,ꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀ@hảiꢀcânꢀnhBcꢀđếnꢀhaiꢀyếuꢀtố 

này.ꢀM8tꢀHàꢀnhuꢀcầu.ꢀHaiꢀHàꢀgiáꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm.ꢀVềꢀtrườngꢀhợ@ꢀnhữngꢀchiếc 

máyꢀtính,ꢀgiốngꢀnhưꢀnhiềuꢀgiaoꢀdịchꢀnhỏꢀlẻꢀkhác,ꢀvìꢀgiáꢀtrịꢀrẻꢀnênꢀrấtꢀdFꢀthEc 

hiệnꢀgiaoꢀdịch. 
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Cánꢀcânꢀgiáꢀtrị 

Quanꢀniệmꢀvềꢀmốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀquyꢀmôꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀchiꢀ@híꢀbỏꢀraꢀcũngꢀchính 

Hàꢀquanꢀniệmꢀvềꢀcánꢀcânꢀgiáꢀtrị.ꢀNhưꢀtrongꢀHìnhꢀ3.9,ꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀthấy 

nhuꢀcầuꢀHớnꢀhơnꢀchiꢀ@híꢀbỏꢀra,ꢀthìꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀcóꢀm8tꢀgiaoꢀdịch.ꢀNhưngꢀnếu 

chiꢀ@híꢀbỏꢀraꢀHớnꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhuꢀcầu,ꢀthìꢀchBcꢀchBcꢀsẽꢀkhôngꢀxảyꢀraꢀgiaoꢀdịch. 

Trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀgiáꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀthườngꢀthấ@.ꢀKếtꢀquả 

HàꢀquyꢀmôꢀnhuꢀcầuꢀởꢀcánꢀcânꢀcònꢀHạiꢀkhôngꢀHớnꢀtứcꢀHàꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀcóꢀthểꢀv;a 

đủꢀđểꢀkháchꢀhàngꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀgiáꢀtrịꢀthấ@,ꢀvíꢀdGꢀnhưꢀmuaꢀm8t 

chiếcꢀmáyꢀtính.ꢀNhưngꢀnếuꢀchiếcꢀmáyꢀtínhꢀmớiꢀcóꢀgiáꢀđBtꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀchiếc 

máyꢀtínhꢀcũꢀthìꢀnhuꢀcầuꢀbu8cꢀ@hảiꢀHớnꢀhơnꢀmớiꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀquyếtꢀđịnh 

mua. 

Hìnhꢀ3.6:ꢀCánꢀcânꢀgiáꢀtrị:ꢀNhuꢀcầuꢀlớnꢀhơnꢀchiꢀphíꢀbỏꢀra,ꢀlàꢀnềnꢀtảngꢀcủa 

mộtꢀgiaoꢀxịchꢀthànhꢀcung 

Vìꢀchiꢀ@híꢀthấ@,ꢀnênꢀchỉꢀcầnꢀ@hátꢀhiệnꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀhayꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀthìꢀbạn 

cóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀNóꢀcũngꢀgiảiꢀthích 

tạiꢀsaoꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀbạnꢀ@hảiꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkhách 

hàngꢀnhiềuꢀhơn,ꢀnghiêmꢀtrọngꢀhơnꢀvàꢀsâuꢀsBcꢀhơnꢀnhằmꢀhợ@ꢀHDꢀchiꢀ@híꢀtr8i 

trongꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀbạn.ꢀHãyꢀnhớꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀchiꢀ@híꢀkhông 

chỉꢀđượcꢀđoꢀbằngꢀtiền.ꢀNhưꢀđãꢀnóiꢀngayꢀđầuꢀchương,ꢀm8tꢀquyếtꢀđịnhꢀkhông 

đúngꢀcóꢀthểꢀtrảꢀgiáꢀbằngꢀchínhꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀngườiꢀmua.ꢀKháchꢀhàngꢀ@hải 
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hiểuꢀrõꢀnhữngꢀrủiꢀroꢀvàꢀrBcꢀrốiꢀ(nhữngꢀthứꢀkhôngꢀthểꢀđoꢀbằngꢀtiềnꢀm:t)ꢀthêm 

vàoꢀbênꢀchiꢀ@híꢀcủaꢀcánꢀcânꢀgiáꢀtrị.ꢀ 

NhuꢀcầuꢀHiệnꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀnó 

NếuꢀnhuꢀcầuꢀHớnꢀhơnꢀđủꢀđểꢀxemꢀxétꢀm8tꢀgiảiꢀ@há@ꢀcóꢀchiꢀ@híꢀcaoꢀthìꢀthành 

côngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀvớiꢀnhuꢀcầuꢀHiện 

nhiềuꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhuꢀcầuꢀẨn.ꢀTh?tꢀdFꢀdàngꢀđểꢀkiểmꢀnghiệmꢀđiềuꢀnày. 

Trongꢀnghiênꢀcứuꢀtiếnꢀhànhꢀvớiꢀ1.409ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀđãꢀđượcꢀđềꢀc?@ꢀở 

trên,ꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀghiꢀHạiꢀsốꢀlầnꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀmàꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀb8cꢀH8ꢀA 

đóꢀHàꢀtuyênꢀbốꢀcGꢀthểꢀvềꢀmongꢀmuốnꢀmàꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀngườiꢀbánꢀcóꢀthểꢀthỏa 

mãn.ꢀHìnhꢀ3.5ꢀchỉꢀra,ꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀkhôngꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀthànhꢀcông.ꢀNhưngꢀHìnhꢀ3.<ꢀchoꢀthấy,ꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀcao 

gấ@ꢀhaiꢀHầnꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀSốꢀliệuꢀnàyꢀkhẳngꢀđịnhꢀkhi 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀmởꢀr8ng,ꢀviệcꢀgiànhꢀđượcꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀth?tꢀsEꢀrấtꢀquan 

trọng. 

Vìꢀv?y,ꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀkhôngꢀdEꢀbáoꢀthànhꢀcông 

nhưngꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀHạiꢀHàmꢀđượcꢀđiềuꢀđó.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀcả 

nhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀđềuꢀHàꢀdấuꢀhiệuꢀdEꢀbáoꢀthànhꢀcông.ꢀV?yꢀđiều 

nàyꢀcóꢀDꢀnghĩaꢀgìꢀvớiꢀchiếnꢀHượcꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀbạn?ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀnhỏ,ꢀm8tꢀchiếnꢀHượcꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀsẽꢀ@hátꢀhiệnꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀ(nhuꢀcầuꢀẨn) 

vàꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀhiệuꢀquả.ꢀNhưngꢀtrườngꢀhợ@ꢀnàyꢀkhôngꢀđúng 

trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀM8tꢀchiếnꢀHượcꢀthămꢀdòꢀdànhꢀchoꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀHớnꢀ@hảiꢀđượcꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀviệcꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀnhưng 

quanꢀtrọngꢀhơnꢀcảꢀđóꢀHàꢀviệcꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀHớnꢀ@hGꢀthu8cꢀvàoꢀviệcꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀđượcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀAꢀcácꢀcâu 

hỏiꢀđãꢀbiếnꢀchúngꢀthànhꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀraꢀsao. 

DẤUꢀHIỆUꢀMUAꢀHÀNGꢀT6ONGꢀBÁNꢀHÀNGꢀQUYꢀMÔꢀLỚN 
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Hầuꢀhếtꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀquenꢀthu8cꢀvớiꢀkháiꢀniệmꢀ“dấuꢀhiệu 

muaꢀhàng”,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀchoꢀthấyꢀhọꢀđãꢀsẵnꢀsàngꢀmua 

hàngꢀhayꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀbướcꢀtiếnꢀtrongꢀgiaoꢀdịchꢀchưa.ꢀNhuꢀcầuꢀẨnꢀHàꢀdấu 

hiệuꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ;ꢀkháchꢀhàngꢀcàngꢀđồngꢀDꢀnhiều 

lầnꢀvềꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀhayꢀm8tꢀkhóꢀkhănꢀthìꢀcàngꢀchBcꢀchBnꢀthEcꢀhiệnꢀđượcꢀgiao 

dịch.ꢀTráiꢀHại,ꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀHạiꢀHàꢀdấuꢀhiệuꢀmuaꢀhàngꢀdEꢀbáoꢀthànhꢀcông 

trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀlớn.ꢀTheoꢀquanꢀsát,ꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcó 

kinhꢀnghiệmꢀthườngꢀcoiꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀnhưꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀmuaꢀhàng 

đánhꢀgiáꢀthếꢀnàoꢀHàꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀthànhꢀcông.ꢀCònꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀthiếuꢀkinhꢀnghiệmꢀHạiꢀquáꢀcoiꢀtrọngꢀnhuꢀcầuꢀẨn. 

SauꢀđâyꢀHàꢀvíꢀdGꢀvềꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀkinhꢀdoanhꢀchưaꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀtrong 

ngànhꢀviFnꢀthông.ꢀAnhꢀtaꢀnhấnꢀmạnhꢀnhiềuꢀtớiꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀnhưꢀbằngꢀchứng 

choꢀthấyꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtiếnꢀtriển. 

Hìnhꢀ3.7:ꢀNhuꢀcầuꢀHiệnꢀvàꢀthànhꢀcungꢀtrongꢀcácꢀcuộcꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmuꢀlớn 

Phóngꢀviên:ꢀ...ꢀvìꢀthếꢀanhꢀnóiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông? 

Ngườiꢀbán:ꢀVâng,ꢀtôiꢀchoꢀHàꢀv?y. 
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Phóngꢀviên:ꢀKháchꢀhàngꢀcóꢀnóiꢀđiềuꢀgìꢀAꢀdấuꢀhiệuꢀmuaꢀhàngꢀchẳngꢀhạnꢀA 

khiếnꢀanhꢀchoꢀrằngꢀđóꢀHàꢀm8tꢀthànhꢀcôngꢀkhông? 

Ngườiꢀbán:ꢀVâng.ꢀAnhꢀtaꢀth;aꢀnh?nꢀg:@ꢀsEꢀcốꢀvềꢀcôngꢀsuấtꢀđiềuꢀkhiểnꢀtrong 

nhữngꢀgiờꢀcaoꢀđiểmꢀvàoꢀbuổiꢀsáng. 

Phóngꢀviên:ꢀCònꢀgìꢀnữaꢀkhông? 

Ngườiꢀbán:ꢀAnhꢀtaꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀchấtꢀHượngꢀtruyềnꢀdữꢀliệu. 

Phóngꢀviên:ꢀ=Eaꢀtrênꢀnhữngꢀ”dấuꢀhiệu”ꢀnày,ꢀanhꢀnh?nꢀđịnhꢀđóꢀHàꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀthànhꢀcôngꢀsao? 

Ngườiꢀbán:ꢀTôiꢀnghĩꢀv?y.ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀanhꢀtaꢀgiảiꢀquyếtꢀnhữngꢀvấn 

đềꢀnày.ꢀTôiꢀnghĩꢀđóꢀHàꢀm8tꢀcơꢀh8iꢀthu?nꢀHợiꢀchoꢀdoanhꢀnghiệp. 

Ởꢀđây,ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀđánhꢀgiáꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀthànhꢀcôngꢀvìꢀkhách 

hàngꢀđãꢀđưaꢀraꢀhaiꢀvấnꢀđềꢀhayꢀnhuꢀcầuꢀẨn.ꢀNhưngꢀnhưꢀđãꢀnóiꢀsẽꢀkhôngꢀcó 

mốiꢀquanꢀhệꢀnàoꢀgiữaꢀsốꢀHượngꢀvấnꢀđềꢀrBcꢀrốiꢀbạnꢀ@hátꢀhiệnꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớnꢀvớiꢀviệcꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀmuaꢀhàngꢀcủaꢀbạnꢀkhông.ꢀVìꢀhaiꢀtuần 

sau,ꢀngườiꢀbánꢀrấtꢀbấtꢀngờꢀvàꢀthấtꢀvọngꢀkhiꢀbiếtꢀkháchꢀhàngꢀđóꢀHạiꢀcóꢀbuổiꢀtrò 

chuyệnꢀvớiꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀanhꢀtaꢀvàꢀvàiꢀthángꢀsauꢀngườiꢀnàyꢀđãꢀgiànhꢀđược 

kháchꢀhàngꢀvàꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀ 

TráiꢀHại,ꢀhãyꢀngheꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀtạiꢀm8tꢀtổꢀchứcꢀkinh 

doanhꢀtươngꢀtEꢀđánhꢀgiáꢀvềꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông. 

Phóngꢀviên:ꢀĐâyꢀcóꢀ@hảiꢀHàꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀkhông? 

Ngườiꢀbán:ꢀCũngꢀkhóꢀnói.ꢀTôiꢀnh?nꢀthấyꢀcóꢀm8tꢀsốꢀvấnꢀđềꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthể 

giảiꢀquyếtꢀnhưngꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀcóꢀcơꢀh8iꢀquayꢀHạiꢀvàꢀ@hátꢀtriểnꢀchúngꢀthêm,ꢀthì 

tôiꢀcầnꢀsuyꢀxétꢀxemꢀHiệuꢀcóꢀnênꢀtìmꢀkiếmꢀcơꢀh8iꢀkhácꢀkhông.ꢀ 

Phóngꢀviên:ꢀV?yꢀnghĩaꢀHàꢀchịꢀkhôngꢀcoiꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀđóꢀHàꢀ”nhữngꢀdấuꢀhiệu 
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muaꢀhàng”ꢀà? 

Ngườiꢀbán:ꢀTôiꢀnghĩꢀHàꢀchúngꢀkhôngꢀtrEcꢀtiế@.ꢀAnhꢀsẽꢀchẳngꢀđiꢀđếnꢀđâuꢀnếu 

khôngꢀtìmꢀraꢀđượcꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀmìnhꢀcóꢀthểꢀxửꢀHD.ꢀVìꢀthế,ꢀkhôngꢀcóꢀrBcꢀrối 

nghĩaꢀHàꢀkhôngꢀbánꢀđượcꢀhàngꢀAꢀvàꢀđóꢀHàꢀHoạiꢀdấuꢀhiệuꢀtiêuꢀcEcꢀAꢀđâyꢀHà 

nhữngꢀcu8cꢀmuaꢀbánꢀtệꢀnhất.ꢀAnhꢀsẽꢀkhôngꢀthểꢀkhẳngꢀđịnhꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀđó 

Hàꢀdấuꢀhiệuꢀmuaꢀhàng. 

Phóngꢀviên:ꢀTómꢀHại,ꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀnàoꢀđểꢀchứngꢀtỏꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthành 

công? 

Ngườiꢀbán:ꢀĐóꢀHàꢀkhiꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀvềꢀm8tꢀhànhꢀđ8ng,ꢀvíꢀdGꢀnhưꢀ”Chúng 

tôiꢀdEꢀđịnhꢀsửaꢀchữaꢀmạngꢀdữꢀliệuꢀvàoꢀnămꢀtới,”ꢀhayꢀ”Chúngꢀtôiꢀđangꢀtìm 

kiếmꢀm8tꢀhệꢀthốngꢀcóꢀbaꢀđ:cꢀtínhꢀnày”… 

Phóngꢀviên:ꢀChịꢀhiểuꢀrõꢀvềꢀsEꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀnhuꢀcầuꢀHiện. 

Cóꢀvẻꢀnhưꢀchịꢀđangꢀnói,ꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀHàꢀdấuꢀhiệuꢀmuaꢀhàngꢀrõꢀràngꢀhơnꢀnhu 

cầuꢀẨn.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀđúngꢀkhông? 

Ngườiꢀbán:ꢀĐúngꢀv?y.ꢀAnhꢀkhôngꢀthểꢀchỉꢀdEaꢀvàoꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀrBcꢀrốiꢀmà 

anhꢀ@hảiꢀnh?nꢀđượcꢀm8tꢀdấuꢀhiệuꢀrõꢀràngꢀhơn.ꢀĐóꢀHàꢀHDꢀdoꢀtôiꢀchoꢀrằngꢀkỹ 

năngꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀth;a 

nh?nꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀmình.ꢀHầuꢀhếtꢀnhữngꢀngườiꢀtôiꢀg:@ꢀđềuꢀcóꢀnhững 

vấnꢀđềꢀcủaꢀhọꢀnhưngꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀhọꢀsẽꢀmuaꢀhàng.ꢀKỹꢀnăngꢀth?tꢀsEꢀđó 

HàꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀ@hátꢀtriểnꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀđóꢀđủꢀlớnꢀđểꢀnh?nꢀđượcꢀm8tꢀhành 

đ8ng.ꢀKhiꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀđếnꢀm8tꢀhànhꢀđ8ngꢀđóꢀchínhꢀHàꢀkhiꢀanhꢀsẽꢀnghe 

đếnꢀ”dấuꢀhiệuꢀmuaꢀhàng”. 

Khácꢀvớiꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthiếuꢀkinhꢀnghiệm,ꢀngườiꢀbánꢀđ:tꢀHòngꢀtin 

vàoꢀnhữngꢀrBcꢀrốiꢀhayꢀnhuꢀcầuꢀẨn.ꢀSEꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀcôꢀấyꢀt?@ꢀtrungꢀvào 

“nhữngꢀhànhꢀđ8ng”.ꢀNhữngꢀvíꢀdGꢀcôꢀấyꢀđưaꢀraꢀHàꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀgọiꢀHàꢀnhu 

cầuꢀHiện.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀđềuꢀđ:cꢀbiệtꢀchúꢀtrọngꢀđếnꢀbước 
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@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀcoiꢀđóꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀquanꢀtrọngꢀnhất.ꢀ 

Việcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀHàꢀchứcꢀnăngꢀchínhꢀcủaꢀcácꢀcâuꢀhỏi.ꢀGiờꢀđâyꢀtrong 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀdiFnꢀđạtꢀđiềuꢀnàyꢀchínhꢀxácꢀhơn: 

MGcꢀđíchꢀcủaꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHàꢀ@hátꢀhiệnꢀnhữngꢀnhu 

cầuꢀẨnꢀvàꢀ@hátꢀtriểnꢀchúngꢀthànhꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀHiện. 

ChươngꢀsauꢀsẽꢀchoꢀcácꢀbạnꢀthấyꢀđiềuꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀthEcꢀhiệnꢀraꢀsaoꢀkhiꢀsử 

dGngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀSPIN. 
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4 .ꢀChiếnꢀLượcꢀSPIN 

Chươngꢀ3ꢀkếtꢀHu?n:ꢀmGcꢀđíchꢀcủaꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHà 

@hátꢀhiệnꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀvàꢀ@hátꢀtriểnꢀchúngꢀthànhꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀHiện. 

Trongꢀchươngꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀxétꢀxemꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀmỗiꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀSPIN 

A ꢀTìnhꢀhình,ꢀVấnꢀđề,ꢀGợiꢀDꢀvàꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀAꢀđểꢀhỗꢀtrợꢀquáꢀtrìnhꢀ@hát 

triểnꢀnhuꢀcầu. 

CÂUꢀHỎIꢀTÌNHꢀHÌNH 

Trongꢀquáꢀtrìnhꢀnghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀngayꢀkhiꢀbBtꢀđầuꢀmỗiꢀcu8c 

bánꢀhàng,ꢀđ:cꢀbiệtꢀvớiꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀmới,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀthườngꢀtheoꢀm8tꢀm>u.ꢀGiảꢀsử,ꢀtrongꢀHầnꢀđầuꢀg:@ꢀgỡ,ꢀbạnꢀsẽꢀđ:tꢀnhững 

câuꢀhỏiꢀgì?ꢀNếuꢀmuốnꢀbiếtꢀvềꢀkháchꢀhàng,ꢀbạnꢀnênꢀđ:tꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

BạnꢀgiữꢀchứcꢀvGꢀgì? 

BạnꢀHàmꢀởꢀđâyꢀt;ꢀbaoꢀgiờ? 

Bạnꢀđãꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀchưa? 

MGcꢀtiêuꢀcủaꢀbạnꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀnàyꢀHàꢀgì? 

Nếuꢀmuốnꢀtìmꢀhiểuꢀvềꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀbạnꢀcóꢀthểꢀhỏi: 

BạnꢀđangꢀtiếnꢀhànhꢀHoạiꢀhìnhꢀkinhꢀdoanhꢀnào? 

Nóꢀđangꢀtiếnꢀtriểnꢀhayꢀđangꢀthuꢀhẹ@ꢀHại? 

MứcꢀdoanhꢀthuꢀhàngꢀnămꢀcủaꢀbạnꢀHàꢀbaoꢀnhiêu? 

Bạnꢀthuêꢀbaoꢀnhiêuꢀnhânꢀviên? 

Nếuꢀmuốnꢀbiếtꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđangꢀtiếnꢀtriểnꢀnhưꢀthếꢀnào, 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

87 

  

  

bạnꢀcóꢀthểꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

HiệnꢀtạiꢀbạnꢀđangꢀsửꢀdGngꢀthiếtꢀbịꢀnào?ꢀ 

BạnꢀđãꢀsửꢀdGngꢀnóꢀbaoꢀHâu? 

Bạnꢀmuaꢀhayꢀthuêꢀnó?ꢀ 

CóꢀbaoꢀnhiêuꢀnhânꢀviênꢀđangꢀsửꢀdGngꢀnó?ꢀ 

YếuꢀtốꢀchungꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀHàꢀgì?ꢀMỗiꢀcâuꢀhỏiꢀthuꢀth?@ꢀnhữngꢀsE 

việc,ꢀthôngꢀtinꢀvàꢀdữꢀliệuꢀcầnꢀthiếtꢀvềꢀtìnhꢀhìnhꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀVì 

v?y,ꢀchúngꢀtôiꢀgọiꢀchúngꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀ(Hìnhꢀ4.1). 

NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀHàꢀm8tꢀ@hầnꢀthiếtꢀyếuꢀtrongꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàng,ꢀnhấtꢀHàꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúng 

tôiꢀđãꢀchoꢀthấy: 

Hìnhꢀ4.1:ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀ;ìnhꢀhình 

•ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀkhôngꢀHiênꢀquanꢀch:tꢀchẽꢀvớiꢀthànhꢀcông.ꢀTrong 

cácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông,ꢀngườiꢀbánꢀđ:tꢀítꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀhơnꢀtrong 
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nhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcông. 

•ꢀNhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀítꢀkinhꢀnghiệmꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀhơnꢀnhững 

ngườiꢀgiàuꢀkinhꢀnghiệm. 

•ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀHàꢀm8tꢀ@hầnꢀthiếtꢀyếuꢀtrongꢀkhâuꢀThămꢀdò,ꢀnhưng 

phảiꢀcẩnꢀth?nꢀsửꢀdGngꢀchúng.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀthườngꢀđ:tꢀít 

câuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀhơn.ꢀMỗiꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀhọꢀđềuꢀcóꢀtrọngꢀtâmꢀvàꢀmGcꢀđích. 

•ꢀNếuꢀbịꢀhỏiꢀquáꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình,ꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀrấtꢀnhanhꢀchánꢀvà 

mấtꢀkiênꢀnh>n. 

RấtꢀdFꢀHDꢀgiảiꢀnhữngꢀ@hátꢀhiệnꢀnày.ꢀHãyꢀtEꢀhỏiꢀxemꢀaiꢀsẽꢀđượcꢀhưởngꢀHợiꢀt; 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình,ꢀngườiꢀbánꢀhayꢀngườiꢀmua?ꢀ6õꢀràngꢀđóꢀHàꢀngườiꢀbán. 

Thôngꢀthường,ꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀb?nꢀr8nꢀthườngꢀkhôngꢀcảmꢀthấyꢀhứngꢀthú, 

vuiꢀvẻꢀkhiꢀcungꢀcấ@ꢀchoꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀhếtꢀchiꢀtiếtꢀnàyꢀđếnꢀchiꢀtiếtꢀkhác 

vềꢀtìnhꢀhìnhꢀcủaꢀanh/côꢀta,ꢀđ:cꢀbiệtꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀhàngꢀsànhꢀsỏiꢀvàꢀcác 

đạiꢀHDꢀbánꢀhàng.ꢀKhiꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀTrungꢀtâmꢀdầuꢀmỏꢀcủaꢀAnh 

trongꢀvàiꢀtuầnꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀHiênꢀtGcꢀhỏiꢀkháchꢀhàng 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhư:ꢀ“Hãyꢀchoꢀtôiꢀbiếtꢀvềꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀông/bà”, 

hay:ꢀ“Ông/ꢀbàꢀthườngꢀtiếnꢀhànhꢀnhữngꢀbướcꢀnàoꢀđểꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀmua 

hàng?”.ꢀTôiꢀkhôngꢀbiếtꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀmàꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀngồiꢀyênꢀvà 

kiênꢀnh>nꢀtrảꢀlờiꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđó. 

TạiꢀsaoꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthiếuꢀkinhꢀnghiệmꢀHạiꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTình 

hìnhꢀnhiềuꢀhơnꢀnhữngꢀngườiꢀnhiềuꢀkinhꢀnghiệm?ꢀCóꢀHẽꢀđóꢀHàꢀvìꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

TìnhꢀhìnhꢀrấtꢀdFꢀđưaꢀraꢀvàꢀchúngꢀrấtꢀanꢀtoàn.ꢀKhiꢀchưaꢀbiếtꢀnhiềuꢀvềꢀbán 

hàng,ꢀthìꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀchủꢀyếuꢀcủaꢀtôiꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀcóꢀthểꢀbảo 

đảmꢀmìnhꢀkhôngꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀkhóꢀchịu.ꢀVàꢀbởiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTình 

hìnhꢀdườngꢀnhưꢀrấtꢀvôꢀhạiꢀnênꢀtôiꢀđãꢀHạmꢀdGngꢀchúng.ꢀKhôngꢀmayꢀHàꢀhồiꢀđó, 

tôiꢀđãꢀkhôngꢀnhìnꢀthấyꢀm8tꢀsEꢀth?tꢀhiểnꢀnhiênꢀrằngꢀmìnhꢀkhôngꢀthểꢀkhiến 

kháchꢀhàngꢀmuaꢀhàngꢀbằngꢀcáchꢀHàmꢀchoꢀhọꢀ@hátꢀchánꢀHên.ꢀKhuyếtꢀđiểmꢀcủa 
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câuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀHàꢀchúngꢀrấtꢀnhàmꢀchán. 

ĐiềuꢀnàyꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀbạnꢀkhôngꢀnênꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình?ꢀKhông 

A ꢀBạnꢀkhôngꢀthểꢀbánꢀhàngꢀmàꢀkhôngꢀsửꢀdGngꢀchúng.ꢀCu8cꢀnghiênꢀcứuꢀchỉ 

choꢀthấyꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀsẽꢀkhôngꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình 

khôngꢀcầnꢀthiết.ꢀHọꢀluyệnꢀt?@ꢀvàꢀH?@ꢀkếꢀhoạchꢀkỹꢀcàng,ꢀHoạiꢀbỏꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

tìmꢀkiếmꢀthôngꢀtinꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀbuồnꢀchánꢀtrướcꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Khiꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀhơn,ꢀhànhꢀviꢀứngꢀxửꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcũngꢀthay 

đổiꢀtheo.ꢀHọꢀkhôngꢀcònꢀdànhꢀhầuꢀhếtꢀthờiꢀgianꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchỉꢀđểꢀthu 

th?@ꢀthôngꢀtinꢀtìnhꢀhìnhꢀnữa.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀhọꢀhướngꢀtới 

m8tꢀHĩnhꢀvEcꢀkhác. 

CÂUꢀHỎIꢀVẤNꢀĐỀ 

Hầuꢀhếtꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀđềuꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

BạnꢀcóꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀthiếtꢀbịꢀhiệnꢀđangꢀsửꢀdGngꢀkhông? 

NhữngꢀđiểmꢀbấtꢀHợiꢀtrongꢀ@hươngꢀ@há@ꢀbạnꢀđangꢀsửꢀdGngꢀHàꢀgì? 

Hệꢀthốngꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀg:@ꢀkhóꢀkhănꢀgìꢀtrongꢀviệcꢀthEcꢀhiệnꢀtảiꢀtrọng 

caoꢀkhông?ꢀ 

Chiếcꢀmáyꢀcũꢀnàyꢀcóꢀđảmꢀbảoꢀvềꢀđ8ꢀanꢀtoànꢀkhông? 

YếuꢀtốꢀchungꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀHàꢀgì?ꢀMỗiꢀcâuꢀhỏiꢀsẽꢀtìmꢀraꢀnhữngꢀvấn 

đềꢀrBcꢀrối,ꢀkhóꢀkhănꢀhayꢀsEꢀkhôngꢀhàiꢀHòng.ꢀMỗiꢀcâuꢀhỏiꢀsẽꢀyêuꢀcầuꢀkhách 

hàngꢀđưaꢀraꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀẨn.ꢀVàꢀchúngꢀtôiꢀgọiꢀđóꢀHàꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề 

(Hìnhꢀ4.2).ꢀNghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấy: 

1 .ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

thànhꢀcôngꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình. 
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2.ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀnàyꢀrấtꢀch:tꢀchẽ:ꢀngười 

bánꢀcàngꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀcơꢀh8i 

thànhꢀcông. 

3.ꢀTuyꢀnhiênꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀkhông 

Hiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀgiaoꢀdịch.ꢀKhôngꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀnàoꢀcho 

thấyꢀbạnꢀcóꢀthểꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀmìnhꢀbằngꢀcáchꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâu 

hỏiꢀVấnꢀđề. 

TỉꢀlệꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀmàꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGng 

thểꢀhiệnꢀbềꢀdàyꢀkinhꢀnghiệmꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđó.ꢀNhữngꢀngườiꢀcó 

kinhꢀnghiệmꢀthườngꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀhơn. 

HãyꢀxemꢀxétꢀkỹꢀDꢀnghĩaꢀcủaꢀnhữngꢀ@hátꢀhiệnꢀnày.ꢀKhôngꢀngạcꢀnhiênꢀHà 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀđếnꢀkháchꢀhàngꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhững 

câuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình.ꢀNếuꢀkhôngꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀchoꢀkháchꢀhàng,ꢀsẽ 

khôngꢀcóꢀcơꢀsởꢀđểꢀtiếnꢀhànhꢀgiaoꢀdịch.ꢀNếuꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀbạnꢀcóꢀthể 

giảiꢀquyết,ꢀthìꢀtứcꢀHàꢀbạnꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀcungꢀcấ@ꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀm8tꢀđiềuꢀgì 

đóꢀhữuꢀích. 

Hìnhꢀ4.2:ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề 
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CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀvàꢀkinhꢀnghiệm 

RấtꢀdFꢀđểꢀhiểuꢀtạiꢀsaoꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀđ:tꢀítꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình 

nhưngꢀHạiꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀhơn.ꢀTôiꢀnhớꢀđiềuꢀnàyꢀđãꢀxảyꢀraꢀnhưꢀthế 

nàoꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀmình.ꢀKhiꢀcònꢀtrẻꢀvàꢀchưaꢀcóꢀkinhꢀnghiệm, 

tôiꢀthườngꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình.ꢀKhiꢀkháchꢀhàngꢀsB@ꢀmấtꢀkiên 

nh>n,ꢀHúcꢀđóꢀtôiꢀsẽꢀd;ngꢀhỏiꢀvàꢀnóiꢀvềꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm.ꢀNếuꢀtại 

thờiꢀđiểmꢀđó,ꢀbạnꢀbu8cꢀtôiꢀhỏiꢀvềꢀcácꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀkháchꢀhàng,ꢀthìꢀtôiꢀsẽꢀcảm 

thấyꢀmiFnꢀcưỡng.ꢀTh?mꢀchí,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀ“anꢀtoàn”ꢀcũngꢀkhiến 

kháchꢀhàngꢀcủaꢀtôiꢀmấtꢀkiênꢀnh>nꢀAꢀdĩꢀnhiên,ꢀtôiꢀkhôngꢀmuốnꢀgâyꢀkhóꢀchịu 

choꢀhọꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcôngꢀkíchꢀvềꢀcácꢀvấnꢀđề. 

NhưngꢀrồiꢀtôiꢀđãꢀHấyꢀhếtꢀcanꢀđảmꢀđểꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀcácꢀvấnꢀđề.ꢀTh?tꢀbấtꢀngờ, 

thayꢀvìꢀcảmꢀthấyꢀbịꢀxúcꢀ@hạm,ꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀbBtꢀđầuꢀchúꢀDꢀđếnꢀnhữngꢀgìꢀtôi 

nói.ꢀViệcꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀtôiꢀđãꢀđượcꢀcảiꢀthiện.ꢀT;ꢀđó,ꢀtôiꢀdànhꢀnhiềuꢀthờiꢀgian 

hơnꢀđểꢀhỏiꢀvềꢀcácꢀvấnꢀđềꢀvàꢀbớtꢀthờiꢀgianꢀtìmꢀkiếmꢀcácꢀchiꢀtiếtꢀvềꢀtìnhꢀhình. 

Nhữngꢀngườiꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀnhấtꢀmàꢀtôiꢀt;ngꢀnóiꢀchuyệnꢀcũngꢀđãꢀcóꢀthời 

kỳꢀchuyểnꢀđổiꢀtươngꢀtEꢀnhưꢀv?yꢀtrongꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọ. 

CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn 

NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀChúngꢀcũngꢀHàꢀm8tꢀ@hầnꢀthiếtꢀyếuꢀcủaꢀviệcꢀthămꢀdòꢀnhằm 

mởꢀr8ngꢀvàꢀ@hátꢀtriểnꢀviệcꢀbánꢀhàng.ꢀXétꢀchoꢀcùng,ꢀnếuꢀkhôngꢀtìmꢀraꢀbấtꢀkỳ 

vấnꢀđềꢀnàoꢀđểꢀgiảiꢀquyết,ꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀcơꢀsởꢀđểꢀtạoꢀdEngꢀm8tꢀmốiꢀquan 

hệꢀkinhꢀdoanh.ꢀTrongꢀchươngꢀnày,ꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀHớn,ꢀcònꢀcóꢀnhữngꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀhơn.ꢀNhưng 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀv>nꢀHàꢀnềnꢀtảngꢀđểꢀhìnhꢀthànhꢀ@hầnꢀcònꢀHạiꢀcủaꢀcu8c 

bánꢀhàng.ꢀĐểꢀhướngꢀd>nꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀchủꢀchốt,ꢀchúngꢀtôiꢀthường 

bBtꢀđầuꢀbằngꢀviệcꢀ@hânꢀtíchꢀcáchꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề. 

M8tꢀcâuꢀhỏiꢀkhó 
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TạiꢀsaoꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀhơnꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

nhỏꢀsoꢀvớiꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn?ꢀCácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀsẽꢀHDꢀgiải 

choꢀđiềuꢀđó.ꢀTheoꢀHìnhꢀ4.3,ꢀtrongꢀbảnꢀ@hânꢀtíchꢀvềꢀ949ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀnhỏ,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀđemꢀHạiꢀthànhꢀcôngꢀcao 

gấ@ꢀhaiꢀHầnꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀNhưꢀđãꢀnóiꢀởꢀChươngꢀ3, 

khiꢀchúngꢀtôiꢀhướngꢀd>nꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀđ:tꢀnhiều 

câuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀhơn,ꢀthìꢀcóꢀsEꢀgiaꢀtăngꢀđángꢀkểꢀtrongꢀdoanhꢀthuꢀcủaꢀhọ. 

NhưngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀlạiꢀkhôngꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀ(Hìnhꢀ4.4).ꢀĐóꢀHàꢀdoꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀkhôngꢀdEꢀbáoꢀđượcꢀthành 

côngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀMGcꢀđíchꢀcủaꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀHàꢀnhằmꢀ@hát 

hiệnꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀẨn.ꢀVìꢀv?y,ꢀnếuꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀkhôngꢀdEꢀbáoꢀsEꢀthànhꢀcông 

trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀthìꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀcũngꢀv?y. 

M8tꢀngoạiꢀHệꢀthúꢀvị 

=ùꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀmạnhꢀmẽꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ 

hơnꢀHàꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhưngꢀv>nꢀcóꢀm8tꢀngoạiꢀHệꢀrấtꢀthúꢀvị. 

MasaakiꢀImai,ꢀChủꢀtịchꢀT?@ꢀđoànꢀCambridgeꢀđãꢀcùngꢀchúngꢀtôiꢀtiếnꢀhành 

m8tꢀsốꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀtạiꢀNh?t.ꢀTrongꢀkhiꢀtạiꢀ@hươngꢀTây,ꢀngườiꢀtaꢀchấp 

nh?nꢀviệcꢀngườiꢀbánꢀhỏiꢀkháchꢀhàngꢀvềꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀrBcꢀrối,ꢀthìꢀđiềuꢀnày 

khôngꢀdFꢀdàngꢀchútꢀnàoꢀtrongꢀnềnꢀvănꢀhóaꢀNh?tꢀBản.ꢀĐiềuꢀđóꢀbịꢀcoiꢀHàꢀm8t 

tháiꢀđ8ꢀkhiếmꢀnhã.ꢀ=oꢀkhácꢀbiệtꢀvềꢀvănꢀhóa,ꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀNh?t 

BảnꢀhiếmꢀkhiꢀđưaꢀraꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀđồngꢀnghiệ@ꢀ@hương 

Tâyꢀcủaꢀhọ.ꢀ 
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Hìnhꢀ4.3:ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀdựꢀbáoꢀsựꢀthànhꢀcungꢀtrongꢀcácꢀcuộcꢀbán 

hàngꢀquyꢀmuꢀnhỏ 

Hìnhꢀ4.4:ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀdựꢀbáoꢀsựꢀthànhꢀcungꢀtrongꢀcácꢀcuộcꢀbán 

hàngꢀquyꢀmuꢀlớn 

Khiꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀBanꢀ@hGꢀtráchꢀsảnꢀ@hẩmꢀcơꢀkhíꢀcủaꢀFujiꢀXerox,ꢀImaiꢀnh?n 

thấyꢀtrongꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀthànhꢀcông,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀv>nꢀđượcꢀdùng 

nhiềuꢀhơn.ꢀKhiꢀm8tꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀkinhꢀdoanhꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀkỹꢀnăng 

thămꢀdòꢀgồmꢀcảꢀcáchꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀthìꢀdoanhꢀthuꢀcủaꢀhọꢀtăngꢀ<4%ꢀso 

vớiꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀchưaꢀquaꢀđàoꢀtạo.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnày,ꢀcâuꢀhỏiꢀVấn 

đềꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀ 
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CÂUꢀHỎIꢀGỢIꢀÝ 

Hầuꢀhếtꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀkinhꢀnghiệm,ꢀkhiꢀđứngꢀtrướcꢀm8tꢀkhách 

hàngꢀquanꢀtrọngꢀđềuꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀđầyꢀđủꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀvàꢀcâuꢀhỏi 

Vấnꢀđề.ꢀNhưngꢀđiềuꢀđóꢀchưaꢀchBcꢀđãꢀđemꢀHạiꢀthànhꢀcông.ꢀTrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀnhỏ,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀnếuꢀ@hátꢀhiệnꢀđượcꢀcácꢀvấnꢀđềꢀvà 

chứngꢀminhꢀbạnꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀchúngꢀAꢀnênꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀdEaꢀtrênꢀcâu 

hỏiꢀVấnꢀđềꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀcóꢀthểꢀrấtꢀhiệuꢀquả.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀthìꢀnóꢀkhôngꢀchBcꢀđãꢀđemꢀHạiꢀhiệuꢀquả.ꢀVíꢀdGꢀdướiꢀđâyꢀsẽꢀHD 

giảiꢀtạiꢀsao: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình)ꢀÔngꢀcóꢀsửꢀdGngꢀmáyꢀContortomatꢀtrongꢀcác 

@hòngꢀbanꢀcủaꢀmìnhꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀbaꢀchiếc. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀCácꢀthợꢀmáyꢀcóꢀg:@ꢀkhóꢀkhănꢀkhiꢀsửꢀdGng 

chúngꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀCóꢀchútꢀkhóꢀkhăn,ꢀnhưngꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀhọcꢀđược 

cáchꢀsửꢀdGngꢀchúng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Đưaꢀraꢀgiảiꢀ@há@)ꢀHệꢀthốngꢀEasfHoꢀmớiꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiải 

quyếtꢀkhóꢀkhănꢀnàyꢀchoꢀông. 

Kháchꢀhàng:ꢀHệꢀthốngꢀcủaꢀanhꢀgiáꢀbaoꢀnhiêu?ꢀ 

Ngườiꢀbán:ꢀKhoảngꢀ120.000ꢀđô-Haꢀvà... 

Kháchꢀhàng:ꢀ(6ấtꢀkinhꢀngạc)ꢀ120.000ꢀđô-Ha!!!ꢀChỉꢀđểꢀcóꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀdFꢀsử 

dGngꢀhơn!ꢀAnhꢀđangꢀđùaꢀsao. 

Chuyệnꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀởꢀđây?ꢀKháchꢀhàngꢀcóꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀnhỏꢀAꢀ“Chúng 

tôiꢀcóꢀchútꢀkhóꢀkhăn”ꢀAꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀthấyꢀcầnꢀthiếtꢀ@hảiꢀmấtꢀđếnꢀ120.000 
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đô-Haꢀđểꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀđó.ꢀTheoꢀcánꢀcânꢀgiáꢀtrịꢀ(Hìnhꢀ4.5),ꢀvấnꢀđềꢀnày 

chưaꢀđủꢀlớnꢀđểꢀcânꢀbằngꢀvớiꢀmứcꢀ@híꢀphảiꢀbỏꢀraꢀđểꢀgiảiꢀquyếtꢀnó.ꢀĐiềuꢀgìꢀsẽ 

xảyꢀraꢀnếuꢀmứcꢀgiáꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀEasfHoꢀchỉꢀHàꢀ120ꢀđô-Haꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHà 

1 20.000ꢀđô-Ha?ꢀKháchꢀhàngꢀcóꢀt;ꢀchốiꢀkhông?ꢀChBcꢀchBnꢀkhông;ꢀtrongꢀkhi 

mứcꢀgiáꢀ120.000ꢀđô-Haꢀquáꢀcao,ꢀ120ꢀđôꢀHaꢀHạiꢀHàꢀmứcꢀgiáꢀnhỏꢀđểꢀchiꢀtrảꢀcho 

việcꢀsửꢀdGngꢀmáyꢀmócꢀdFꢀdàngꢀhơn.ꢀVìꢀv?y,ꢀnếuꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

nhỏꢀAꢀnếuꢀsảnꢀ@hẩmꢀEasfHoꢀcóꢀtrịꢀgiáꢀ120ꢀđô-HaꢀAꢀthìꢀchỉꢀcầnꢀngayꢀkhiꢀ@hát 

hiệnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀrằngꢀmáyꢀmócꢀhiệnꢀtạiꢀrấtꢀkhóꢀsửꢀdGng,ꢀsẽꢀđủꢀtạoꢀnênꢀm8t 

giaoꢀdịch.ꢀNhuꢀcầuꢀẨnꢀchBcꢀchBnꢀdEꢀbáoꢀvềꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀnhỏ. 

Tuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀm8tꢀđiềuꢀrõꢀràngꢀHàꢀchúngꢀtaꢀkhông 

đủꢀkhảꢀnăngꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀvàꢀđưaꢀraꢀcácꢀgiảiꢀ@há@.ꢀV?yꢀngười 

bánꢀnênꢀHàmꢀgì?ꢀỞꢀđây,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀtrởꢀnênꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀtrong 

việcꢀđạtꢀđượcꢀthànhꢀcông.ꢀHãyꢀquanꢀsátꢀcáchꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀcóꢀkinh 

nghiệmꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđểꢀtăngꢀmứcꢀđ8ꢀnghiêmꢀtrọngꢀcủaꢀvấnꢀđề 

trướcꢀkhiꢀđưaꢀraꢀgiảiꢀ@há@: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀCácꢀthợꢀmáyꢀcóꢀg:@ꢀkhóꢀkhănꢀkhiꢀsửꢀdGng 

chúngꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀCóꢀchútꢀkhóꢀkhăn,ꢀnhưngꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀhọcꢀđược 

cáchꢀsửꢀdGngꢀchúng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀÔngꢀnóiꢀchúngꢀkhóꢀsửꢀdGng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀảnh 

hưởngꢀgìꢀđếnꢀsảnꢀHượng?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Chỉꢀnh?nꢀthấyꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀnhỏ)ꢀ6ấtꢀít,ꢀvìꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀđàoꢀtạo 

baꢀngườiꢀbiếtꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀchúng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀNếuꢀv?y,ꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀkhiếnꢀviệcꢀsảnꢀxuấtꢀbị 

đìnhꢀtrệꢀsao?ꢀ 
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Kháchꢀhàng:ꢀ(V>nꢀthấyꢀvấnꢀđềꢀchưaꢀquanꢀtrọng)ꢀKhông,ꢀchỉꢀtr;ꢀkhiꢀm8t 

trongꢀbaꢀthợꢀmáyꢀđóꢀ@hảiꢀtìmꢀngườiꢀkhácꢀthayꢀthế. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀCóꢀvẻꢀnhưꢀkhóꢀkhănꢀtrongꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀnhững 

chiếcꢀmáyꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđemꢀđếnꢀchoꢀnhữngꢀthợꢀmáyꢀmàꢀôngꢀđàoꢀtạoꢀm8tꢀvấn 

đềꢀrBcꢀrốiꢀvềꢀdoanhꢀsố.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀđúngꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Nh?nꢀthấyꢀvấnꢀđềꢀlớnꢀhơn)ꢀĐúngꢀv?y,ꢀmọiꢀngườiꢀkhôngꢀthích 

sửꢀdGngꢀcácꢀmáyꢀContortomatꢀvàꢀnhìnꢀchungꢀcácꢀthợꢀmáyꢀkhôngꢀgBnꢀbóꢀHâu 

dàiꢀvớiꢀchúngꢀtôi. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀV?yꢀdoanhꢀsốꢀnàyꢀcóꢀnghĩaꢀgìꢀvềꢀm:tꢀchiꢀ@híꢀđào 

tạo? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Xemꢀxétꢀkỹꢀhơn)ꢀPhảiꢀvàiꢀthángꢀthìꢀm8tꢀthợꢀđiềuꢀkhiểnꢀmáy 

mớiꢀcóꢀthểꢀthànhꢀthạoꢀvìꢀthếꢀmỗiꢀthợꢀmáyꢀcóꢀthểꢀnh?nꢀ4.000ꢀđô-Haꢀcảꢀtiền 

Hươngꢀvàꢀ@hGꢀcấ@.ꢀĐ:cꢀbiệt,ꢀchúngꢀtôiꢀtrảꢀContortomatꢀ500ꢀđô-Haꢀđàoꢀtạoꢀcác 

thợꢀmáyꢀmớiꢀtạiꢀnhàꢀmáyꢀSoutham@ton.ꢀVìꢀv?y,ꢀcóꢀthểꢀphảiꢀthêmꢀ1.000ꢀđô-la 

choꢀchiꢀ@híꢀđiꢀHại.ꢀBạnꢀbiếtꢀđấy,ꢀmấtꢀkhoảngꢀ5.000ꢀđô-Haꢀchoꢀmỗiꢀthợꢀmáy 

chúngꢀtôiꢀđàoꢀtạoꢀAꢀvàꢀtôiꢀnghĩꢀchúngꢀtôiꢀcầnꢀđàoꢀtạoꢀítꢀnhấtꢀnămꢀngườiꢀtrong 

nămꢀnay. 

Ngườiꢀbán:ꢀV?yꢀHàꢀhơnꢀ25.000ꢀđô-Haꢀchoꢀchiꢀ@híꢀđàoꢀtạoꢀdướiꢀsáuꢀtháng. 

(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀNếuꢀviệcꢀđàoꢀtạoꢀkhôngꢀđemꢀHạiꢀhiệuꢀquảꢀthìꢀsẽꢀHàmꢀthất 

thoátꢀbaoꢀnhiêuꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsảnꢀxuất? 

Kháchꢀhàng:ꢀKhôngꢀnhiều.ꢀNếuꢀm8tꢀkhâuꢀsảnꢀxuấtꢀbịꢀngưngꢀtrệ,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽ 

thuyếtꢀ@hGcꢀcácꢀthợꢀmáyꢀkhácꢀHàmꢀviệcꢀngoàiꢀgiờꢀho:cꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀthuê 

ngoài. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

97 

  

  

Hìnhꢀ4.5 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀLàmꢀviệcꢀngoàiꢀgiờꢀkhôngꢀHàmꢀtăngꢀchiꢀ@híꢀcủa 

ôngꢀsao? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Nh?nꢀthấyꢀvấnꢀđềꢀth?tꢀsEꢀnghiêmꢀtrọng)ꢀCóꢀchứ,ꢀchiꢀ@híꢀcho 

giờꢀHàmꢀthêmꢀcaoꢀgấ@ꢀ2,5ꢀHầnꢀsoꢀvớiꢀgiờꢀHàmꢀviệcꢀbìnhꢀthường.ꢀNhưngꢀkểꢀcả 

vớiꢀmứcꢀtiềnꢀHươngꢀngoàiꢀgiờꢀnày,ꢀcácꢀthợꢀmáyꢀcũngꢀkhôngꢀsẵnꢀHòngꢀHàm 

thêmꢀgiờꢀAꢀvàꢀđóꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀHDꢀdoꢀkhiếnꢀchúngꢀtôiꢀHiênꢀtGcꢀ@hải 

tuyểnꢀnhânꢀviên.ꢀ 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀLiệuꢀviệcꢀthuêꢀngoàiꢀcóꢀHàmꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀchất 

Hượngꢀcôngꢀviệcꢀkhông?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀCóꢀHàꢀđiềuꢀtôiꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀnhất.ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀkiểmꢀsoátꢀchất 

Hượngꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀn8iꢀb8,ꢀnhưngꢀkhiꢀsảnꢀ@hẩmꢀđượcꢀđưaꢀraꢀngoài,ꢀtôi 

bu8cꢀ@hảiꢀ@hóꢀm:cꢀchoꢀngườiꢀkhác. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀCóꢀHẽ,ꢀbu8cꢀ@hảiꢀthuêꢀngoàiꢀHàmꢀcũngꢀkhiếnꢀông 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

98 

  

 
 

  

bịꢀphGꢀthu8cꢀvàoꢀkếꢀhoạchꢀgiaoꢀhàngꢀcủaꢀngườiꢀkhác? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúng!ꢀTôiꢀ@hảiꢀmấtꢀđếnꢀbaꢀtiếngꢀgọiꢀđiệnꢀthoạiꢀđểꢀgiGcꢀchuyến 

hàngꢀcuối. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Tổngꢀkết)ꢀV?yꢀt;ꢀnhữngꢀđiềuꢀôngꢀv;aꢀnói,ꢀvìꢀcácꢀmáy 

ContortomatꢀrấtꢀkhóꢀsửꢀdGngꢀnênꢀôngꢀ@hảiꢀchiꢀ25.000ꢀđô-Haꢀchoꢀchiꢀ@híꢀđào 

tạoꢀtrongꢀnămꢀnayꢀvàꢀôngꢀđangꢀ@hảiꢀchịuꢀm8tꢀchiꢀ@híꢀđBtꢀđỏꢀchoꢀcácꢀthợꢀmáy. 

Ôngꢀđangꢀ@hảiꢀđốiꢀm:tꢀvớiꢀtìnhꢀtrạngꢀđìnhꢀtrệꢀtrongꢀsảnꢀxuất,ꢀđiềuꢀnàyꢀd>n 

tớiꢀchiꢀ@híꢀtrảꢀgiờꢀHàmꢀthêmꢀđBtꢀvàꢀbu8cꢀôngꢀ@hảiꢀthuêꢀngoàiꢀHàm.ꢀNhưngꢀviệc 

thuêꢀngoàiꢀkhiếnꢀôngꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvìꢀchấtꢀHượngꢀthấ@ꢀvàꢀthờiꢀhạnꢀgiao 

hàngꢀmu8n. 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y,ꢀtôiꢀcũngꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀcáiꢀmáyꢀContortomatꢀđang 

gâyꢀraꢀvấnꢀđềꢀhếtꢀsứcꢀnghiêmꢀtrọng. 

Nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀcánꢀcânꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀngười 

mua?ꢀGiờꢀđây,ꢀvấnꢀđềꢀnhỏꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀvấnꢀđềꢀlớnꢀhơnꢀnhiềuꢀAꢀvàꢀcũngꢀmất 

nhiềuꢀchiꢀ@híꢀhơnꢀAꢀchiꢀ@híꢀgiảiꢀquyếtꢀ120.000ꢀđô-Haꢀdườngꢀnhưꢀkhôngꢀcòn 

vôꢀHDꢀnữaꢀ(Hìnhꢀ4.9). 

ĐâyꢀchínhꢀHàꢀmGcꢀđíchꢀchủꢀyếuꢀcủaꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquy 

môꢀHớn.ꢀChúngꢀbiếnꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀkháchꢀhàngꢀchoꢀHàꢀnhỏꢀtrởꢀthànhꢀm8tꢀvấnꢀđề 

đủꢀlớnꢀđểꢀđưaꢀraꢀhànhꢀđ8ng.ꢀĐươngꢀnhiên,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcũngꢀđược 

tiếnꢀhànhꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀVàiꢀthángꢀtrướcꢀtôiꢀnóiꢀchuyệnꢀvới 

m8tꢀngườiꢀbạnꢀvềꢀnhữngꢀchiếcꢀôꢀtô.ꢀCu8cꢀh8iꢀthoạiꢀnhưꢀsau: 

Ngườiꢀbạn:ꢀChiếcꢀxeꢀcủaꢀc?uꢀthếꢀnào,ꢀNeiH? 

NeiH:ꢀV>nꢀtốt.ꢀNóꢀchỉꢀhơiꢀcũꢀnhưngꢀv>nꢀchởꢀđượcꢀmình. 

Ngườiꢀbạn:ꢀV?yꢀc?uꢀkhôngꢀnghĩꢀtớiꢀm8tꢀchiếcꢀxeꢀmớiꢀsao? 
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NeiH:ꢀKhông,ꢀmìnhꢀv>nꢀcóꢀthểꢀdùngꢀchiếcꢀxeꢀnày. 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀNhưngꢀchiếcꢀôꢀtôꢀcủaꢀc?uꢀ@hảiꢀsửꢀdGngꢀítꢀnhất 

bảyꢀnămꢀrồi.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀnghĩaꢀc?uꢀcóꢀthểꢀchêꢀbaiꢀbấtꢀkỳꢀgiáꢀtrịꢀsửꢀdGngꢀnào 

củaꢀnó? 

NeiH:ꢀMìnhꢀchoꢀHàꢀđúng. 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀC?uꢀđangꢀmấtꢀvàiꢀnghìnꢀđô-Haꢀm8tꢀnămꢀđểꢀđóng 

thuếꢀsửaꢀchữaꢀđúngꢀkhông? 

NeiH:ꢀMìnhꢀchưaꢀtínhꢀAꢀmìnhꢀkhôngꢀnghĩꢀnóꢀnhiềuꢀv?yꢀđâuꢀAꢀnhưngꢀcóꢀHẽꢀc?u 

đúng. 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀVàꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀchiếcꢀôꢀtôꢀbảyꢀnămꢀtuổi 

HuônꢀbáoꢀsaiꢀsốꢀkiHometꢀsao? 

NeiH:ꢀĐúngꢀHàꢀmìnhꢀHuônꢀ@hảiꢀđổꢀđầyꢀxăng.ꢀĐúngꢀthế,ꢀnóꢀchẳngꢀbaoꢀgiờꢀbáo 

đúngꢀsốꢀkiHometꢀchoꢀmìnhꢀcảꢀAꢀvàꢀgầnꢀđâyꢀcònꢀtệꢀhơn. 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀVàꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀđiềuꢀđóꢀkhiếnꢀc?uꢀ@hảiꢀtốn 

nhiềuꢀtiềnꢀhơn? 

NeiH:ꢀĐúngꢀv?y,ꢀrấtꢀtốn. 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀVàꢀđ8ꢀtuổiꢀcủaꢀchiếcꢀxeꢀcũngꢀđồngꢀnghĩaꢀvới 

mứcꢀtiêuꢀthGꢀdầuꢀcaoꢀhơnꢀnhiều,ꢀđúngꢀkhôngꢀ? 

NeiH:ꢀĐúng.ꢀ 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀCònꢀđ8ꢀanꢀtoànꢀcủaꢀchiếcꢀxeꢀthìꢀsao? 

NeiH:ꢀĐóꢀHàꢀđiềuꢀđángꢀHoꢀngại.ꢀMìnhꢀmớiꢀchỉꢀbịꢀhaiꢀHầnꢀhỏngꢀmáy,ꢀnhưng… 

mỗiꢀHầnꢀHáiꢀxe,ꢀmìnhꢀHạiꢀHoꢀHBngꢀxemꢀnóꢀcònꢀchạyꢀtốtꢀkhông. 
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Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀVàꢀnếuꢀnóꢀHạiꢀbịꢀhỏngꢀmáy,ꢀthìꢀsẽꢀrấtꢀkhóꢀtìm 

đượcꢀđồꢀphGꢀtùngꢀthayꢀthếꢀchoꢀm8tꢀchiếcꢀxeꢀcũꢀnhưꢀv?y? 

NeiH:ꢀTuyꢀchuyệnꢀđóꢀchưaꢀxảyꢀraꢀnhưngꢀđóꢀcũngꢀHàꢀm8tꢀmốiꢀHoꢀngạiꢀcủa 

mình. 

Hìnhꢀ4.6:ꢀCánꢀcânꢀgiáꢀtrị:ꢀMứcꢀđộꢀnghiêmꢀtrọngꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀvvợtꢀquaꢀchiꢀphí 

giảiꢀquyết 

Ngườiꢀbạn:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀTh?tꢀbấtꢀtiệnꢀnếuꢀc?uꢀbịꢀhỏngꢀmáyꢀởꢀđâuꢀđóꢀvà 

phảiꢀmấtꢀt?nꢀhaiꢀthángꢀđểꢀchờꢀđồꢀphGꢀtùngꢀđượcꢀchuyểnꢀvề? 

NeiH:ꢀĐúngꢀv?y,ꢀđóꢀHàꢀđiềuꢀmìnhꢀHoꢀHBng.ꢀMìnhꢀbBtꢀđầuꢀbănꢀkhoănꢀHiệuꢀtrong 

thờiꢀgianꢀtớiꢀmìnhꢀcóꢀnênꢀmuaꢀxeꢀmớiꢀkhông.ꢀC?uꢀsẽꢀgiớiꢀthiệuꢀchoꢀmìnhꢀm8t 

sốꢀloạiꢀôꢀtôꢀgiáꢀcảꢀhợ@ꢀHDꢀchứ? 

Bánꢀm8tꢀchiếcꢀôꢀtôꢀchỉꢀHàꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏꢀsoꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớn 

chúngꢀtôiꢀđãꢀđềꢀc?@.ꢀNhưngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđãꢀhìnhꢀthànhꢀnênꢀcácꢀmức 
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đ8ꢀcủaꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀtrongꢀbấtꢀkỳꢀquyếtꢀđịnhꢀnàoꢀ(Hìnhꢀ4.<).ꢀTrongꢀnhững 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀHàꢀtínꢀhiệuꢀdEꢀbáoꢀthành 

côngꢀrấtꢀhữuꢀhiệu.ꢀNhưngꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀcóꢀthểꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀnhỏꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀ=oꢀv?y,ꢀm8tꢀsốꢀngườiꢀcoi 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀHàꢀkhôngꢀcầnꢀthiếtꢀkhiꢀquyếtꢀđịnhꢀđưaꢀraꢀHàꢀnhỏ. 

Cácꢀchuyênꢀgiaꢀthườngꢀbánꢀhàngꢀtốtꢀhơnꢀhọꢀtưởng 

Cóꢀm8tꢀđiềuꢀthúꢀvịꢀkhácꢀtrongꢀcu8cꢀtraoꢀđổiꢀvềꢀôꢀtôꢀnày.ꢀĐóꢀkhôngꢀ@hảiꢀHà 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng;ꢀbạnꢀtôiꢀkhôngꢀbiếtꢀgìꢀvềꢀbánꢀhàng.ꢀAnhꢀHàꢀm8tꢀkỹꢀsưꢀtư 

vấnꢀnhưngꢀanhꢀtaꢀHạiꢀHàmꢀtốtꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀôꢀtô.ꢀCácꢀchuyênꢀgia,ꢀđ:cꢀbiệtꢀHà 

nhữngꢀngườiꢀHuônꢀ@hảiꢀđưaꢀraꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀchẩnꢀđoánꢀnhưꢀm8tꢀ@hầnꢀcủaꢀcông 

việc,ꢀcóꢀthểꢀtiế@ꢀthuꢀvàꢀứngꢀdGngꢀdFꢀdàngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđểꢀgiú@ꢀhọꢀbán 

hàng. 

TạiꢀHuthwaite,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀvạchꢀraꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀcho 

nhiềuꢀtổꢀchứcꢀtưꢀvấnꢀchuyênꢀnghiệ@.ꢀChúngꢀtôiꢀrấtꢀngạcꢀnhiênꢀvềꢀviệcꢀHàm 

thếꢀnàoꢀmàꢀnhữngꢀngườiꢀchúngꢀtôiꢀđàoꢀtạoꢀAꢀnhữngꢀngườiꢀHuônꢀnghĩꢀmình 

khôngꢀthểꢀbánꢀđượcꢀhàngꢀHạiꢀtrởꢀnênꢀrấtꢀkhéoꢀHéoꢀkhiꢀứngꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

GợiꢀD.ꢀHiệnꢀtại,ꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀcácꢀđốiꢀtácꢀvềꢀkiểmꢀtoán.ꢀKhông 

cóꢀhìnhꢀảnhꢀnàoꢀthểꢀhiệnꢀm8tꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀhơnꢀHàꢀhìnhꢀảnhꢀcủa 

nhânꢀviênꢀkiểmꢀtoán.ꢀNhữngꢀngườiꢀgiàꢀthườngꢀnói:ꢀ“Conꢀtrai,ꢀnếuꢀconꢀkhông 

muốnꢀbịꢀkíchꢀđ8ngꢀvàꢀchịuꢀá@ꢀHEcꢀt;ꢀnhânꢀviênꢀkiểmꢀtoán,ꢀthìꢀhãyꢀtrởꢀthành 

nhânꢀviênꢀkiểmꢀtoán.”ꢀM8tꢀsốꢀnhânꢀviênꢀkiểmꢀtoánꢀđồngꢀDꢀvớiꢀquanꢀđiểm 

nàyꢀvàꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀrằngꢀrấtꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀhọꢀsửꢀdGngꢀtrong 

cu8cꢀđốiꢀthoạiꢀchuyênꢀmônꢀthôngꢀthườngꢀcũngꢀhỗꢀtrợꢀhọꢀthànhꢀcôngꢀtrong 

vaiꢀtròꢀngườiꢀbánꢀhàng. 
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Hìnhꢀ4.7:ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀ:ợiꢀý 

Trongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnàoꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀnhất? 

CâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀtớiꢀm8tꢀsốꢀloạiꢀhìnhꢀbánꢀhàngꢀnhấtꢀđịnh.ꢀNhư 

chúngꢀtaꢀđãꢀbiết,ꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀảnhꢀhưởngꢀsâuꢀsBcꢀtớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn 

doꢀnhuꢀcầuꢀcầnꢀthiếtꢀ@hảiꢀ@hóngꢀđạiꢀvấnꢀđềꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

NhưngꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđ:cꢀbiệt 

tácꢀđ8ngꢀmạnhꢀvớiꢀngườiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀtrongꢀgiaoꢀdịch.ꢀNếuꢀsửꢀdGngꢀcâu 

hỏiꢀVấnꢀđềꢀvớiꢀngườiꢀsửꢀdGngꢀho:cꢀngườiꢀmuaꢀhàng,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀgiành 

đượcꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀnhưngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀlạiꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀnhững 

ngườiꢀ@hảiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnh.ꢀNhữngꢀngườiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀthườngꢀcó 

phảnꢀứngꢀthiệnꢀchíꢀvớiꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđưaꢀraꢀgợiꢀD.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhông 

cóꢀgìꢀngạcꢀnhiênꢀvìꢀngườiꢀquyếtꢀđịnhꢀHàꢀngườiꢀmàꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀhọꢀphG 

thu8cꢀvàoꢀviệcꢀnhìnꢀxaꢀhơn,ꢀcaoꢀhơnꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀtrướcꢀmBtꢀvàꢀnhữngꢀtác 

đ8ng,ꢀnhữngꢀh?uꢀquảꢀtiềmꢀẩn.ꢀCóꢀthểꢀnóiꢀngườiꢀquyếtꢀđịnhꢀHuônꢀquanꢀtâm 

đếnꢀnhữngꢀHờiꢀgợiꢀD.ꢀNhữngꢀngườiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀsauꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

thườngꢀnh?nꢀxétꢀrấtꢀtốtꢀvềꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđãꢀhỏiꢀhọꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợi 

D.ꢀNhữngꢀHờiꢀgợiꢀDꢀHàꢀngônꢀngữꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀvàꢀnếu 
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bạnꢀcóꢀthểꢀnóiꢀbằngꢀngônꢀngữꢀcủaꢀhọ,ꢀbạnꢀsẽꢀtạoꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀđếnꢀhọ. 

M8tꢀ@hátꢀhiệnꢀthúꢀvịꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD 

đ:cꢀbiệtꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀtrongꢀviệcꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀcôngꢀnghệꢀcao.ꢀĐóꢀHà 

m8tꢀtrongꢀnhữngꢀ@hátꢀhiệnꢀkỳꢀlạꢀmàꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀnàoꢀgiảiꢀthíchꢀchínhꢀxác. 

Cóꢀthểꢀđưaꢀraꢀm8tꢀHờiꢀgiảiꢀthíchꢀHàꢀvớiꢀnhữngꢀcôngꢀnghệꢀcũ,ꢀch?mꢀthayꢀđổi, 

kháchꢀhàngꢀv>nꢀmuaꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀgiốngꢀnhauꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀvàꢀhiểuꢀrõ 

nhữngꢀgợiꢀD;ꢀvìꢀthếꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀHàꢀkhôngꢀcầnꢀthiết.ꢀLờiꢀgiảiꢀthíchꢀnày 

khôngꢀmấyꢀthuyếtꢀ@hGcꢀđốiꢀvớiꢀtôi.ꢀNhữngꢀđồngꢀnghiệ@ꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀHàm 

việcꢀtạiꢀthịꢀtrườngꢀcôngꢀnghệꢀcaoꢀcủaꢀtôiꢀthìꢀHạiꢀđưaꢀraꢀHờiꢀgiảiꢀthíchꢀkhác.ꢀHọ 

choꢀrằngꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀmuaꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcôngꢀnghệꢀcaoꢀthấyꢀviệcꢀđưa 

raꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀHàꢀrấtꢀmạoꢀhiểmꢀvìꢀthịꢀtrườngꢀcôngꢀnghệꢀthayꢀđổi 

chóngꢀm:tꢀvàꢀ@hứcꢀtạ@.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnày,ꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀthấyꢀđược 

nhữngꢀvấnꢀđềꢀnghiêmꢀtrọngꢀcủaꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀhọꢀtrướcꢀkhiꢀmua 

thiếtꢀbịꢀmới.ꢀKháchꢀhàngꢀthườngꢀkhôngꢀtinꢀtưởngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀsảnꢀ@hẩm 

côngꢀnghệꢀcao,ꢀvìꢀv?yꢀhọꢀthấyꢀthoảiꢀmáiꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀbiếtꢀkìmꢀnénꢀvà 

hiểuꢀrõꢀhệꢀquảꢀhơnꢀHàꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀv8iꢀvãꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ 

khôngꢀ@hùꢀhợ@.ꢀSEꢀhợ@ꢀHDꢀtrongꢀcáchꢀgiảiꢀthíchꢀnàyꢀđượcꢀcủngꢀcốꢀbởiꢀcâu 

nói:ꢀĐiềuꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀngườiꢀbánꢀôꢀtôꢀđãꢀquaꢀsửꢀdGngꢀvớiꢀngườiꢀbánꢀsản 

phẩmꢀcôngꢀnghệꢀcaoꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀôꢀtôꢀđãꢀquaꢀsửꢀdGngꢀbiếtꢀrằngꢀhọ 

đangꢀnóiꢀdối.ꢀ 

Tácꢀđ8ngꢀtiêuꢀcEcꢀtiềmꢀẩn 

NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀkhámꢀ@háꢀmớiꢀmẻ.ꢀMọiꢀngườiꢀđãꢀsử 

dGngꢀchúngꢀrấtꢀHâuꢀtrướcꢀkhiꢀcóꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi.ꢀTrongꢀHịchꢀsử, 

nhữngꢀchuyênꢀgiaꢀthươngꢀthuyếtꢀv>nꢀtiế@ꢀtGcꢀchỉꢀraꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀvàꢀkhiến 

chúngꢀtrởꢀnênꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀbằngꢀcáchꢀchỉꢀraꢀhệꢀquảꢀcủaꢀchúng.ꢀSocrates 

rấtꢀgiỏiꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀnàyꢀAꢀđọcꢀnhữngꢀđoạnꢀđốiꢀthoạiꢀcủaꢀtrườngꢀ@háiꢀPHato 

bạnꢀsẽꢀthấyꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcủaꢀnhữngꢀnhàꢀthươngꢀthuyết 

vĩꢀđạiꢀnhấtꢀmọiꢀthờiꢀđại.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀSocratesꢀcũngꢀchứngꢀminhꢀrằngꢀdùꢀrất 
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hiệuꢀquảꢀtrongꢀbánꢀhàng,ꢀnhưngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀv>nꢀcóꢀđiểmꢀyếu.ꢀViệc 

chỉꢀrõꢀcácꢀvấnꢀđềꢀsẽꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀcảmꢀthấyꢀkhôngꢀthoảiꢀmái.ꢀNhânꢀviên 

bánꢀhàngꢀhỏiꢀquáꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀkhóꢀchịu.ꢀTuy 

khôngꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmBcꢀ@hảiꢀsaiꢀHầmꢀđóꢀnhưngꢀtôiꢀv>n 

rấtꢀbănꢀkhoăn,ꢀHiệuꢀcáchꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀSocratesꢀcóꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀnguyênꢀnhân 

gó@ꢀ@hầnꢀgâyꢀraꢀsEꢀsG@ꢀđổꢀcủaꢀôngꢀtaꢀkhông.ꢀ 

Việcꢀkhiếnꢀcácꢀvấnꢀđềꢀtrởꢀnênꢀtồiꢀtệꢀhơnꢀv;aꢀHàꢀưuꢀđiểmꢀv;aꢀHàꢀnguyꢀcơꢀtiềm 

ẩnꢀcủaꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀLiệuꢀcóꢀcáchꢀnàoꢀđểꢀv;aꢀt?nꢀdGngꢀđượcꢀHợiꢀthếꢀHàꢀkhiến 

vấnꢀđềꢀtrởꢀnênꢀnghiêmꢀtrọngꢀhơnꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀchán 

nảnꢀhayꢀbEcꢀb8iꢀkhông?ꢀĐâyꢀHàꢀHDꢀdoꢀchoꢀHoạiꢀhìnhꢀcâuꢀhỏiꢀtiế@ꢀtheoꢀxuất 

hiện. 

CÂUꢀHỎIꢀCHIꢀPH7ꢀNHUꢀCẦU 

TheoꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀtạiꢀHuthwaite,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀđãꢀsử 

dGngꢀhaiꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀthànhꢀnhuꢀcầuꢀHiện.ꢀTrước 

tiên,ꢀhọꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđểꢀkhiếnꢀvấnꢀđềꢀtrởꢀnênꢀnghiêmꢀtrọngꢀhơnꢀvà 

sauꢀđóꢀhọꢀchuyểnꢀsangꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀthứꢀhaiꢀnhằmꢀhìnhꢀthànhꢀgiáꢀtrịꢀvàꢀhiệu 

quảꢀcủaꢀgiảiꢀ@há@.ꢀSửꢀdGngꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀthứꢀhaiꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀcácꢀyếuꢀtốꢀtích 

cEcꢀcủaꢀgiảiꢀ@há@ꢀnhằmꢀgiú@ꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀtránhꢀđượcꢀnhữngꢀ@hảnꢀứng 

tiêuꢀcEcꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng.ꢀChúngꢀtôiꢀgọiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀtíchꢀcEcꢀchúꢀtrọng 

vàoꢀgiảiꢀ@há@ꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀ(Hìnhꢀ4.C).ꢀVềꢀcơꢀbản,ꢀđâyꢀHàꢀHoại 

câuꢀhỏiꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀhayꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀgiảiꢀ@há@,ꢀvíꢀdGꢀnhư: 

Việcꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀcóꢀquanꢀtrọngꢀvớiꢀbạnꢀkhông? 

Tạiꢀsaoꢀbạnꢀthấyꢀgiảiꢀ@há@ꢀnàyꢀhiệuꢀquả? 

Cònꢀcáchꢀnàoꢀkhácꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀbạnꢀkhông? 

CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀcóꢀtácꢀdGng: 
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•ꢀChúngꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀt?@ꢀtrungꢀchúꢀDꢀvàoꢀcáchꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀhơnꢀHà 

bảnꢀthânꢀvấnꢀđề.ꢀĐiềuꢀnàyꢀgiú@ꢀtạoꢀraꢀkhôngꢀkhíꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀtíchꢀcEc,ꢀở 

đóꢀkháchꢀhàngꢀhướngꢀsEꢀchúꢀDꢀđếnꢀgiảiꢀ@há@ꢀvàꢀhànhꢀđ8ngꢀchứꢀkhôngꢀchỉꢀHà 

nhữngꢀvấnꢀđềꢀvàꢀkhóꢀkhănꢀnữa. 

•ꢀChúngꢀbu8cꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀvớiꢀbạnꢀvềꢀlợiꢀích.ꢀChẳngꢀhạn,ꢀnếuꢀhỏi:ꢀ“Bạn 

nghĩꢀgìꢀnếuꢀcóꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀtốtꢀhơn,ꢀnăngꢀsuấtꢀhơn?”ꢀthìꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀthểꢀnh?n 

đượcꢀcâuꢀtrảꢀlời:ꢀ“NóꢀsẽꢀloạiꢀbỏꢀsEꢀtrìꢀtrệꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsảnꢀxuấtꢀvàꢀtiếtꢀkiệm 

thờiꢀgianꢀv?nꢀhànhꢀchoꢀthợꢀmáy.” 

HãyꢀxemꢀnhữngꢀmGcꢀtiêuꢀnàyꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀquaꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

củaꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhệꢀthốngꢀđiệnꢀthoạiꢀcóꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)...ꢀAnhꢀcóꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀviệcꢀkiểmꢀsoát 

cácꢀcu8cꢀgọiꢀđườngꢀdàiꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀỒ...,ꢀtấtꢀnhiênꢀrồi...ꢀnhưngꢀđóꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀrBcꢀrốiꢀtôi 

g:@ꢀ@hảiꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀnày. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀHátꢀnữaꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀtớiꢀnhữngꢀvấn 

đềꢀkhác.ꢀNhưngꢀtrướcꢀtiên,ꢀanhꢀnóiꢀrằngꢀanhꢀmuốnꢀkiểmꢀsoátꢀnhữngꢀcu8cꢀgọi 

đườngꢀdài.ꢀTạiꢀsaoꢀđiềuꢀnàyꢀHạiꢀquanꢀtrọngꢀvớiꢀanh? 

Kháchꢀhàng:ꢀHiệnꢀtạiꢀtôiꢀđangꢀchịuꢀnhiềuꢀá@ꢀHEcꢀt;ꢀngườiꢀgiámꢀsátꢀvềꢀchiꢀ@hí 

mạng.ꢀNếuꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiảmꢀcướcꢀđiệnꢀthoạiꢀđườngꢀdài,ꢀđiềuꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀtôi 

rấtꢀnhiều. 
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Hìnhꢀ4.C:ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀViệcꢀhạnꢀchếꢀcácꢀcu8cꢀgọiꢀđườngꢀdài 

cóꢀđemꢀHạiꢀHợiꢀíchꢀgìꢀkhông?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀÀ,ꢀcó...ꢀ=ĩꢀnhiênꢀđiềuꢀnàyꢀsẽꢀgiảmꢀchiꢀ@híꢀgiáꢀcướcꢀm8tꢀsốꢀcu8c 

gọiꢀđườngꢀdàiꢀvượtꢀmứcꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀ@hảiꢀchịu.ꢀHầuꢀhếtꢀchúngꢀHàꢀnhững 

cu8cꢀgọiꢀtráiꢀ@hé@. 

Ngườiꢀbán:ꢀĐiềuꢀđóꢀHiênꢀquanꢀđếnꢀbáoꢀcáoꢀquảnꢀHDꢀhệꢀthốngꢀđiệnꢀthoạiꢀđúng 

không?ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀrằngꢀanhꢀmuốnꢀcảiꢀthiện 

nó?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀVâng,ꢀđóꢀsẽꢀHàꢀm8tꢀhỗꢀtrợꢀrấtꢀHớn. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀCóꢀ@hảiꢀHàꢀvìꢀnóꢀsẽꢀđemꢀđếnꢀchoꢀanh 

m8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtínhꢀchiꢀ@híꢀđiệnꢀthoạiꢀtốtꢀhơnꢀkhông?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y.ꢀNếuꢀbiếtꢀđượcꢀb8ꢀph?nꢀnàoꢀđãꢀgọiꢀnhữngꢀcu8cꢀđiện 

thoạiꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀbu8cꢀhọꢀphảiꢀtrảꢀchiꢀ@híꢀchoꢀnhữngꢀcu8cꢀgọiꢀđó. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀTôiꢀhiểu…ꢀcóꢀcáchꢀnàoꢀhỗꢀtrợꢀđược 
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không?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀÀ…ꢀkhông.ꢀTôiꢀnghĩꢀDꢀthứcꢀcủaꢀmỗiꢀngườiꢀmớiꢀHàꢀquanꢀtrọng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀtấtꢀnhiênꢀHàꢀnóꢀrấtꢀquanꢀtrọng…ꢀnhưng 

anhꢀkhôngꢀnghĩꢀrằngꢀthờiꢀgianꢀtrảꢀlờiꢀnhữngꢀcu8cꢀgọiꢀđếnꢀvàꢀtổngꢀsốꢀcu8cꢀgọi 

quaꢀmỗiꢀmáyꢀHẻꢀcũngꢀquanꢀtrọngꢀsao? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐiềuꢀđóꢀth?tꢀsEꢀhữuꢀích. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀHữuꢀíchꢀkhiꢀtìmꢀraꢀcácꢀnguyênꢀnhân 

tăngꢀchiꢀ@híꢀhayꢀđểꢀHàmꢀgìꢀkhácꢀnữa? 

Kháchꢀhàng:ꢀKhông,ꢀtôiꢀkhôngꢀnghĩꢀtớiꢀchiꢀ@hí.ꢀPhươngꢀ@há@ꢀđóꢀsẽꢀgiú@ 

chúngꢀtôiꢀnângꢀcaoꢀdịchꢀvGꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀkinhꢀdoanhꢀthìꢀbiện 

@há@ꢀđóꢀrấtꢀquanꢀtrọng.ꢀAnhꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀchúngꢀtôiꢀkhông? 

Ngườiꢀbán:ꢀTấtꢀnhiênꢀHàꢀcóꢀthể.ꢀChoꢀ@hé@ꢀtôiꢀgiảiꢀthíchꢀcôngꢀcGꢀcủaꢀchúngꢀtôi 

sẽꢀgiú@ꢀanhꢀnhưꢀthếꢀnào... 

Trongꢀđoạnꢀtríchꢀnày,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀviệc 

hướngꢀsEꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀtớiꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀhơnꢀHàꢀnhữngꢀrBcꢀrối. 

Quanꢀtrọngꢀhơn,ꢀkháchꢀhàngꢀbBtꢀđầuꢀđưaꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀchoꢀngườiꢀbán,ꢀhọꢀnói 

nhữngꢀđiềuꢀnhư:ꢀ“Nóꢀsẽꢀgiú@ꢀchúngꢀtôiꢀnângꢀcaoꢀdịchꢀvGꢀkháchꢀhàng.” 

Khôngꢀmấyꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀkháchꢀhàng 

đánhꢀgiáꢀvềꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHà: 

• 

• 

• 

ꢀTíchꢀcEc 

ꢀCóꢀtínhꢀxâyꢀdEng 

ꢀHữuꢀích 

NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀtạoꢀnênꢀtácꢀđ8ngꢀtíchꢀcEc.ꢀĐâyꢀchínhꢀHàꢀHDꢀdo 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

108 

  

 
 

  

chúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀvới 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀ@hGꢀthu8cꢀvàoꢀviệcꢀduyꢀtrìꢀtốtꢀcác 

mốiꢀquanꢀhệꢀvớiꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀhiệnꢀtại. 

CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀgiảmꢀbớtꢀHờiꢀt;ꢀchối 

Trongꢀbánꢀhàngꢀthườngꢀcóꢀmốiꢀquanꢀhệꢀrõꢀràngꢀgiữaꢀsảnꢀ@hẩmꢀbạnꢀbánꢀvà 

vấnꢀđềꢀmàꢀnóꢀgiảiꢀquyết.ꢀChBcꢀchBnꢀđóꢀHàꢀgiảiꢀ@há@ꢀ@hùꢀhợ@ꢀvớiꢀvấnꢀđềꢀđó. 

VíꢀdG,ꢀm8tꢀngườiꢀrấtꢀHoꢀHBngꢀvềꢀrủiꢀroꢀcháyꢀcácꢀgiấyꢀtờꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀcông 

ty.ꢀVầnꢀđềꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀgiảiꢀquyếtꢀbằngꢀcáchꢀmuaꢀkétꢀHưuꢀtrữꢀhồꢀsơꢀchống 

cháy. 

NhưngꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀdầnꢀHên,ꢀthìꢀsẽꢀkhóꢀnh?nꢀthấyꢀtínhꢀhợ@ꢀHD 

củaꢀgiảiꢀ@há@ꢀdànhꢀchoꢀrBcꢀrốiꢀđó.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀvấnꢀđềꢀcủa 

kháchꢀhàngꢀHàꢀdoꢀnhiềuꢀyếuꢀtốꢀtạoꢀthànhꢀvàꢀgiảiꢀ@há@ꢀbạnꢀđưaꢀraꢀsẽꢀchỉꢀgiải 

quyếtꢀtốtꢀm8tꢀho:cꢀm8tꢀvàiꢀyếuꢀtốꢀgâyꢀnênꢀvấnꢀđề.ꢀVíꢀdG,ꢀvấnꢀđềꢀhiệuꢀquả 

bánꢀhàngꢀthấ@ꢀcóꢀthểꢀdoꢀhàngꢀtáꢀcácꢀyếuꢀtốꢀgâyꢀraꢀnênꢀkhiꢀđưaꢀraꢀgiảiꢀ@há@ 

củaꢀmình,ꢀbạnꢀsẽꢀg:@ꢀ@hảiꢀrBcꢀrốiꢀvìꢀkháchꢀhàngꢀchỉꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀnhữngꢀđiều 

bạnꢀkhôngꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀthayꢀvìꢀnhữngꢀđiềuꢀbạnꢀcóꢀthểꢀHàm.ꢀKhiꢀđiều 

nàyꢀxảyꢀra,ꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀsẽꢀnghiꢀngờꢀcáchꢀgiảiꢀquyếtꢀcủaꢀbạnꢀnhưꢀvíꢀdG 

dướiꢀđây: 

Ngườiꢀbán:ꢀVấnꢀđềꢀchínhꢀcủaꢀanhꢀHàꢀtỉꢀlệꢀt;ꢀchốiꢀđốiꢀvớiꢀnguyênꢀHiệuꢀanh 

đangꢀsửꢀdGngꢀchoꢀcácꢀthửꢀnghiệmꢀcôngꢀnghệꢀHàꢀrấtꢀcao.ꢀNguyênꢀHiệuꢀmớiꢀcủa 

chúngꢀtôiꢀrấtꢀdFꢀsửꢀdGngꢀvàꢀtỉꢀlệꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀviênꢀsẽꢀgiảm 

khoảngꢀ20%.ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀ(ĐưaꢀraꢀHờiꢀt;ꢀchối)ꢀKhoanꢀđã.ꢀNgoàiꢀvấnꢀđềꢀnguyênꢀHiệuꢀdùng 

trongꢀthửꢀnghiệm,ꢀkháchꢀhàngꢀcònꢀ@hànꢀnànꢀvềꢀnhiềuꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀnhưꢀnhiệt 

đ8ꢀb8ꢀviꢀxửꢀHDꢀhayꢀquáꢀtrìnhꢀôꢀxiꢀhóaꢀthuốcꢀtrángꢀ@him.ꢀVìꢀv?y,ꢀnhững 

nguyênꢀHiệuꢀdFꢀsửꢀdGngꢀcủaꢀbạnꢀcũngꢀkhôngꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀgì. 
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Điềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra?ꢀKháchꢀhàngꢀt;ꢀchốiꢀvìꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀchỉꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀm8tꢀkhíaꢀcạnhꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀphứcꢀtạ@.ꢀBằngꢀcáchꢀđưa 

raꢀcácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀngườiꢀbánꢀgợiꢀDꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀnhững 

khíaꢀcạnhꢀkhácꢀvàꢀ@hảnꢀbácꢀHạiꢀHu?nꢀđiểmꢀmàꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀđangꢀcốꢀgBng 

thểꢀhiện. 

TrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀbạnꢀđangꢀcốꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀcấu 

thànhꢀt;ꢀnhiềuꢀthànhꢀ@hầnꢀvàꢀnguyênꢀcớ.ꢀ=oꢀv?y,ꢀgầnꢀnhưꢀchBcꢀchBnꢀbạn 

(hayꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀbạn)ꢀsẽꢀkhôngꢀthểꢀđưaꢀraꢀm8tꢀgiảiꢀ@há@ꢀhoànꢀhảoꢀcóꢀthểꢀxử 

HDꢀmọiꢀkhíaꢀcạnhꢀcủaꢀvấnꢀđề.ꢀBạnꢀsẽꢀg:@ꢀrủiꢀroꢀnếuꢀchỉꢀraꢀmìnhꢀcóꢀthểꢀgiải 

quyếtꢀvấnꢀđềꢀtốtꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀBằngꢀcáchꢀđó,ꢀbạnꢀsẽꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀnêuꢀra 

cácꢀkhíaꢀcạnhꢀkhácꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀgiảiꢀquyết.ꢀHơnꢀnữa,ꢀnhữngꢀkháchꢀhàng 

sànhꢀsỏiꢀtrongꢀkinhꢀdoanhꢀkhôngꢀtrôngꢀchờꢀbạnꢀcóꢀm8tꢀgiảiꢀ@há@ꢀhoànꢀhảo. 

ĐúngꢀhơnꢀHàꢀhọꢀmuốnꢀbiếtꢀbạnꢀcóꢀthểꢀxửꢀHDꢀcácꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủa 

vấnꢀđềꢀvớiꢀmứcꢀ@híꢀ@hảiꢀchăngꢀkhông. 

Vìꢀv?y,ꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀbạnꢀcóꢀthểꢀnh?nꢀđượcꢀsEꢀchấ@ꢀthu?nꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

rằngꢀcáchꢀgiảiꢀquyếtꢀcủaꢀbạnꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀnếuꢀnóꢀkhôngꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀmọi 

khíaꢀcạnhꢀcủaꢀvấnꢀđề?ꢀĐâyꢀHàꢀHúcꢀbạnꢀcầnꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu. 

Nếuꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀkểꢀnhữngꢀđiềuꢀmàꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀđược, 

bạnꢀsẽꢀkhôngꢀ@hảiꢀnh?nꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀKhôngꢀaiꢀmuốnꢀbịꢀbu8cꢀ@hảiꢀnói 

rằngꢀđiềuꢀgìꢀHàꢀtốtꢀchoꢀb8ꢀph?nꢀhayꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀanh/côꢀtaꢀAꢀđ:c 

biệtꢀHàꢀbịꢀé@ꢀbởiꢀm8tꢀngườiꢀngoài.ꢀKháchꢀhàngꢀsẽꢀcóꢀtháiꢀđ8ꢀtíchꢀcEcꢀhơnꢀnếu 

họꢀđượcꢀcưꢀxửꢀnhưꢀnhữngꢀchuyênꢀgia.ꢀBằngꢀcáchꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhu 

cầu,ꢀbạnꢀsẽꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀnêuꢀraꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀbạnꢀcóꢀthểꢀgiải 

quyết.ꢀPhươngꢀ@há@ꢀnàyꢀsẽꢀgiảmꢀbớtꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀgiú@ꢀgiảiꢀ@há@ꢀbạn 

đưaꢀraꢀdFꢀchấ@ꢀnh?nꢀhơnꢀnhưꢀvíꢀdGꢀdướiꢀđây: 

Ngườiꢀbán:ꢀVấnꢀđềꢀchínhꢀcủaꢀanhꢀHàꢀtỉꢀlệꢀt;ꢀchốiꢀcaoꢀđốiꢀvớiꢀnguyênꢀHiệuꢀanh 

sửꢀdGngꢀchoꢀcácꢀcu8cꢀkiểmꢀtraꢀvềꢀcôngꢀnghệ.ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀ=o 

v?y,ꢀanhꢀmuốnꢀtìmꢀgiảiꢀ@há@ꢀđểꢀgiảmꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnàyꢀ@hảiꢀkhông? 
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Kháchꢀhàng:ꢀỒ,ꢀđúngꢀv?y.ꢀĐóꢀHàꢀvấnꢀđềꢀlớnꢀvàꢀchúngꢀtôiꢀcầnꢀhànhꢀđ8ng 

ngay. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀNếuꢀcóꢀnguyênꢀHiệuꢀgiú@ꢀcácꢀnhân 

viênꢀkỹꢀthu?tꢀdFꢀsửꢀdGng,ꢀđiềuꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀchoꢀanhꢀchứ? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐóꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀyếuꢀtố.ꢀNênꢀnhớꢀcònꢀnhiềuꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀnhưꢀnhiệt 

đ8ꢀb8ꢀviꢀxửꢀHDꢀhayꢀhayꢀquáꢀtrìnhꢀôxyꢀhóaꢀthuốcꢀtrángꢀ@him. 

Ngườiꢀbán:ꢀĐúng,ꢀtôiꢀhiểuꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀyếuꢀtốꢀvàꢀnhưꢀanhꢀnói,ꢀnguyênꢀHiệuꢀdF 

sửꢀdGngꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀđó.ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀAnhꢀcó 

thểꢀchoꢀtôiꢀbiếtꢀnguyênꢀHiệuꢀdFꢀsửꢀdGngꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀanhꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀÀ,ꢀchBcꢀchBnꢀnóꢀsẽꢀHàmꢀgiảmꢀtỉꢀlệꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchúngꢀtôi 

g:@ꢀ@hảiꢀsuốtꢀgiaiꢀđoạnꢀquảngꢀcáo. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀĐiềuꢀđóꢀcóꢀđángꢀHàmꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀChBcꢀchBnꢀrồi.ꢀTôiꢀkhôngꢀbiếtꢀchínhꢀxácꢀ@hảiꢀmấtꢀbaoꢀnhiêu 

nhưngꢀđủꢀđểꢀtạoꢀraꢀsEꢀkhácꢀbiệt. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀCóꢀcáchꢀnàoꢀkhácꢀngoàiꢀviệcꢀdùng 

nguyênꢀHiệuꢀdFꢀsửꢀdGngꢀkhông?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀNhữngꢀbăngꢀcát-sétꢀnhỏꢀgọnꢀnàyꢀsẽꢀkhôngꢀcầnꢀtớiꢀm8tꢀkỹꢀthu?t 

viênꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀđểꢀchếꢀtạo.ꢀCóꢀHẽꢀgiảiꢀ@há@ꢀđóꢀcóꢀthểꢀcóꢀích.ꢀNếuꢀchúng 

tôiꢀcóꢀnguyênꢀHiệuꢀdFꢀsửꢀdGngꢀđếnꢀmứcꢀm8tꢀtrợꢀHDꢀcũngꢀcóꢀthểꢀHàmꢀđược,ꢀthì 

cácꢀkỹꢀthu?tꢀviênꢀcóꢀthểꢀdànhꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀchoꢀcôngꢀđoạnꢀxửꢀHD.ꢀĐiều 

nàyꢀcóꢀthểꢀtácꢀđ8ngꢀHớnꢀtớiꢀm8tꢀsốꢀvấnꢀđềꢀvềꢀb8ꢀviꢀxửꢀHDꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀg:p 

phải.ꢀ 

TrongꢀvíꢀdGꢀnày,ꢀngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđểꢀbu8cꢀngười 

muaꢀgiảiꢀthíchꢀvềꢀcácꢀchiꢀ@híꢀnhuꢀcầu,ꢀt;ꢀđóꢀđưaꢀraꢀgiảiꢀ@há@ꢀđượcꢀngười 
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muaꢀchấ@ꢀnh?n.ꢀ 

CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀt?@ꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀcáchꢀbánꢀhàngꢀn8iꢀb8 

Trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbạnꢀdEaꢀvàoꢀcáchꢀbạnꢀthuyết 

phGcꢀkháchꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀnhưngꢀđiềuꢀđóꢀkhôngꢀđúngꢀvớiꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀKhiꢀquyếtꢀđịnhꢀcàngꢀHớnꢀvàꢀcàngꢀnhiềuꢀngườiꢀthamꢀgia,ꢀthì 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀcàngꢀ@hứcꢀtạ@.ꢀThànhꢀcôngꢀcủaꢀbạnꢀkhôngꢀchỉꢀphGꢀthu8cꢀvào 

cáchꢀbạnꢀbánꢀhàngꢀmàꢀcònꢀ@hGꢀthu8cꢀvàoꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀhàngꢀbánꢀhàng 

choꢀnhauꢀtốtꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀbạnꢀthườngꢀcóꢀm:t 

trongꢀsuốtꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀcóꢀthểꢀcó 

nhiềuꢀ“cu8cꢀbánꢀhàng”ꢀmàꢀnhữngꢀngườiꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀvàꢀngườiꢀsửꢀdGngꢀsẽ 

tEꢀbánꢀhàngꢀchoꢀnhauꢀvàꢀbạnꢀkhôngꢀcóꢀcơꢀh8iꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀmình. 

M8tꢀHần,ꢀtạiꢀh8iꢀnghịꢀcôngꢀty,ꢀGiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀđầyꢀkinh 

nghiệmꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀquảnꢀHDꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀyêuꢀcầuꢀgiảiꢀthíchꢀvềꢀviệcꢀanh 

taꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀbánꢀm8tꢀhệꢀthốngꢀhàngꢀtriệuꢀđô-Haꢀchoꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀdầu 

mỏꢀlớnꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀAnhꢀtaꢀnói:ꢀ“Điềuꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcầnꢀnhớꢀtrongꢀm8t 

thươngꢀvGꢀlớnꢀHàꢀbạnꢀchỉꢀcóꢀm8tꢀvaiꢀtròꢀrấtꢀnhỏꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀQuá 

trìnhꢀbánꢀhàngꢀv>nꢀtiế@ꢀdiFnꢀkểꢀcảꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀởꢀđóꢀAꢀkhiꢀđóꢀnhữngꢀngười 

tôiꢀđãꢀbánꢀhàngꢀchoꢀsẽꢀl:@ꢀHạiꢀnhữngꢀđiềuꢀtôiꢀnóiꢀvàꢀthuyếtꢀ@hGcꢀnhữngꢀngười 

khác.ꢀTôiꢀdámꢀchBc,ꢀHDꢀdoꢀkhiếnꢀtôiꢀthànhꢀcôngꢀHàꢀdoꢀtôiꢀdànhꢀnhiềuꢀthờiꢀgian 

đểꢀchBcꢀrằngꢀngườiꢀtôiꢀnóiꢀchuyệnꢀhiểuꢀrõꢀcáchꢀhọꢀbánꢀhàngꢀchoꢀtôi.ꢀTôi 

giốngꢀnhưꢀđạoꢀdiFnꢀcủaꢀvởꢀkịch.ꢀCôngꢀviệcꢀcủaꢀtôiꢀdiFnꢀraꢀtrongꢀquáꢀtrình 

diFnꢀt?@:ꢀTôiꢀkhôngꢀđứngꢀtrênꢀsânꢀkhấuꢀtrongꢀmànꢀtrìnhꢀdiFn.ꢀCóꢀquáꢀnhiều 

ngườiꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀmuốnꢀHàꢀnhânꢀv?tꢀchính.ꢀLờiꢀkhuyênꢀcủaꢀtôi 

Hàꢀnếuꢀmuốnꢀcóꢀm8tꢀthươngꢀvGꢀth?tꢀsEꢀlớn,ꢀbạnꢀ@hảiꢀhiểu,ꢀth?mꢀchíꢀnếuꢀHà 

m8tꢀnghệꢀsỹꢀlớn,ꢀthìꢀthờiꢀgianꢀbạnꢀđứngꢀtrênꢀsânꢀkhấuꢀcũngꢀchỉꢀHàꢀHượngꢀthời 

gianꢀrấtꢀnhỏꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀNếuꢀkhôngꢀt?@ꢀHuyệnꢀchoꢀnhữngꢀvai 

diFnꢀcònꢀHại,ꢀbuổiꢀbiểuꢀdiFnꢀsẽꢀthấtꢀbại.” 

HầuꢀhếtꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀtrongꢀnhữngꢀthươngꢀvGꢀđều 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

112 

  

 
 

  

sẽꢀđồngꢀDꢀvớiꢀ@hânꢀtíchꢀnày.ꢀ6õꢀràng,ꢀrấtꢀnhiềuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀv>nꢀsẽꢀtiếp 

diFnꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀởꢀđó.ꢀVìꢀv?y,ꢀbạnꢀcàngꢀchuẩnꢀbịꢀtốtꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀhỗ 

trợꢀbạn,ꢀhọꢀcàngꢀdFꢀthuyếtꢀ@hGcꢀngườiꢀkhác.ꢀVấnꢀđềꢀHà:ꢀPhươngꢀ@há@ꢀtốtꢀnhất 

đểꢀt?@ꢀchoꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀchoꢀbạnꢀHàꢀgì?ꢀ=ướiꢀđâyꢀHà 

đoạnꢀtríchꢀt;ꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđiểnꢀhìnhꢀmàꢀngườiꢀmua,ꢀnếuꢀđượcꢀthuyết 

phGc,ꢀsẽꢀHàꢀngườiꢀtiế@ꢀtGcꢀ“bánꢀhàng”ꢀn8iꢀb8: 

Ngườiꢀbán:ꢀ…ꢀvàꢀm8tꢀđiểmꢀnữaꢀhệꢀthốngꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀbạnꢀchínhꢀHàꢀgiảm 

thiểuꢀviệcꢀkiểmꢀkê. 

Kháchꢀhàng:ꢀTốt.ꢀĐóꢀHàꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀcần.ꢀTôiꢀsẽꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀôngꢀPhó 

giámꢀđốcꢀ@hGꢀtráchꢀtàiꢀchínhꢀvàoꢀngàyꢀmaiꢀvàꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀvấnꢀđềꢀnày. 

Ngườiꢀbán:ꢀChBcꢀanhꢀcònꢀnóiꢀvớiꢀôngꢀấyꢀviệcꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀgBnꢀthẻꢀkiểmꢀtoán 

tEꢀđ8ng. 

Kháchꢀhàng:ꢀKiểmꢀtoánꢀgìꢀcơ? 

Ngườiꢀbán:ꢀĐóꢀHàꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀmớiꢀrấtꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀkhiꢀnh?@ꢀdữꢀliệuꢀvà 

thuꢀđượcꢀhồꢀsơꢀkiểmꢀkê. 

Kháchꢀhàng:ꢀĐượcꢀrồi.ꢀTôiꢀsẽꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀđiềuꢀnày. 

Ngườiꢀbán:ꢀAnhꢀhãyꢀchoꢀôngꢀấyꢀbiết,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀgiảmꢀ12%ꢀchiꢀ@híꢀkiểmꢀkê 

tạiꢀCôngꢀtyꢀTráchꢀnhiệmꢀhữuꢀhạnꢀSnitch.ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀNhờꢀvàoꢀhệꢀthốngꢀkiểmꢀtoánꢀtEꢀđ8ngꢀnày?ꢀ 

Ngườiꢀbán:ꢀĐúngꢀv?y.ꢀBằngꢀviệcꢀkiểmꢀsoátꢀnhữngꢀthờiꢀđiểmꢀcaoꢀtràoꢀcủaꢀvG 

mùa,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀHàmꢀtốtꢀhơn.ꢀAnhꢀsẽꢀchoꢀôngꢀấyꢀbiếtꢀđiềuꢀnàyꢀchứ? 

Kháchꢀhàng:ꢀỪm…ꢀNgàyꢀmaiꢀcóꢀHẽꢀHàꢀngàyꢀb?nꢀr8nꢀcủaꢀôngꢀấy…ꢀcóꢀm8t 

cu8cꢀhọ@ꢀvềꢀvấnꢀđềꢀkinhꢀdoanhꢀbấtꢀđ8ngꢀsản.ꢀTôiꢀsẽꢀnóiꢀnếuꢀcóꢀthể. 
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Th?mꢀchí,ꢀnếuꢀngườiꢀmuaꢀnàyꢀcóꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀôngꢀPhóꢀgiámꢀđốcꢀ@hGꢀtrách 

tàiꢀchínhꢀthìꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀsẽꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀChBcꢀchBn 

thấtꢀbạiꢀvìꢀngườiꢀmuaꢀnàyꢀchưaꢀhiểuꢀrõꢀsảnꢀ@hẩmꢀđểꢀgiảiꢀthíchꢀnó. 

Khôngꢀhiếmꢀnhữngꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀcóꢀhiểuꢀbiếtꢀchưaꢀđầyꢀđủꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm 

nhưꢀthếꢀnày.ꢀCácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀg:@ꢀkhóꢀkhănꢀnếuꢀkhôngꢀcóꢀđủꢀkiến 

thứcꢀvềꢀcôngꢀnghệꢀvàꢀứngꢀdGngꢀđểꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀ@hGꢀphứcꢀtạp. 

Vìꢀv?y,ꢀđ;ngꢀmongꢀkháchꢀhàngꢀhiểuꢀđượcꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀđiềuꢀbạnꢀ@hảiꢀmấtꢀcả 

thángꢀmớiꢀhiểuꢀđượcꢀchỉꢀtrongꢀm8tꢀgiờ. 

BạnꢀnênꢀHàmꢀgìꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀhiểuꢀkỹꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm?ꢀ=ĩꢀnhiên,ꢀsẽ 

th?tꢀHDꢀtưởngꢀnếuꢀbạnꢀthuyếtꢀ@hGcꢀđượcꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀbạnꢀđếnꢀcácꢀcu8c 

g:@ꢀgỡ.ꢀNhưngꢀthEcꢀtế,ꢀđiềuꢀnàyꢀHàꢀkhôngꢀthểꢀvìꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀvôꢀtìnhꢀmấtꢀđi 

khảꢀnăngꢀkiểmꢀsoátꢀtìnhꢀthếꢀkhiꢀgiú@ꢀbạnꢀHiênꢀhệꢀtrEcꢀtiế@ꢀvớiꢀnhữngꢀngười 

đứngꢀđầu.ꢀHơnꢀnữa,ꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀmìnhꢀtạiꢀtấtꢀcả 

nhữngꢀ“cu8cꢀbánꢀhàng”ꢀdiFnꢀraꢀtrongꢀn8iꢀb8ꢀbênꢀmua.ꢀTrongꢀm8tꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀ@hứcꢀtạ@,ꢀcóꢀđếnꢀhàngꢀchGcꢀcu8cꢀđốiꢀthoạiꢀthảoꢀHu?nꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủa 

bạn.ꢀTh?mꢀchí,ꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀchoꢀ@hé@,ꢀbạnꢀcũngꢀkhôngꢀcóꢀthờiꢀgianꢀtham 

giaꢀvàoꢀtấtꢀcảꢀcácꢀcu8cꢀtranhꢀHu?n. 

Vìꢀthế,ꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀm8tꢀthEcꢀtếꢀcầnꢀ@hảiꢀchấ@ꢀnh?nꢀHàꢀphần 

lớnꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀđượcꢀthEcꢀhiệnꢀbởiꢀnhữngꢀngườiꢀhỗꢀtrợꢀn8iꢀb8ꢀkhi 

bạnꢀkhôngꢀởꢀđó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđưaꢀchúngꢀtaꢀtrởꢀlạiꢀcâuꢀhỏi:ꢀLàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀchuẩn 

bịꢀtốtꢀnhấtꢀchoꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀbạnꢀđểꢀbánꢀhàng,ꢀđâyꢀHàꢀkhía 

cạnhꢀkhácꢀchoꢀthấyꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀcóꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀđ:cꢀbiệt.ꢀTrong 

víꢀdGꢀtiế@ꢀtheo,ꢀngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀtheoꢀcách 

sẽꢀgiú@ꢀngườiꢀmuaꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀn8iꢀb8ꢀkhiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkếtꢀthúc: 

Ngườiꢀbán:ꢀ…ꢀvàꢀm8tꢀđiểmꢀnữaꢀhệꢀthốngꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀbạnꢀHàꢀgiảmꢀthiểuꢀcác 

mứcꢀkiểmꢀkê. 

Kháchꢀhàng:ꢀTốt.ꢀĐóꢀHàꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀcần.ꢀTôiꢀsẽꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀPhóꢀgiám 
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đốcꢀ@hGꢀtráchꢀTàiꢀchínhꢀvàoꢀngàyꢀmaiꢀvàꢀsẽꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀđiềuꢀnày. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀĐóꢀHàꢀđiềuꢀanhꢀcần.ꢀV?yꢀanhꢀsẽꢀđược 

lợiꢀgìꢀt;ꢀmứcꢀkiểmꢀkêꢀthấ@ꢀhơn? 

Kháchꢀhàng:ꢀLợiꢀíchꢀchínhꢀHàꢀchiꢀ@hí. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀChiꢀ@híꢀchínhꢀHàꢀHợiꢀíchꢀquanꢀtrọng 

nhấtꢀđốiꢀvớiꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀanhꢀ@hảiꢀkhông? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y,...ꢀnhưngꢀcũngꢀkhôngꢀnhấtꢀthiết.ꢀHiệnꢀtạiꢀtôiꢀđang 

nghĩꢀvềꢀvấnꢀđềꢀkhácꢀkhẩnꢀcấ@ꢀhơn.ꢀVàoꢀcu8cꢀhọ@ꢀngàyꢀmai,ꢀchúngꢀtôiꢀđịnh 

xemꢀxétꢀHạiꢀhàngꢀhóaꢀxế@ꢀkhoꢀcủaꢀchúngꢀtôi.ꢀChúngꢀtôiꢀđangꢀthuêꢀm8tꢀđịa 

điểmꢀđBtꢀtiềnꢀvàꢀPhóꢀgiámꢀđốcꢀTàiꢀchínhꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀmuốnꢀđóngꢀcửaꢀnóꢀvà 

nângꢀcấ@ꢀhệꢀthốngꢀkiểmꢀkêꢀhàngꢀtồnꢀkhoꢀởꢀđây.ꢀNhưngꢀchúngꢀtôiꢀchưaꢀcó 

khoꢀđủꢀlớnꢀtạiꢀđịaꢀđiểmꢀnày.ꢀNếuꢀhệꢀthốngꢀcủaꢀanhꢀcóꢀthểꢀgiảmꢀcácꢀHoạiꢀm:t 

hàngꢀxuốngꢀchỉꢀcònꢀ5ꢀ%,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀđóngꢀcửaꢀkhoꢀhàngꢀhóaꢀđó. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀĐiềuꢀnàyꢀsẽꢀtiếtꢀkiệmꢀtiềnꢀchoꢀcác 

ông? 

Kháchꢀhàng:ꢀKhoảngꢀ250.000ꢀđô-Haꢀm8tꢀnăm.ꢀNếuꢀgiú@ꢀchúngꢀtôiꢀthEcꢀhiện 

điềuꢀnày,ꢀtôiꢀsẽꢀcốꢀgBngꢀdànhꢀ15ꢀ@hútꢀtrướcꢀcu8cꢀhọ@ꢀđểꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngài 

Phóꢀgiámꢀđốc. 

TrongꢀvíꢀdGꢀnày,ꢀngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđểꢀbu8c 

ngườiꢀmuaꢀ@hảiꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀHợiꢀích.ꢀĐểꢀHàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀngườiꢀbánꢀ@hải 

đạtꢀđượcꢀm8tꢀvàiꢀđiềuꢀsau: 

•ꢀGiờꢀđây,ꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀHàꢀchúꢀtrọngꢀvàoꢀgiảiꢀ@há@ꢀsẽꢀgiú@ 

họꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀvàoꢀchiꢀtiếtꢀsảnꢀ@hẩmꢀnhưꢀtrongꢀvíꢀdGꢀđầu.ꢀCácꢀkhách 

hàngꢀkhôngꢀthểꢀhiểuꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀsâuꢀsBcꢀđếnꢀđ8ꢀgiảiꢀthíchꢀnóꢀHôi 

cuốn,ꢀthuyếtꢀ@hGcꢀchoꢀngườiꢀkhác.ꢀNhưngꢀmongꢀrằngꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀcó 
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hiểuꢀbiếtꢀvềꢀvấnꢀđềꢀvàꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀchínhꢀhọ.ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀt?p 

trungꢀvàoꢀđiềuꢀngườiꢀmuaꢀhiểuꢀrõꢀnhất:ꢀtìnhꢀhìnhꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủa 

họꢀvàꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀbạnꢀgiú@ꢀíchꢀđượcꢀgìꢀchoꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀhọ.ꢀKhi 

ngườiꢀmuaꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀkhácꢀởꢀbênꢀmua,ꢀđóꢀsẽꢀHàꢀcâuꢀchuyện 

vềꢀnhuꢀcầuꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀhọꢀsẽꢀthuyếtꢀ@hGcꢀHôiꢀcuốnꢀnhấtꢀvà 

đóngꢀgó@ꢀtốtꢀnhấtꢀvàoꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn. 

•ꢀKháchꢀhàngꢀđangꢀgiảiꢀthíchꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀchoꢀngườiꢀbánꢀchứꢀkhôngꢀ@hải 

ngượcꢀHại.ꢀNếuꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀgiảiꢀthíchꢀchoꢀbạnꢀgiáꢀtrịꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀbạn, 

đóꢀsẽꢀHàꢀm8tꢀcu8cꢀt?@ꢀHuyệnꢀtốtꢀchoꢀhọꢀkhiꢀhọꢀgiảiꢀthíchꢀtươngꢀtEꢀchoꢀnhững 

ngườiꢀkhácꢀởꢀbênꢀmua.ꢀĐóꢀHàꢀcáchꢀHuyệnꢀt?@ꢀhiệuꢀquảꢀđểꢀkháchꢀhàngꢀchủ 

đ8ngꢀnóiꢀchoꢀbạnꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀhơnꢀHàꢀđểꢀhọꢀlBngꢀngheꢀm8tꢀcáchꢀbịꢀđ8ng 

trongꢀkhiꢀbạnꢀmôꢀtảꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀđó. 

•ꢀKhiꢀkháchꢀhàngꢀthấyꢀDꢀkiếnꢀcủaꢀhọꢀHàꢀm8tꢀ@hầnꢀcủaꢀcáchꢀgiảiꢀquyết,ꢀhọꢀsẽ 

cảmꢀthấyꢀtinꢀtưởngꢀvàꢀhứngꢀthúꢀhơnꢀvàoꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀAꢀđiềuꢀđóꢀsẽꢀtạo 

cơꢀh8iꢀchoꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀr8ngꢀrãiꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀthảo 

lu?n. 

TómꢀHại,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀvìꢀchúngꢀt?@ꢀtrung 

vàoꢀgiảiꢀ@há@ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀvàoꢀbảnꢀthânꢀvấnꢀđề.ꢀChúngꢀkhiếnꢀkháchꢀhàng 

nóiꢀchoꢀbạnꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀích.ꢀĐ:cꢀbiệt,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHà 

côngꢀcGꢀbánꢀhàngꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvìꢀchúng 

tăngꢀthêmꢀsEꢀchấ@ꢀthu?nꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđốiꢀvớiꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀbạn.ꢀQuan 

trọngꢀhơn,ꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀthườngꢀ@hGꢀthu8c 

vàoꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀn8iꢀb8ꢀđượcꢀthEcꢀhiệnꢀbởiꢀchínhꢀkháchꢀhàng,ꢀvà 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀbiệnꢀ@há@ꢀtốtꢀnhấtꢀđể 

luyệnꢀt?@ꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀcáchꢀtrìnhꢀbàyꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀbạnꢀchoꢀngườiꢀkhác 

m8tꢀcáchꢀHôiꢀcuốn,ꢀthuyếtꢀ@hGc. 

SỰꢀKHÁCꢀNHAUꢀGIỮAꢀCÂUꢀHỎIꢀGỢIꢀÝꢀVÀꢀCÂUꢀHỎIꢀCHIꢀPH7ꢀNHU 

CẦU 
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CảꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđềuꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀthành 

nhuꢀcầuꢀHiện,ꢀvìꢀchúngꢀcóꢀchungꢀmGcꢀđíchꢀnênꢀrấtꢀdFꢀbịꢀnhầmꢀH>n.ꢀHãyꢀđọc 

đoạnꢀtríchꢀvềꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀdướiꢀđâyꢀvàꢀHàmꢀtheoꢀtrBcꢀnghiệm: 

CácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀHàꢀvíꢀdGꢀ1,ꢀ3ꢀvàꢀ4.ꢀVíꢀdGꢀ2,ꢀ5ꢀvàꢀ9ꢀHàꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@hí 

nhuꢀcầu.ꢀĐ;ngꢀthấtꢀvọngꢀnếuꢀbạnꢀđãꢀchọnꢀsai.ꢀTrongꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀnghiên 

cứu,ꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀthườngꢀg:@ꢀnhữngꢀvíꢀdGꢀvềꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀmàꢀchúngꢀtôi 

khôngꢀbiếtꢀcóꢀthểꢀxế@ꢀchúngꢀvàoꢀHoạiꢀnàoꢀchoꢀthíchꢀhợ@.ꢀChúngꢀtôiꢀviết 

nhữngꢀvíꢀdGꢀnàyꢀHênꢀm8tꢀchiếcꢀbảngꢀHớnꢀtrongꢀvănꢀ@hòng.ꢀThỉnhꢀthoảng, 

chúngꢀtôiꢀthảoꢀHu?nꢀvấnꢀđềꢀ@hânꢀHoạiꢀkhóꢀkhănꢀnàyꢀAꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀranhꢀgiới 

Hàꢀthu?tꢀngữꢀkỹꢀthu?tꢀAꢀđểꢀchBcꢀrằngꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀthốngꢀnhấtꢀtiêuꢀchuẩnꢀA 
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điềuꢀrấtꢀcầnꢀchoꢀHoạiꢀnghiênꢀcứuꢀnày. 

Tạiꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀcu8cꢀthảoꢀHu?nꢀnày,ꢀđứaꢀconꢀtraiꢀtámꢀtuổiꢀcủaꢀm8tꢀthành 

viênꢀtrongꢀnhómꢀđãꢀđếnꢀvănꢀ@hòngꢀđểꢀđónꢀbố.ꢀChúngꢀtôiꢀđangꢀtranhꢀHu?nꢀvề 

cácꢀvíꢀdGꢀviếtꢀtrênꢀbảng,ꢀcốꢀgBngꢀ@hânꢀHoạiꢀcáiꢀnàoꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD,ꢀcáiꢀnào 

HàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀĐứaꢀtrẻꢀnhìnꢀHênꢀbảngꢀm8tꢀHúcꢀrồiꢀnói:ꢀ“Cáiꢀnày, 

cáiꢀnàyꢀvàꢀcáiꢀnàyꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcònꢀHạiꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.” 

ChúngꢀtôiꢀrấtꢀsửngꢀsốtꢀAꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀcóꢀkếtꢀHu?nꢀnhưꢀv?yꢀnhưngꢀ@hảiꢀmất 

nửaꢀgiờꢀđểꢀđưaꢀraꢀkếtꢀHu?nꢀđó. 

“Saoꢀcháuꢀcóꢀthểꢀnóiꢀnhưꢀv?y?”ꢀAꢀchúngꢀtôiꢀhỏi. 

“6ấtꢀdFꢀạ”,ꢀc?uꢀbéꢀnói.ꢀ“NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀHuônꢀmangꢀsEꢀbuồnꢀbã.ꢀCòn 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHạiꢀHuônꢀđemꢀđếnꢀniềmꢀvui.”ꢀ 

C?uꢀbéꢀđãꢀđúngꢀvàꢀt;ꢀđóꢀchúngꢀtôiꢀgọiꢀnóꢀHàꢀquyꢀHu?tꢀQuincy,ꢀtheoꢀtênꢀcủa 

c?uꢀbé.ꢀTheoꢀcáchꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀngườiꢀHớn,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀHàꢀnhữngꢀcâu 

hỏiꢀđiꢀvàoꢀtrọngꢀtâmꢀvấnꢀđềꢀAꢀchúngꢀkhiếnꢀcácꢀvấnꢀđềꢀnghiêmꢀtrọngꢀhơnꢀAꢀvà 

đóꢀHàꢀHDꢀdoꢀchúngꢀmangꢀDꢀnghĩaꢀ“buồn”.ꢀTráiꢀHại,ꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhu 

cầuꢀHạiꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀ(Hìnhꢀ4.9).ꢀChúngꢀhỏiꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀgiá 

trịꢀcủaꢀgiảiꢀ@há@ꢀnênꢀchúngꢀmangꢀDꢀnghĩaꢀ“vuiꢀvẻ,ꢀhạnhꢀ@húc”. 

NhữngꢀnhàꢀquảnꢀHDꢀsẽꢀcóꢀấnꢀtượngꢀkhôngꢀtốtꢀnếuꢀhọꢀbiếtꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀdạy 

choꢀđ8iꢀngũꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀhỏiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀbuồnꢀtrướcꢀrồiꢀmớiꢀđến 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀvuiꢀAꢀđ:cꢀbiệtꢀnếuꢀhọꢀbiếtꢀquyꢀHu?tꢀnàyꢀdoꢀm8tꢀđứaꢀbéꢀtámꢀtuổi 

gợiꢀD.ꢀ=oꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀchưaꢀbaoꢀgiờꢀcôngꢀkhaiꢀquyꢀHu?tꢀQuincy.ꢀNhưng 

nếuꢀg:@ꢀrBcꢀrốiꢀvớiꢀnhữngꢀvíꢀdGꢀcuối,ꢀhãyꢀthửꢀv?nꢀdGngꢀHu?tꢀQuincy.ꢀTôiꢀnghĩ 

bạnꢀsẽꢀnhấtꢀtríꢀrằngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀ(víꢀdGꢀ1,ꢀ3ꢀvàꢀ4)ꢀcóꢀnétꢀbuồnꢀhơn 

nhữngꢀvíꢀdGꢀkhác. 
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Hìnhꢀ4.9:ꢀCâuꢀhỏiꢀ:ợiꢀýꢀchúꢀtrọngꢀtớiꢀvấnꢀđề;ꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀphíꢀnhuꢀcầuꢀchú 

trọngꢀtớiꢀgiảiꢀpháp 

TRỞꢀLẠIꢀVỚIꢀCÂUꢀHỎIꢀMỞꢀVÀꢀCÂUꢀHỎIꢀĐÓNG 

CuốiꢀChươngꢀ1,ꢀtrongꢀ@hầnꢀ“CâuꢀhỏiꢀvàꢀThànhꢀcông”,ꢀtôiꢀđãꢀnóiꢀkiểuꢀcâuꢀhỏi 

mởꢀvàꢀđóngꢀtruyềnꢀthốngꢀkhôngꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 

lớn.ꢀTôiꢀdámꢀchBcꢀnhiềuꢀđ8cꢀgiảꢀnêuꢀraꢀđượcꢀnétꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcâuꢀhỏiꢀmở 

vàꢀđóng,ꢀhọꢀthấyꢀnhữngꢀkếtꢀHu?nꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀrấtꢀkhóꢀtin.ꢀBâyꢀgiờ,ꢀtôiꢀcóꢀthể 

kểꢀchoꢀbạnꢀm8tꢀcâuꢀchuyệnꢀđểꢀchứngꢀminhꢀđiềuꢀđó. 

Tôiꢀđangꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀhuấnꢀHuyệnꢀquảnꢀHDꢀbánꢀhàngꢀtạiꢀm8t 

côngꢀtyꢀHớnꢀvềꢀcôngꢀnghệꢀcao.ꢀTrongꢀm8tꢀ@hầnꢀcủaꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀđãꢀđi 

cùngꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀvàꢀxemꢀhọꢀứngꢀdGngꢀcácꢀbàiꢀhọcꢀđãꢀđược 

huấnꢀHuyệnꢀvàoꢀthEcꢀtếꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀM8tꢀhôm,ꢀtôiꢀđiꢀcùngꢀvớiꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀnhiệtꢀtìnhꢀnhưngꢀthiếuꢀkinhꢀnghiệm.ꢀSuốtꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀghiꢀHạiꢀsố 

lầnꢀcôꢀấyꢀsửꢀdGngꢀcácꢀloạiꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀnhauꢀcủaꢀchiếnꢀHượcꢀSPIN.ꢀKếtꢀquả 

t;ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđầuꢀtiênꢀHà: 
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Nhưꢀđãꢀbiết,ꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀảnhꢀhưởngꢀtiêuꢀcEcꢀđếnꢀthànhꢀcông.ꢀCàngꢀđưa 

raꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình,ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạnꢀcàngꢀítꢀcóꢀcơꢀh8iꢀthành 

công.ꢀCóꢀthểꢀđoánꢀđượcꢀdiFnꢀbiếnꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđóꢀHà:ꢀđầuꢀtiênꢀkhách 

hàngꢀthấyꢀchánꢀrồiꢀmấtꢀkiênꢀnh>nꢀvàꢀcuốiꢀcùngꢀHàꢀđuổiꢀchúngꢀtôiꢀđi.ꢀSauꢀđó, 

ngườiꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀxinꢀtôiꢀm8tꢀHờiꢀkhuyên.ꢀ“Tôiꢀđãꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀmở 

trongꢀsuốtꢀcu8cꢀbánꢀhàng,”ꢀcôꢀgiảiꢀthích.ꢀ“Anhꢀcóꢀnghĩꢀtôiꢀđãꢀthànhꢀcông 

không?”ꢀTôiꢀbu8cꢀ@hảiꢀtrảꢀlờiꢀrằngꢀnếuꢀcôꢀkhôngꢀđềꢀc?@ꢀtớiꢀđiềuꢀcóꢀtácꢀđ8ng 

tớiꢀkháchꢀhàngꢀAꢀnhưꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀvàꢀgợiꢀDꢀcủaꢀhọꢀAꢀthìꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀkhông 

tạoꢀraꢀbấtꢀkỳꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀnàoꢀdùꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀcôꢀcóꢀHàꢀmởꢀhayꢀđóng.ꢀSE 

th?tꢀđángꢀbuồnꢀchínhꢀHàꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀthì 

chBcꢀchBnꢀsẽꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀTôiꢀnghĩꢀcóꢀhàngꢀchGcꢀnghìnꢀngườiꢀbánꢀhàng 

giốngꢀcôꢀđangꢀrấtꢀvấtꢀvảꢀđểꢀhiểuꢀrõꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀvà 

đóng.ꢀHọꢀcầnꢀ@hảiꢀhiểuꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀnằmꢀởꢀviệcꢀHiệuꢀnóꢀcóꢀhỏi 

vềꢀm8tꢀkhíaꢀcạnhꢀtâmꢀHDꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀAꢀchứꢀkhông 

phảiꢀHàꢀnóꢀmởꢀhayꢀđóng. 

MÔꢀHÌNHꢀSPIN 

Đ:tꢀcâuꢀhỏiꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀHàꢀm8tꢀbướcꢀquanꢀtrọng,ꢀnóꢀkhiếnꢀmôꢀhìnhꢀSPIN 

cóꢀhiệuꢀquảꢀmạnhꢀmẽ.ꢀChuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀtrEcꢀtiế@ꢀđềꢀc?@ꢀtớiꢀtâmꢀHDꢀcủaꢀquá 

trìnhꢀmuaꢀhàng.ꢀNhuꢀcầuꢀkháchꢀhàngꢀchuyểnꢀhướngꢀrấtꢀrõꢀràngꢀt;ꢀẨnꢀsang 

Hiện.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀvạchꢀraꢀđườngꢀđiꢀnướcꢀbướcꢀchoꢀngườiꢀbánꢀhàng, 

đưaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquaꢀcácꢀbướcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀchoꢀtớiꢀkhiꢀđạtꢀđượcꢀnhu 
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cầuꢀHiệnꢀ(Hìnhꢀ4.10).ꢀCàngꢀnh?nꢀđượcꢀnhiềuꢀnhuꢀcầuꢀHiện,ꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

củaꢀbạnꢀcàngꢀchBcꢀchBnꢀthànhꢀcông. 

HãyꢀxemꢀHạiꢀtoànꢀb8ꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀvàꢀđưaꢀraꢀvàiꢀHờiꢀnh?nꢀxétꢀvềꢀcáchꢀsử 

dGngꢀcủaꢀnó.ꢀQuanꢀtrọngꢀnhấtꢀHàꢀđ;ngꢀxemꢀSPINꢀHàꢀcôngꢀthứcꢀcứngꢀnhBc. 

BánꢀhàngꢀtheoꢀcôngꢀthứcꢀcốꢀđịnhꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀđemꢀHạiꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀHãyꢀcoiꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀnhưꢀm8tꢀmiêuꢀtảꢀrõꢀràngꢀvềꢀviệc 

nhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthămꢀdòꢀthànhꢀcôngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀHãyꢀcoiꢀnóꢀnhưꢀv?t 

d>nꢀđườngꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀm8tꢀcôngꢀthức. 

TómꢀHại,ꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀchoꢀthấyꢀcác 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀsửꢀdGngꢀchuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀdướiꢀđây: 

1.ꢀTrướcꢀtiên,ꢀhọꢀđưaꢀraꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀđểꢀthiếtꢀH?@ꢀcácꢀthôngꢀtinꢀnền. 

Nhưngꢀhọꢀkhôngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀquáꢀnhiềuꢀvìꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀcó 

thểꢀrấtꢀtẻꢀnhạtꢀho:cꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀtứcꢀgi?n. 
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Hìnhꢀ4.10:ꢀMuꢀhìnhꢀSPIN 

.ꢀTiế@ꢀtheo,ꢀhọꢀnhanhꢀchóngꢀchuyểnꢀsangꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀđểꢀthămꢀdò 2 

nhữngꢀtrGcꢀtr:c,ꢀkhóꢀkhănꢀvàꢀsEꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀBằngꢀcách 

đ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀnày,ꢀhọꢀ@hátꢀhiệnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

3 .ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀthờiꢀđiểmꢀnàyꢀrấtꢀthíchꢀhợ@ꢀđểꢀđưaꢀraꢀcác 

giảiꢀ@há@.ꢀNhưngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀthànhꢀcông,ꢀngười 

bánꢀthườngꢀkhôngꢀhỏiꢀkiểuꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀnữa,ꢀhọꢀtiế@ꢀtGcꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD 

đểꢀkhiếnꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀngàyꢀm8tꢀHớnꢀhơnꢀvàꢀkhẩnꢀthiếtꢀhơn. 

4 .ꢀSauꢀđó,ꢀkhiꢀkháchꢀhàngꢀđồngꢀDꢀrằngꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀđãꢀđủꢀnghiêmꢀtrọngꢀđể 

hànhꢀđ8ngꢀthìꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđể 

khuyếnꢀkhíchꢀkháchꢀhàngꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀvàꢀnêuꢀraꢀHợiꢀíchꢀmà 

giảiꢀ@há@ꢀđóꢀđemꢀHại. 

=ĩꢀnhiên,ꢀkhôngꢀ@hảiꢀHúcꢀnàoꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀHàmꢀtuầnꢀtEꢀtheoꢀcácꢀbướcꢀtrong 

trongꢀmôꢀhìnhꢀSPIN.ꢀVíꢀdG,ꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀbBtꢀđầuꢀgiaoꢀdịchꢀbằngꢀnhuꢀcầu 

Hiện,ꢀbạnꢀ@hảiꢀđiꢀthẳngꢀvàoꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđểꢀbu8cꢀkháchꢀhàng 

nóiꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀbạnꢀđưaꢀraꢀsẽꢀđá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀhọꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀHo:c 

khiꢀthămꢀdòꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀhayꢀhệꢀquảꢀcủaꢀnó,ꢀbạnꢀ@hảiꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTình 

hìnhꢀđểꢀthuꢀth?@ꢀnhiềuꢀthôngꢀtinꢀnềnꢀhơn.ꢀNhưngꢀtrongꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàng,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀthườngꢀtheoꢀchuỗiꢀSPIN. 

Rấtꢀnhiềuꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀcóꢀkinhꢀnghiệm,ꢀkhiꢀđượcꢀgiớiꢀthiệuꢀvềꢀbốnꢀcâu 

hỏiꢀđơnꢀgiảnꢀnàyꢀđềuꢀnói:ꢀ“Tôiꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀmàꢀkhông 

cầnꢀđếnꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀtốnꢀkém.ꢀĐiềuꢀđóꢀrấtꢀbìnhꢀthường.”ꢀĐươngꢀnhiên,ꢀhọ 

đúng.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀtìmꢀkiếmꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀbằngꢀcáchꢀquanꢀsátꢀhàngꢀnghìn 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀVìꢀv?y,ꢀkhôngꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀnhữngꢀngười 

bánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀngayꢀH?@ꢀtứcꢀhiểuꢀđượcꢀSPIN.ꢀTôiꢀkhôngꢀmuốnꢀcoiꢀmô 

hìnhꢀSPINꢀHàꢀm8tꢀkhámꢀ@háꢀmangꢀtínhꢀcáchꢀmạngꢀvềꢀ@hươngꢀthứcꢀbánꢀhàng. 

NóꢀHàꢀcáchꢀmàꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀthànhꢀcôngꢀsửꢀdGngꢀđểꢀgiú@ꢀgiaoꢀdịchꢀtiến 
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triểnꢀtốtꢀđẹ@ꢀhơn. 

Hãyꢀnghĩꢀvềꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀnhấtꢀcủaꢀbạn.ꢀCó 

thểꢀHúcꢀđầuꢀbạnꢀsẽꢀnghĩ,ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđóꢀkhôngꢀtheoꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀ@hải 

không?ꢀNếuꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀcáchꢀ@hátꢀhiệnꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀvềꢀtìnhꢀhìnhꢀcủaꢀkhách 

hàngꢀthìꢀcóꢀHẽ,ꢀbạnꢀđãꢀbBtꢀđầuꢀvớiꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình.ꢀNgayꢀH?@ꢀtức,ꢀbạn 

chuyểnꢀsangꢀthảoꢀHu?nꢀvấnꢀđềꢀmàꢀkháchꢀhàngꢀg:@ꢀ@hải.ꢀĐiềuꢀđóꢀcóꢀnghĩaꢀHà 

bạnꢀđãꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀTiế@ꢀtheo,ꢀvấnꢀđềꢀđóꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀHớnꢀvàꢀkhẩn 

thiếtꢀhơn.ꢀTạiꢀsaoꢀđiềuꢀnàyꢀHạiꢀxảyꢀra?ꢀCóꢀHẽꢀvìꢀbạnꢀđangꢀ@hátꢀtriểnꢀvấnꢀđề 

bằngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđó,ꢀbạnꢀcóꢀnóiꢀvề 

nhữngꢀHợiꢀíchꢀkhông?ꢀHo:cꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthấyꢀthíchꢀthúꢀvàꢀnóiꢀvớiꢀbạn 

nhữngꢀđiềuꢀnhư:ꢀ“À,ꢀm8tꢀcáchꢀkhácꢀanhꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀtôiꢀđóꢀHà…”ꢀTrongꢀhầu 

hếtꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀtôi,ꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀHàꢀngườiꢀđưaꢀraꢀcác 

lợiꢀíchꢀvìꢀtôiꢀđãꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀchBcꢀchBnꢀđâyꢀchính 

xácꢀHàꢀđiềuꢀbạnꢀv>nꢀHàmꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông. 

=oꢀđó,ꢀchBcꢀchBnꢀbạnꢀđangꢀsửꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀtrongꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀmình.ꢀSPINꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀđiềuꢀgìꢀmớiꢀmẻꢀvà 

khácꢀHạ.ꢀĐiểmꢀmạnhꢀcủaꢀnóꢀHàꢀđưaꢀraꢀm8tꢀmôꢀtảꢀđơnꢀgiản,ꢀrõꢀràngꢀchoꢀm8t 

quáꢀtrìnhꢀrBcꢀrối,ꢀ@hứcꢀtạ@.ꢀVìꢀv?y,ꢀnóꢀsẽꢀgiú@ꢀbạnꢀthấyꢀđiềuꢀgìꢀbạnꢀđangꢀHàm 

tốtꢀvàꢀgiú@ꢀbạnꢀxácꢀđịnhꢀnhữngꢀchỗꢀbạnꢀcầnꢀ@hảiꢀtíchꢀcEcꢀhơn. 

CÁCHꢀSỬꢀDỤNGꢀCÁCꢀCÂUꢀHỎIꢀSPIN 

Đểꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀhiệuꢀquả,ꢀhãyꢀnh?nꢀthứcꢀrõꢀràngꢀrằngꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀbạn 

trongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀngườiꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđề.ꢀCácꢀtrGcꢀtr:cꢀcủa 

kháchꢀhàngꢀhayꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀHàꢀtâmꢀđiểmꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Nhiềuꢀnămꢀqua,ꢀviệcꢀnh?nꢀthứcꢀrõꢀđiểmꢀđơnꢀgiảnꢀnàyꢀđãꢀgiú@ꢀíchꢀrấtꢀnhiều 

choꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀtôi.ꢀTrướcꢀkhiꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀtEꢀhỏi: 

“Tôiꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀnàoꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀnày?”ꢀCàngꢀhiểuꢀrõ 

vấnꢀđềꢀmìnhꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyết,ꢀcàngꢀdFꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀhiệuꢀquảꢀtrong 

quáꢀtrìnhꢀbànꢀHu?n. 
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=ướiꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀkỹꢀthu?tꢀđơnꢀgiảnꢀgiú@ꢀbạnꢀH?@ꢀchiếnꢀHượcꢀbánꢀhàngꢀvàꢀvạch 

raꢀcácꢀcâuꢀhỏi: 

•ꢀTrướcꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀhãyꢀviếtꢀraꢀítꢀnhấtꢀbaꢀvấnꢀđềꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀg:p 

phảiꢀvàꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀdịchꢀvGꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀvấnꢀđềꢀnào. 

•ꢀSauꢀđó,ꢀhãyꢀviếtꢀraꢀm8tꢀvàiꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀbạnꢀcóꢀthểꢀhỏiꢀđểꢀtìmꢀraꢀt;ng 

vấnꢀđềꢀtiềmꢀẩnꢀmàꢀbạnꢀnh?nꢀthấy. 

Khôngꢀ@hảiꢀchỉꢀcóꢀmìnhꢀtôi,ꢀmàꢀrấtꢀnhiềuꢀngườiꢀkhácꢀcũngꢀnh?nꢀthấyꢀviệc 

liệtꢀkêꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀ@hạmꢀviꢀvấnꢀđềꢀtrướcꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀrấtꢀhữuꢀích. 

M8tꢀnhânꢀviênꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀcủaꢀm8tꢀcửaꢀhàngꢀKodakꢀđãꢀviết:ꢀ“Tôiꢀđãꢀbán 

hàngꢀhơnꢀ20ꢀnămꢀnay.ꢀKhiꢀanhꢀgợiꢀDꢀhãyꢀHiệtꢀkêꢀdanhꢀsáchꢀnhữngꢀ@hạmꢀvi 

vấnꢀđềꢀtrướcꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀnghĩꢀDꢀtưởngꢀnàyꢀquáꢀđơnꢀgiảnꢀvàꢀkhông 

đángꢀđểꢀthEcꢀhiện.ꢀNhưngꢀtôiꢀđãꢀthửꢀvàꢀthấyꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀcáchꢀhữuꢀíchꢀgiú@ꢀtôi 

suyꢀnghĩꢀrõꢀràngꢀhơnꢀvàꢀthànhꢀcôngꢀngayꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.” 

HãyꢀthửꢀHàmꢀnó.ꢀBằngꢀcáchꢀnày,ꢀbạnꢀsẽꢀ@hátꢀhiệnꢀnhanhꢀhơnꢀnhữngꢀnhuꢀcầu 

Ẩnꢀvàꢀnóꢀcũngꢀgiú@ꢀbạnꢀgiảmꢀbớtꢀthờiꢀgianꢀđ:tꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình 

khôngꢀcầnꢀthiết. 

Hầuꢀhếtꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnh?nꢀthấyꢀviệcꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀkhóꢀhơn 

câuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchúngꢀtôiꢀđã 

nghiênꢀcứu,ꢀcứꢀ20ꢀcâuꢀhỏiꢀthìꢀchỉꢀcóꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀ=ùꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀcó 

tácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀnhưngꢀmọiꢀngườiꢀv>nꢀg:@ꢀkhóꢀkhănꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀchúng. 

Nhưngꢀcóꢀm8tꢀbằngꢀchứngꢀrấtꢀthúꢀvịꢀ(xemꢀthêmꢀPhGꢀlGcꢀA)ꢀHàꢀnếuꢀbạnꢀhỏi 

nhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀhơn,ꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạnꢀcũngꢀsẽꢀthànhꢀcông 

hơn.ꢀTheoꢀtôi,ꢀHDꢀdoꢀmọiꢀngườiꢀđ:tꢀrấtꢀítꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀquanꢀtrọngꢀnàyꢀHàꢀvì 

họꢀkhôngꢀvạchꢀchúngꢀraꢀtrước.ꢀ=ướiꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀcáchꢀđơnꢀgiảnꢀgiú@ꢀbạnꢀvạch 

raꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD. 

CáchꢀvạchꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD 
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1.ꢀViếtꢀraꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀmàꢀkháchꢀhàngꢀđangꢀ@hảiꢀđốiꢀm:t. 

2.ꢀTiế@ꢀtheo,ꢀhãyꢀtEꢀhỏiꢀmìnhꢀxemꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgâyꢀraꢀnhữngꢀkhóꢀkhăn 

nàoꢀvàꢀviếtꢀnhữngꢀđiềuꢀđóꢀra.ꢀHãyꢀcoiꢀnhữngꢀkhóꢀkhănꢀnàyꢀHàꢀnhữngꢀhệꢀquả 

củaꢀvấnꢀđềꢀAꢀđ:cꢀbiệtꢀchúꢀDꢀnhữngꢀhệꢀquảꢀkhiếnꢀvấnꢀđềꢀtrởꢀnênꢀnghiêmꢀtrọng 

hơnꢀbảnꢀchấtꢀcủaꢀvấnꢀđề. 

VíꢀdG,ꢀtrongꢀHìnhꢀ4.11,ꢀkhiꢀH?@ꢀkếꢀhoạchꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀngườiꢀbánꢀchỉ 

ra:ꢀ“ChiếcꢀmáyꢀhiệnꢀtạiꢀrấtꢀkhóꢀsửꢀdGng”ꢀnhưꢀHàꢀvấnꢀđềꢀtiềmꢀtàngꢀvàꢀanhꢀta 

nghĩꢀtớiꢀbốnꢀkhóꢀkhănꢀHiênꢀquan;ꢀvàꢀm8tꢀtrongꢀsốꢀđóꢀcóꢀthểꢀHàꢀdoꢀthiếuꢀngười 

cóꢀkinhꢀnghiệmꢀtrongꢀviệcꢀv?nꢀhànhꢀchiếcꢀmáyꢀđó. 

3 .ꢀVớiꢀmỗiꢀkhóꢀkhăn,ꢀhãyꢀviếtꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀVíꢀdG,ꢀtrongꢀHình 

.11,ꢀngườiꢀbánꢀnhấnꢀmạnhꢀviệcꢀthiếuꢀcôngꢀnhânꢀHànhꢀnghềꢀsẽꢀgiú@ꢀgợiꢀra 4 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvềꢀchiꢀ@híꢀHàmꢀthêmꢀgiờꢀvàꢀkhóꢀkhănꢀvềꢀtuyểnꢀdGng. 

Hìnhꢀ4.11:ꢀVạchꢀraꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀ:ợiꢀý 

ĐâyꢀHàꢀm8tꢀcáchꢀthứcꢀgiảnꢀđơnꢀnhưngꢀhiệuꢀquả.ꢀTh?mꢀchí,ꢀnhữngꢀngườiꢀkhéo 

HéoꢀvàꢀthôngꢀminhꢀnhấtꢀcũngꢀđềuꢀcảmꢀthấyꢀkhóꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD 

nếuꢀhọꢀkhôngꢀvạchꢀraꢀtrước.ꢀ=ùꢀsửꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀnàoꢀthìꢀvềꢀcơꢀbản 

nguyênꢀtBcꢀv>nꢀHàꢀgiốngꢀnhau.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀhayꢀsẽꢀkhôngꢀb?tꢀngayꢀraꢀtrong 
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đầuꢀbạnꢀtrongꢀHúcꢀbạnꢀnóiꢀchuyện.ꢀNếuꢀkhôngꢀvạchꢀtrướcꢀcácꢀcâuꢀhỏi,ꢀthìꢀbạn 

sẽꢀkhôngꢀthểꢀnghĩꢀtớiꢀchúngꢀtrongꢀsuốtꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

SửꢀdGngꢀhiệuꢀquảꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀ 

NhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀđếnꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8c 

bánꢀhàng.ꢀKhôngꢀcóꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀnàoꢀHạiꢀHiênꢀtGcꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀtíchꢀcEcꢀđốiꢀvới 

kháchꢀhàngꢀnhưꢀHoạiꢀhìnhꢀcâuꢀhỏiꢀnày.ꢀ=oꢀđó,ꢀtôiꢀrấtꢀngạcꢀnhiênꢀrằngꢀtrong 

m8tꢀnửaꢀsốꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchúngꢀtôiꢀnghiênꢀcứu,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀHại 

khôngꢀsửꢀdGngꢀbấtꢀcứꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀnào.ꢀCóꢀthểꢀdoꢀmọiꢀngười 

cảmꢀthấyꢀkhóꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnày.ꢀTh?mꢀchíꢀtrongꢀm8tꢀsốꢀcu8cꢀbán 

hàng,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀcònꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀkhông 

đúngꢀthờiꢀđiểm.ꢀVìꢀv?y,ꢀđầuꢀtiênꢀhãyꢀxemꢀHúcꢀnàoꢀkhôngꢀnênꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

Chiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀrồiꢀsauꢀđóꢀxemꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀcảiꢀthiệnꢀviệcꢀđ:tꢀnhữngꢀcâu 

hỏiꢀnàyꢀđúngꢀthờiꢀđiểmꢀtrongꢀgiaoꢀdịch. 

TránhꢀdùngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀM8tꢀsốꢀngười 

mBcꢀHỗiꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀquáꢀsớm,ꢀtrướcꢀkhiꢀhọ 

nh?nꢀraꢀnhữngꢀtrGcꢀtr:cꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀVíꢀdG:ꢀ“ThưaꢀquDꢀkhách,ꢀnếuꢀtôiꢀchỉ 

choꢀôngꢀm8tꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀrấtꢀthúꢀvị,ꢀôngꢀsẽꢀquanꢀtâmꢀchứ?”.ꢀ“Nếuꢀtôiꢀcóꢀthểꢀchỉ 

choꢀanh/chịꢀcáchꢀtăngꢀnăngꢀsuất,ꢀanh/chịꢀsẽꢀchoꢀchúngꢀtôiꢀvàoꢀdanhꢀsáchꢀdE 

thầuꢀcủaꢀanh/chịꢀchứ?”ꢀho:cꢀ“AnhꢀcóꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀcáchꢀxửꢀHDꢀnhanhꢀcácꢀvấn 

đềꢀkhông?”.ꢀĐâyꢀHàꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀnhưngꢀHạiꢀđượcꢀđưaꢀra 

quáꢀsớmꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnênꢀchúngꢀsẽꢀđ:tꢀkháchꢀhàngꢀvàoꢀthếꢀ@hòng 

thủꢀvàꢀdoꢀđóꢀchúngꢀkhôngꢀđemꢀHạiꢀhiệuꢀquả.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏi 

màꢀchúngꢀtôiꢀnghiênꢀcứuꢀthườngꢀhìnhꢀthànhꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀtrướcꢀrồiꢀmớiꢀđ:t 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀBạnꢀcũngꢀnênꢀHàmꢀnhưꢀv?y. 

TránhꢀdùngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀkhiꢀkhôngꢀcóꢀcâuꢀtrảꢀlời.ꢀTh?tꢀkhông 

may,ꢀthờiꢀđiểmꢀmàꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀkémꢀcỏiꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@hí 

nhuꢀcầuꢀHạiꢀđúngꢀvàoꢀthờiꢀđiểmꢀtồiꢀtệꢀnhấtꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHãyꢀxemꢀví 

dG: 
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Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀHiện)ꢀTôiꢀmuốnꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀcóꢀthểꢀ@hôꢀtô 

haiꢀm:tꢀgiấy. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Chiếcꢀmáyꢀcủaꢀanhꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀ@hôꢀtôꢀđượcꢀhaiꢀm:t)ꢀTạiꢀsao 

chịꢀlạiꢀcầnꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀhaiꢀm:tꢀgiấy? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Giảiꢀthíchꢀnhuꢀcầu)ꢀVìꢀnóꢀsẽꢀgiảmꢀchiꢀ@híꢀmuaꢀgiấy.ꢀVàꢀnếuꢀtôi 

gửiꢀm8tꢀbảnꢀsaoꢀhaiꢀm:tꢀquaꢀthưꢀthìꢀsẽꢀnhẹꢀhơnꢀvàꢀsẽꢀgiú@ꢀgiảmꢀ@híꢀbưuꢀđiện. 

M8tꢀưuꢀđiểmꢀkhácꢀcủaꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀhaiꢀm:tꢀHàꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀcầnꢀquáꢀnhiều 

khôngꢀgianꢀđểꢀđ:tꢀhồꢀsơꢀAꢀđiềuꢀnàyꢀrấtꢀquanꢀtrọng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ”Tạiꢀsaoꢀchịꢀcầnꢀchiếcꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀhaiꢀm:t?”ꢀĐóꢀsẽꢀHàꢀm8tꢀcâu 

hỏiꢀhayꢀnếuꢀngườiꢀbánꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀnhuꢀcầu,ꢀvìꢀnóꢀkhuyếnꢀkhíchꢀkhách 

hàngꢀgiảiꢀthíchꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀcủaꢀchiếcꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀhaiꢀm:t.ꢀNhưngꢀngười 

bánꢀhàngꢀnàyꢀchỉꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀm8tꢀm:tꢀgiấyꢀnênꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀnày 

khôngꢀcóꢀHợi.ꢀKếtꢀquảꢀcủaꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀnàyꢀHàꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkhách 

hàngꢀngàyꢀcàngꢀcaoꢀvàꢀngườiꢀbánꢀkhôngꢀthểꢀđá@ꢀứngꢀnó. 

Hầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀrơiꢀvàoꢀcáiꢀb>yꢀnàyꢀrấtꢀnhiềuꢀHần.ꢀChúngꢀtaꢀthườngꢀđ:t 

câuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀchoꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀđá@ꢀứng 

nhiềuꢀhơnꢀHàꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđá@ꢀứng.ꢀTôiꢀchBcꢀbạnꢀv>nꢀhỏi 

loạiꢀcâuꢀhỏiꢀkiểuꢀnhư:ꢀ“TạiꢀsaoꢀanhꢀmuốnꢀHàmꢀv?y?”ꢀAꢀkhiꢀm8tꢀtrongꢀnhững 

kháchꢀhàngꢀcủaꢀbạnꢀyêuꢀcầuꢀm8tꢀkhảꢀnăngꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀcó.ꢀTiế@ꢀđó,ꢀkhách 

hàngꢀsẽꢀđá@ꢀHạiꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀbạnꢀbằngꢀcáchꢀnóiꢀchoꢀbạnꢀtạiꢀsaoꢀđiềuꢀđóꢀHại 

quanꢀtrọngꢀvàꢀtrongꢀHúcꢀHàmꢀnhưꢀv?y,ꢀsẽꢀtăngꢀnhuꢀcầuꢀvềꢀnó. 

Đ:tꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđúngꢀHúcꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀbạn 

khôngꢀthểꢀđá@ꢀứngꢀHàꢀkhôngꢀđúngꢀthờiꢀđiểm.ꢀNgượcꢀHại,ꢀnếuꢀcóꢀthểꢀđá@ꢀứng 

đượcꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀthìꢀđóꢀHàꢀthờiꢀđiểmꢀthu?nꢀHợiꢀđểꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀChi 

@híꢀnhuꢀcầu.ꢀNhưngꢀđâyꢀcũngꢀchínhꢀHàꢀthờiꢀđiểmꢀmàꢀhầuꢀhếtꢀngườiꢀbánꢀđ:t 

câuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀítꢀnhất.ꢀNếuꢀngườiꢀbánꢀtrongꢀvíꢀdGꢀtrênꢀcóꢀm8tꢀchiếc 

máyꢀ@hôꢀtôꢀhaiꢀm:t,ꢀchBcꢀchBnꢀcôꢀấyꢀsẽꢀkhôngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu. 
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Theoꢀcácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀkhiꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀcác 

nhuꢀcầuꢀmàꢀngườiꢀbánꢀcóꢀthểꢀđá@ꢀứng,ꢀthìꢀngườiꢀbánꢀHạiꢀkhôngꢀhỏiꢀcâuꢀhỏi 

Chiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀmàꢀhọꢀsẽꢀbBtꢀđầuꢀnóiꢀvềꢀcácꢀgiảiꢀ@há@. 

ThEcꢀhànhꢀhiệuꢀquảꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu 

đòiꢀhỏiꢀ@hảiꢀcóꢀm8tꢀkếꢀhoạchꢀcẩnꢀth?n.ꢀNếuꢀkhôngꢀchuẩnꢀbịꢀkỹꢀcàngꢀtrong 

việcꢀđầuꢀtưꢀsEꢀnỗꢀlEcꢀvàꢀsEꢀkiênꢀnh>nꢀcủaꢀmình,ꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀnângꢀcao 

nhữngꢀkỹꢀnăngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀnày.ꢀ=ướiꢀđâyꢀHàꢀvíꢀdGꢀvềꢀm8tꢀbàiꢀHuyệnꢀt?@ꢀđơn 

giảnꢀgiú@ꢀbạnꢀrènꢀHuyệnꢀcáchꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu: 

1 .ꢀNhờꢀm8tꢀngườiꢀbạnꢀhayꢀm8tꢀđồngꢀnghiệ@ꢀgiú@ꢀbạnꢀ(ngườiꢀđóꢀkhôngꢀnhất 

thiếtꢀ@hảiꢀHàꢀchuyênꢀgiaꢀvềꢀbánꢀhàng).ꢀ 

2 .ꢀLEaꢀchọnꢀchủꢀđềꢀvềꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀmàꢀbạnꢀtinꢀngườiꢀkhácꢀđangꢀcần.ꢀVíꢀdG, 

chủꢀđềꢀvềꢀchiếcꢀôꢀtôꢀmới,ꢀm8tꢀkỳꢀnghỉ,ꢀm8tꢀsEꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀcôngꢀviệcꢀhay 

m8tꢀchiếcꢀmáyꢀquayꢀ@him…. 

3 .ꢀĐ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđểꢀbu8cꢀngườiꢀkhácꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀích 

củaꢀchủꢀđềꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀthảoꢀHu?nꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

•ꢀTạiꢀsaoꢀbạnꢀnghĩꢀsẽꢀrấtꢀhayꢀnếuꢀcóꢀm8tꢀchiếcꢀmáyꢀquayꢀ@him? 

•ꢀNóꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀchúngꢀtaꢀthEcꢀhiệnꢀnhữngꢀđiềuꢀmàꢀhiệnꢀnayꢀchúngꢀtaꢀchưa 

thểꢀHàmꢀđượcꢀkhông? 

•ꢀCònꢀaiꢀnữaꢀtrongꢀgiaꢀđình/côngꢀtyꢀthấyꢀhàiꢀHòngꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀnó 

không? 

•ꢀChiếcꢀmáyꢀnàyꢀcóꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀgìꢀsoꢀvớiꢀchiếcꢀmáyꢀcũꢀchúngꢀtaꢀđangꢀcó? 

KhiꢀHàmꢀbàiꢀt?@ꢀnày,ꢀbạnꢀ@hảiꢀchúꢀDꢀhaiꢀđiểmꢀsau: 

1 .ꢀThEcꢀtế,ꢀnóꢀhìnhꢀthànhꢀsEꢀnhiệtꢀtìnhꢀdFꢀnh?nꢀthấyꢀởꢀ“kháchꢀhàng”ꢀcủaꢀbạn. 

M8tꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀđãꢀthửꢀbàiꢀt?@ꢀnàyꢀvớiꢀm8tꢀngườiꢀbạnꢀvàꢀhọꢀnóiꢀvềꢀchiếc 
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ôꢀtôꢀmới.ꢀM8tꢀtuầnꢀsau,ꢀngườiꢀbạnꢀđóꢀđãꢀmuaꢀm8tꢀchiếcꢀôꢀtôꢀmớiꢀvàꢀgiải 

thíchꢀrằng:ꢀ“Nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀanhꢀth?tꢀsEꢀđãꢀthuyếtꢀ@hGcꢀtôi.”ꢀCóꢀthểꢀdF 

dàngꢀnh?nꢀthấyꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀtrongꢀcácꢀvíꢀdGꢀcủaꢀbài 

luyệnꢀt?@ꢀđơnꢀgiảnꢀnày. 

2 .ꢀCâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀthườngꢀmangꢀtínhꢀcGꢀthểꢀvớiꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀriêngꢀcủaꢀkhách 

hàngꢀcònꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHạiꢀmangꢀtínhꢀkháiꢀquát.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏi 

bạnꢀsửꢀdGngꢀtrongꢀbàiꢀt?@ꢀHuyệnꢀnàyꢀcũngꢀgiốngꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀbạnꢀsử 

dGngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀthEcꢀtế.ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀcóꢀđ:cꢀđiểmꢀchung 

như: 

• 

• 

• 

• 

ꢀTạiꢀsaoꢀđiềuꢀnàyꢀHạiꢀquanꢀtrọng? 

ꢀCáiꢀnàyꢀgiú@ꢀíchꢀnhưꢀthếꢀnào? 

ꢀNóꢀsẽꢀhữuꢀíchꢀnếu…? 

ꢀCóꢀcáchꢀnàoꢀkhácꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀbạnꢀkhông? 

HãyꢀrènꢀHuyệnꢀtrướcꢀvàꢀsauꢀđóꢀhãyꢀthửꢀá@ꢀdGngꢀchúngꢀvàoꢀtrongꢀbánꢀhàng 

thEcꢀtế.ꢀBạnꢀsẽꢀngạcꢀnhiênꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀmàꢀchúngꢀđemꢀHại. 
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5 .ꢀĐưaꢀRaꢀLợiꢀÍchꢀTrongꢀCácꢀCuộc 

BánꢀHàngꢀQuyꢀMôꢀLớn 

NhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀChươngꢀ4,ꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀđãꢀcungꢀcấ@ꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀhiệu 

quảꢀchoꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdòꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀCònꢀtrong 

chươngꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀđiꢀvàoꢀtìmꢀhiểuꢀvàꢀHàmꢀrõꢀvềꢀgiaiꢀđoạnꢀChứngꢀminh 

khảꢀnăngꢀ(Hìnhꢀ5.1). 

T7NHꢀNĂNGꢀVÀꢀLỢIꢀ7CH:ꢀNHỮNGꢀPHƯƠNGꢀTHỨCꢀCHỨNGꢀMINH 

KHẢꢀNĂNGꢀCỔꢀĐIỂN 

CácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvàꢀcácꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀbánꢀhàngꢀHuônꢀchúꢀtrọngꢀtớiꢀnhững 

@hươngꢀ@há@ꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀKểꢀt;ꢀth?@ꢀniênꢀ1920,ꢀngườiꢀtaꢀcông 

nh?nꢀrằngꢀcóꢀm8tꢀsốꢀ@hươngꢀthứcꢀđưaꢀraꢀgiảiꢀ@há@ꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀsức 

thuyếtꢀ@hGcꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀ@hươngꢀthứcꢀkhác.ꢀBấtꢀkỳꢀaiꢀt;ngꢀhọcꢀqua 

chươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀvàoꢀcuốiꢀnhữngꢀnămꢀ1990ꢀchBcꢀchBnꢀđềuꢀđã 

đượcꢀhọcꢀvềꢀthu?tꢀngữꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀHợiꢀíchꢀnhưꢀhaiꢀcáchꢀthứcꢀsửꢀdGngꢀđểꢀmô 

tảꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀdịchꢀvGꢀcủaꢀmình.ꢀTấtꢀcảꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀquáꢀquenꢀvớiꢀm8t 

quanꢀniệmꢀđếnꢀmứcꢀdườngꢀnhưꢀkhôngꢀcầnꢀ@hảiꢀgiảiꢀthíchꢀnó,ꢀđóꢀHàꢀtínhꢀnăng 

Hàꢀnhữngꢀđ:cꢀđiểmꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀkhôngꢀcóꢀsứcꢀthuyếtꢀ@hGc,ꢀtráiꢀHạiꢀHợiꢀíchꢀA 

choꢀthấyꢀtínhꢀnăngꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀíchꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀAꢀHàꢀm8tꢀcách 

chứngꢀminhꢀnăngꢀHEcꢀcủaꢀbạnꢀấnꢀtượngꢀhơnꢀnhiều.ꢀNếuꢀnhưꢀcóꢀm8tꢀ@hạmꢀvi 

bánꢀhàngꢀchúngꢀtôiꢀmongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmìnhꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀxácꢀnh?nꢀnh?n 

thứcꢀthôngꢀthường,ꢀđóꢀchínhꢀHàꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀHợiꢀích. 
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Hìnhꢀ5.1:ꢀBvớcꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng:ꢀĐvaꢀraꢀcácꢀhvớngꢀgiảiꢀquyếtꢀvàꢀkhả 

năngꢀchoꢀkháchꢀhàng 

NhưngꢀthEcꢀtế,ꢀHợiꢀíchꢀAꢀHạiꢀkhôngꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớnꢀvàꢀth?mꢀchíꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀ@hảnꢀứngꢀtiêuꢀcEcꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng. 

Đểꢀđịnhꢀnghĩaꢀvềꢀlợiꢀíchꢀcũngꢀkhóꢀhơnꢀchúngꢀtaꢀtưởngꢀrấtꢀnhiều.ꢀTrướcꢀkhi 

xemꢀxétꢀnhữngꢀkếtꢀHu?nꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀhãyꢀbBtꢀđầuꢀxemꢀHạiꢀm8tꢀsốꢀđiềuꢀcơ 

bản. 

Tínhꢀnăng 

AiꢀcũngꢀbiếtꢀtínhꢀnăngꢀHàꢀgì.ꢀChúngꢀHàꢀnhữngꢀđ:cꢀđiểm,ꢀdữꢀliệuꢀvàꢀthôngꢀtin 

vềꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀcủaꢀbạn.ꢀNhữngꢀvíꢀdGꢀđiểnꢀhìnhꢀchoꢀtínhꢀnăngꢀgồm: 

“Hệꢀthốngꢀnàyꢀcóꢀchỉꢀsốꢀgiảmꢀxócꢀ512K”,ꢀ“Cóꢀbốnꢀbướcꢀkiểmꢀsoátꢀ@hơi 

sáng”ꢀvàꢀ“NhữngꢀtưꢀvấnꢀviênꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀkiếnꢀthứcꢀcănꢀbảnꢀvềꢀtâmꢀHD 

giáoꢀdGc”.ꢀTheoꢀquanꢀsátꢀcủaꢀm8tꢀsốꢀtácꢀgiảꢀt;ꢀth?@ꢀniênꢀ1920,ꢀtínhꢀnăng 

khôngꢀcóꢀsứcꢀthuyếtꢀ@hGc.ꢀVìꢀchúngꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀđ:cꢀđiểmꢀkhôngꢀrõꢀrệtꢀvà 

khôngꢀgiú@ꢀnhiềuꢀchoꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn.ꢀM:tꢀkhác,ꢀcácꢀtácꢀgiảꢀcũng 

nhấtꢀtríꢀrằngꢀnhữngꢀtínhꢀnăngꢀkhôngꢀgâyꢀtổnꢀhạiꢀchoꢀbạn. 

T;ꢀ@hânꢀtíchꢀvềꢀsốꢀHượngꢀtínhꢀnăngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀtrongꢀ1C.000ꢀcu8cꢀbán 

hàng,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀđiềuꢀsauꢀ(Hìnhꢀ5.2): 

•ꢀNhìnꢀchung,ꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcông,ꢀmứcꢀđ8ꢀsửꢀdGng 

tínhꢀnăngꢀcaoꢀhơnꢀm8tꢀchútꢀ(cầnꢀHưuꢀDꢀrằngꢀđiềuꢀnàyꢀsẽꢀd>nꢀđếnꢀGiaoꢀdịch 

tiế@ꢀtheoꢀvàꢀKhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng).ꢀTuyꢀnhiên,ꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀnhỏꢀnàyꢀcũngꢀđủ 

đểꢀchúngꢀtôiꢀkếtꢀHu?nꢀrằngꢀquanꢀniệmꢀtrênꢀHàꢀđúngꢀAꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀthường 

trungꢀtính.ꢀChúngꢀkhôngꢀgiú@ꢀíchꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhưngꢀcũngꢀkhôngꢀgây 

tổnꢀhạiꢀnhiều. 

•ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀtínhꢀnăngꢀvới 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtươngꢀđốiꢀch:tꢀchẽ.ꢀVìꢀv?y,ꢀnhữngꢀcu8cꢀbán 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

131 

  

 
 

  

hàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀtínhꢀnăngꢀhơnꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀcóꢀnhiềuꢀkhảꢀnăngꢀd>nꢀđếnꢀĐ:t 

hàngꢀho:cꢀĐ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀhơn.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀnàyꢀkhôngꢀđúngꢀtrong 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

•ꢀTrongꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀtínhꢀnăngꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀtiêuꢀcEc 

khiꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvàꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀtrungꢀH?@ꢀkhiꢀsử 

dGngꢀsauꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

•ꢀNhữngꢀngườiꢀsửꢀdGngꢀcóꢀ@hảnꢀứngꢀtíchꢀcEcꢀvớiꢀtínhꢀnăngꢀhơnꢀnhữngꢀngười 

đưaꢀraꢀquyếtꢀđịnh. 

•ꢀGiữaꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀkỹꢀthu?tꢀ@hứcꢀtạ@,ꢀđôiꢀkhiꢀkháchꢀhàngꢀb8c 

l8ꢀ“Hamꢀmuốnꢀvềꢀtínhꢀnăng”,ꢀhọꢀyêuꢀcầuꢀđượcꢀbiếtꢀchiꢀtiếtꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvà 

cóꢀthểꢀphảnꢀứngꢀtíchꢀcEcꢀvớiꢀnhữngꢀtínhꢀnăng.ꢀỞꢀgiaiꢀđoạnꢀnàyꢀcủaꢀquyꢀtrình 

bánꢀhàng,ꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀkỹꢀthu?t,ꢀnhàꢀ@hânꢀtíchꢀhệꢀthốngꢀvàꢀnhữngꢀngười 

hỗꢀtrợꢀbánꢀhàngꢀkhácꢀthườngꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀđếnꢀkháchꢀhàng.ꢀ 

Chúngꢀtôiꢀcũngꢀnh?nꢀthấyꢀm8tꢀsốꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀtính 

năngꢀvớiꢀkiểuꢀ@hảnꢀứngꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀsẽꢀđượcꢀchúngꢀtôi 

nghiênꢀcứuꢀkỹꢀhơnꢀtrongꢀchươngꢀsau.ꢀNhưngꢀnhìnꢀchung,ꢀnghiênꢀcứuꢀcủa 

chúngꢀtôiꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀđãꢀxácꢀnh?nꢀnhữngꢀđiềuꢀcácꢀtácꢀgiảꢀv>nꢀnóiꢀtrongꢀ50 

nămꢀquaꢀHàꢀđúng.ꢀTínhꢀnăngꢀHàꢀHờiꢀtuyênꢀbốꢀthiếuꢀtrọngꢀHượngꢀvìꢀv?yꢀnó 

khôngꢀgiú@ꢀíchꢀnhiềuꢀchoꢀviệcꢀbánꢀhàng.ꢀBạnꢀnênꢀtrìnhꢀbàyꢀnhiềuꢀvềꢀlợiꢀích 

hơnꢀHàꢀvềꢀtínhꢀnăng. 
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Hìnhꢀ5.2:ꢀNhữngꢀtínhꢀnăng 

LợiꢀíchꢀHàꢀgì? 

CácꢀrBcꢀrốiꢀbBtꢀđầuꢀxuấtꢀhiệnꢀkhiꢀchúngꢀtôiꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀích. 

Trongꢀkhiꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀnhấtꢀtríꢀvớiꢀđịnhꢀnghĩaꢀvềꢀtínhꢀnăng,ꢀthìꢀkhôngꢀcó 

đếnꢀhaiꢀtácꢀgiảꢀviếtꢀvềꢀbánꢀhàngꢀđưaꢀraꢀcùngꢀđịnhꢀnghĩaꢀvềꢀlợiꢀích.ꢀ=ướiꢀđây 

Hàꢀm8tꢀsốꢀđịnhꢀnghĩaꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀthuꢀđượcꢀquaꢀm8tꢀthángꢀvấtꢀvảꢀnghiênꢀcứu 

mọiꢀcuốnꢀsáchꢀvàꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀtìmꢀđược: 

Lợiꢀíchꢀchoꢀthấyꢀtínhꢀnăngꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀkháchꢀhàngꢀraꢀsao. 

Lợiꢀíchꢀ@hảiꢀtiếtꢀkiệmꢀchiꢀ@híꢀchoꢀkháchꢀhàng. 

LợiꢀíchꢀchínhꢀHàꢀbấtꢀkỳꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀnàoꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀm8tꢀnhuꢀcầu. 

Lợiꢀíchꢀ@hảiꢀhấ@ꢀd>nꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀkháchꢀhàng,ꢀchứꢀkhôngꢀ@hải 

nhuꢀcầuꢀcủaꢀtổꢀchứcꢀhayꢀb8ꢀph?n. 

Lợiꢀíchꢀ@hảiꢀHàꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀmàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀđưaꢀra,ꢀcònꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀbạnꢀthì 

khôngꢀthể. 

LợiꢀíchꢀđemꢀHạiꢀđ8ngꢀcơꢀmuaꢀhàng. 
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Cònꢀrấtꢀnhiềuꢀđịnhꢀnghĩaꢀkhácꢀvềꢀlợiꢀích.ꢀM8tꢀsốꢀđịnhꢀnghĩaꢀnhấnꢀmạnhꢀtới 

cácꢀyếuꢀtốꢀtàiꢀchính,ꢀm8tꢀsốꢀkhácꢀHạiꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀhamꢀmuốnꢀcáꢀnhân.ꢀCòn 

sốꢀkhácꢀchấ@ꢀnh?nꢀbấtꢀkỳꢀsEꢀ@hátꢀtriểnꢀnàoꢀcủaꢀtínhꢀnăngꢀnhưꢀHàꢀgiảiꢀthíchꢀnó 

cóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀCâuꢀnóiꢀcủaꢀvịꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀtại 

HoneyweHHꢀHàꢀcâuꢀnóiꢀưaꢀthíchꢀcủaꢀtôi:ꢀ“LợiꢀíchꢀHàꢀbấtꢀcứꢀđiềuꢀgìꢀbạnꢀnóiꢀvới 

kháchꢀhàngꢀthôngꢀminhꢀhơnꢀtínhꢀnăng”. 

Địnhꢀnghĩaꢀnàoꢀđúng?ꢀĐịnhꢀnghĩaꢀnàoꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀnhấtꢀtớiꢀkhách 

hàngꢀchínhꢀHàꢀđịnhꢀnghĩaꢀchínhꢀxácꢀnhất.ꢀLiệuꢀcóꢀm8tꢀHoạiꢀHợiꢀíchꢀxuấtꢀhiện 

thườngꢀxuyênꢀhơnꢀnhữngꢀHoạiꢀkhácꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

không?ꢀChúngꢀtôiꢀkiểmꢀnghiệmꢀđiềuꢀnàyꢀbằngꢀcáchꢀtheoꢀdõiꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀvàꢀtínhꢀxemꢀnhữngꢀkiểuꢀHợiꢀíchꢀkhácꢀnhauꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀbaoꢀnhiêuꢀHần 

trongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀSauꢀcu8cꢀkiểmꢀtra 

banꢀđầuꢀvềꢀsáuꢀđịnhꢀnghĩaꢀkhácꢀnhauꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀchọnꢀraꢀhaiꢀHoạiꢀHợiꢀích 

choꢀcu8cꢀkiểmꢀnghiệmꢀnghiênꢀcứuꢀchínhꢀcủaꢀmình: 

•ꢀLợiꢀíchꢀHoạiꢀA.ꢀLoạiꢀnàyꢀchỉꢀraꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsử 

dGngꢀhayꢀgiú@ꢀíchꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào. 

•ꢀLợiꢀíchꢀHoạiꢀB.ꢀLoạiꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀđá@ꢀứngꢀnhu 

cầuꢀHiệnꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào. 

LợiꢀíchꢀHoạiꢀAꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀ@hổꢀbiếnꢀnhấtꢀtrongꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạo 

bánꢀhàngꢀhiệuꢀquả.ꢀNgượcꢀHại,ꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀBꢀmớiꢀchínhꢀHàꢀđịnhꢀnghĩaꢀcủa 

chúngꢀtôi.ꢀNhưngꢀchúngꢀtôiꢀchọnꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀAꢀsauꢀkhiꢀtheoꢀdõiꢀhàngꢀtrăm 

ngườiꢀbánꢀhàngꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀHớnꢀvàꢀ@hânꢀtíchꢀcác 

tuyênꢀbốꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀmàꢀhọꢀđưaꢀraꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀmình. 

Thoạtꢀnhìn,ꢀhaiꢀđịnhꢀnghĩaꢀvềꢀlợiꢀíchꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀtươngꢀtEꢀnhau.ꢀNhưngꢀảnh 

hưởngꢀcủaꢀchúngꢀtớiꢀkháchꢀhàngꢀHạiꢀkhácꢀnhau.ꢀGiảꢀsử,ꢀtôiꢀđangꢀbánꢀchoꢀbạn 

m8tꢀhệꢀthốngꢀmáyꢀtínhꢀvàꢀtôiꢀnói:ꢀ“NếuꢀsửꢀdGngꢀđồꢀhọa,ꢀbạnꢀnênꢀmuaꢀhệ 

thốngꢀ32-bitꢀnhưꢀhệꢀthốngꢀSu@roxꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvìꢀhệꢀthốngꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀtăng 
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hiệuꢀquảꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀbạnꢀm8tꢀcáchꢀđángꢀkể.”ꢀNhưꢀv?y,ꢀtôiꢀđãꢀđưaꢀraꢀHời 

tuyênꢀbốꢀthu8cꢀHoạiꢀAꢀhayꢀB?ꢀĐóꢀkhôngꢀthểꢀHàꢀHoạiꢀBꢀvìꢀbạnꢀchưaꢀb8cꢀH8ꢀnhu 

cầuꢀvềꢀđồꢀhọa,ꢀvàꢀtốcꢀđ8ꢀmáyꢀtínhꢀnhanhꢀhơn. 

M8tꢀvíꢀdGꢀkhác.ꢀBạnꢀnóiꢀrằngꢀchiếcꢀmáyꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀvấnꢀđềꢀvềꢀđ8ꢀan 

toàn.ꢀTôiꢀtrảꢀlời:ꢀ“HệꢀthốngꢀmáyꢀSu@roxꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀm8tꢀhệꢀthốngꢀgồm 

cácꢀthànhꢀ@hầnꢀcóꢀtínhꢀanꢀtoànꢀcao,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀbạnꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀvề 

đ8ꢀanꢀtoàn.”ꢀV?yꢀđâyꢀHàꢀtuyênꢀbốꢀthu8cꢀHoạiꢀnào?ꢀLầnꢀnàyꢀbạnꢀđãꢀb8cꢀH8ꢀnhu 

cầu.ꢀBạnꢀnóiꢀchiếcꢀmáyꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀbạnꢀkhôngꢀcóꢀđ8ꢀanꢀtoàn.ꢀNhưngꢀđóꢀcó 

phảiꢀHàꢀbạnꢀđãꢀb8cꢀH8ꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀkhông?ꢀKhông.ꢀBạnꢀnói,ꢀchiếcꢀmáy 

hiệnꢀtạiꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀvấnꢀđềꢀvềꢀđ8ꢀanꢀtoàn,ꢀđóꢀHàꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀvìꢀv?y,ꢀtuyên 

bốꢀcủaꢀtôiꢀđá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀmàꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀnhuꢀcầuꢀHiện.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa, 

chúngꢀtôiꢀxế@ꢀnóꢀvàoꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀA,ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHoạiꢀB. 

SEꢀkhácꢀnhauꢀnàyꢀquanꢀtrọngꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀTheoꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmình, 

chúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀAꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀtớiꢀthànhꢀcông 

trongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀảnhꢀhưởngꢀkhôngꢀđángꢀkểꢀtới 

thànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀNgượcꢀHại,ꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀBꢀHiênꢀquan 

rấtꢀch:tꢀchẽꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀmọiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀởꢀbấtꢀkỳꢀquyꢀmôꢀnào. 

Tôiꢀthấyꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀ@hânꢀbiệtꢀđâuꢀHàꢀHoạiꢀAꢀvàꢀđâuꢀHàꢀHoạiꢀB.ꢀTôiꢀkhôngꢀ@hải 

HàꢀngườiꢀduyꢀnhấtꢀnhầmꢀH>nꢀkhiꢀnóiꢀtớiꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀAꢀhayꢀB.ꢀVìꢀv?y,ꢀchúng 

tôiꢀquyếtꢀđịnhꢀđ:tꢀtênꢀcóꢀtínhꢀmôꢀtảꢀrõꢀhơnꢀvềꢀloạiꢀAꢀhayꢀBꢀđểꢀtránhꢀnhững 

khóꢀkhănꢀvềꢀsau.ꢀChúngꢀtôiꢀgọiꢀHợiꢀíchꢀHoạiꢀAꢀHàꢀ“ưuꢀđiểm”.ꢀVàꢀvìꢀHợiꢀíchꢀHoại 

BꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀtớiꢀsEꢀthànhꢀcông,ꢀnênꢀchúngꢀtôiꢀv>nꢀgiữꢀnguyên 

tênꢀ“Hợiꢀích”. 

=oꢀđó,ꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchỉꢀraꢀbaꢀđiềuꢀ(hànhꢀvi)ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀsửꢀdGng 

đểꢀchứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀ(Hìnhꢀ5.3).ꢀNếuꢀđãꢀhọcꢀquaꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀbán 

hàngꢀtrongꢀ20ꢀnămꢀtrước,ꢀchBcꢀchBnꢀbạnꢀđãꢀđượcꢀhướngꢀd>nꢀsửꢀdGngꢀHợiꢀích 

loạiꢀAꢀ(hayꢀưuꢀđiểm).ꢀNhưngꢀnhưꢀHìnhꢀ5.3ꢀvàꢀ5.4,ꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀtác 

đ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀhơnꢀHàꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmô 
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lớn.ꢀ 

Hìnhꢀ5.3:ꢀ;ínhꢀnăng,ꢀvuꢀđiểmꢀvàꢀlợiꢀích 

GầnꢀnhưꢀchBcꢀchBn,ꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀnhầmꢀH>nꢀgiữaꢀđịnhꢀnghĩaꢀHợiꢀích 

chúngꢀtôiꢀđangꢀsửꢀdGngꢀởꢀđâyꢀvớiꢀnhữngꢀđịnhꢀnghĩaꢀbạnꢀđãꢀhọcꢀtrướcꢀđây. 

Hầuꢀhếtꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmàꢀtôiꢀc8ngꢀtácꢀđềuꢀkhôngꢀthíchꢀ@hân 

chiaꢀHợiꢀíchꢀthànhꢀhaiꢀHoạiꢀnhưꢀtrên.ꢀNhưngꢀtrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnày,ꢀsEꢀ@hân 

biệtꢀcácꢀkháiꢀniệmꢀHạiꢀcEcꢀkỳꢀquanꢀtrọng.ꢀVíꢀdG,ꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀbán 

hàngꢀcủaꢀhãngꢀđiệnꢀthoạiꢀMotoroHaꢀởꢀCanadaꢀtrongꢀPhGꢀlGcꢀAꢀchoꢀthấy, 

ngườiꢀbánꢀhàngꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀHợiꢀíchꢀhơnꢀưuꢀđiểmꢀsẽꢀHàmꢀtăngꢀdoanhꢀthu 

bánꢀhàngꢀHênꢀ2<%.ꢀVìꢀv?y,ꢀsEꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀtínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợiꢀíchꢀHà 

rấtꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbánꢀhàng.ꢀHãyꢀHàmꢀbàiꢀtrBcꢀnghiệm 

dướiꢀđâyꢀvàꢀđốiꢀchiếuꢀvớiꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀởꢀcuốiꢀchương: 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7
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Hìnhꢀ5.4:ꢀƯuꢀđiểmꢀ(lợiꢀíchꢀloạiꢀA) 

Nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm 
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NHỮNGꢀTÁCꢀĐỘNGꢀTƯƠNGꢀỨNGꢀGIỮAꢀT7NHꢀNĂNG,ꢀƯUꢀĐIỂMꢀVÀ 

LỢIꢀ7CH 

Tôiꢀchoꢀrằngꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀ(tuyênꢀbốꢀchoꢀthấyꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthể 

đượcꢀsửꢀdGngꢀvàꢀhữuꢀíchꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào)ꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀtíchꢀcEc 

tớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀhơnꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀTạiꢀsaoꢀv?y?ꢀCóꢀvẻꢀnhư 

tácꢀđ8ngꢀcủaꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀgiảmꢀrấtꢀnhiềuꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀCâu 

trảꢀlờiꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀxảyꢀraꢀnhấtꢀHạiꢀnằmꢀởꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀtôiꢀđãꢀđưaꢀraꢀtrong 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀởꢀChươngꢀ4.ꢀHãyꢀnhớꢀlạiꢀrằngꢀbạnꢀcóꢀthểꢀrấtꢀthành 

côngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhờꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀvàꢀcâuꢀhỏi 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7
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Tìnhꢀhìnhꢀđểꢀ@hátꢀhiệnꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀrồiꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀhướngꢀgiải 

quyết. 

Nhữngꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀnàyꢀthu8cꢀvềꢀtínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀhayꢀHợiꢀích?ꢀChúng 

khôngꢀthểꢀthu8cꢀvềꢀlợiꢀíchꢀvìꢀbạnꢀchỉꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀHợiꢀíchꢀnếuꢀhướngꢀtớiꢀnhu 

cầuꢀHiệnꢀmàꢀkháchꢀhàngꢀb8cꢀH8.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnày,ꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀđưa 

raꢀHàꢀdànhꢀchoꢀnhuꢀcầuꢀẨn,ꢀdoꢀv?yꢀchúngꢀho:cꢀHàꢀtínhꢀnăngꢀho:cꢀHàꢀưuꢀđiểm. 

Chúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀviệcꢀđưaꢀraꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀchoꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀHà 

khôngꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀVìꢀv?y,ꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcácꢀtính 

năngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀthểꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ, 

nhưngꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀngàyꢀcàngꢀHớnꢀ(Hìnhꢀ5.5). 

Hìnhꢀ5.5:ꢀMộtꢀphvơngꢀphápꢀđểꢀthànhꢀcungꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmuꢀnhỏ 

nhvngꢀlạiꢀlàꢀmốiꢀnguyꢀhạiꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmuꢀlớn 

ĐiềuꢀnàyꢀgiảiꢀthíchꢀtạiꢀsaoꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀHợiꢀích 

cóꢀtácꢀđ8ngꢀmạnhꢀmẽꢀhơnꢀnhiềuꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀĐểꢀtạo 

raꢀHợiꢀích,ꢀbạnꢀ@hảiꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀ(Hìnhꢀ5.9).ꢀNhưngꢀđểꢀnh?nꢀđượcꢀnhu 

cầuꢀHiện,ꢀbạnꢀ@hảiꢀ@hátꢀtriểnꢀnóꢀt;ꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀẨnꢀbằngꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀcác 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7
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câuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀViệcꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀkhông 

thểꢀtáchꢀrờiꢀ@hươngꢀthứcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀbạnꢀđangꢀsửꢀdGng.ꢀChúngꢀtôi 

thườngꢀđượcꢀyêuꢀcầuꢀđưaꢀraꢀHờiꢀkhuyênꢀvềꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀlợi 

íchꢀnhiềuꢀhơn.ꢀCâuꢀtrảꢀlờiꢀrấtꢀđơnꢀgiản:ꢀ“HãyꢀHàmꢀtốtꢀviệcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu 

Hiện,ꢀcònꢀHợiꢀíchꢀsẽꢀtEꢀnóꢀtìmꢀraꢀnó.”ꢀ 

Hìnhꢀ5.6:ꢀLợiꢀíchꢀ(lợiꢀíchꢀloạiꢀB) 

Lợiꢀíchꢀvàꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀtácꢀđ8ngꢀcủaꢀHợiꢀíchꢀtạiꢀm8tꢀsốꢀcôngꢀty 

côngꢀnghệꢀcaoꢀởꢀkhuꢀvEcꢀchâuꢀÂuꢀvàꢀBBcꢀMỹ.ꢀChúngꢀtôiꢀsoꢀsánhꢀmứcꢀđ8ꢀcủa 

nhữngꢀHợiꢀíchꢀtrongꢀ5.000ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

(Hìnhꢀ5.<).ꢀNhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀnhiềuꢀhơnꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

mangꢀHạiꢀĐơnꢀđ:tꢀhàngꢀvàꢀHợiꢀthế.ꢀTráiꢀHại,ꢀmứcꢀđ8ꢀcủaꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưu 

điểmꢀ(chỉꢀraꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀho:cꢀhữuꢀíchꢀnhưꢀthếꢀnào,ꢀđược 

rấtꢀnhiềuꢀngườiꢀgọiꢀHàꢀ“Hợiꢀích”)ꢀkhôngꢀmấyꢀkhácꢀnhauꢀtrongꢀcảꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀthànhꢀcôngꢀH>nꢀkhôngꢀthànhꢀcông. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7
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Hìnhꢀ5.7:ꢀMốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀlợiꢀíchꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀ5.000ꢀcuộcꢀbánꢀhàngꢀsản 

phẩmꢀcungꢀnghệꢀcao:ꢀbiểuꢀđồꢀbiểuꢀthịꢀmốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀlợiꢀíchꢀvàꢀbánꢀhàng 

Tínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợiꢀíchꢀtrongꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀHâuꢀdài 

M8tꢀtrongꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀtácꢀđ8ngꢀcủa 

tínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợiꢀíchꢀHênꢀkháchꢀhàngꢀHàꢀkhôngꢀgiốngꢀnhauꢀtrongꢀsuốt 

chuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀ(Hìnhꢀ5.C). 

Chúngꢀtôiꢀđangꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀkinhꢀdoanhꢀmáyꢀmóc 

hàngꢀđầuꢀthếꢀgiới.ꢀM8tꢀ@hầnꢀcôngꢀviệcꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀđo 

ảnhꢀhưởngꢀcủaꢀcácꢀhànhꢀviꢀbánꢀhàngꢀtạiꢀnhữngꢀthờiꢀđiểmꢀkhácꢀnhauꢀtrong 

chuꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀTrongꢀcôngꢀtyꢀnày,ꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀtrungꢀbìnhꢀHàꢀ<-8 

giaoꢀdịch.ꢀCácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀquanꢀsátꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng 

trongꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀbánꢀhàngꢀtạiꢀnhữngꢀthờiꢀđiểmꢀkhácꢀnhauꢀcủaꢀchuꢀtrình. 

Họꢀquanꢀsátꢀtầnꢀsốꢀcủaꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợiꢀíchꢀmà 

mỗiꢀngườiꢀbánꢀđãꢀsửꢀdGng,ꢀsauꢀđóꢀsoꢀsánhꢀsốꢀliệuꢀnàyꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀmỗi 

cu8cꢀbánꢀhàng.ꢀVềꢀm:tꢀchuyênꢀmôn,ꢀtrGcꢀtungꢀcủaꢀđồꢀthịꢀởꢀHìnhꢀ5.Cꢀchỉꢀra 

mứcꢀđ8ꢀđángꢀkểꢀcủaꢀmỗiꢀhànhꢀviꢀđượcꢀđoꢀbằngꢀnhữngꢀcu8cꢀthửꢀnghiệm 

khôngꢀcóꢀthamꢀsố.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀm8tꢀhànhꢀviꢀđượcꢀbiểuꢀthị 
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ngàyꢀcàngꢀcaoꢀtrênꢀtrGcꢀtungꢀthìꢀcàngꢀhữuꢀíchꢀchoꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀcủa 

bạnꢀhơn. 

TheoꢀnhưꢀHìnhꢀ5.C,ꢀtínhꢀnăngꢀảnhꢀhưởngꢀkhôngꢀnhiềuꢀđếnꢀkháchꢀhàngꢀtrong 

suốtꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀỞꢀmứcꢀđ8ꢀkhác,ꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀHạiꢀcóꢀảnhꢀhưởng 

lớnꢀkhiꢀđượcꢀsửꢀdGng.ꢀCònꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀHàꢀhànhꢀviꢀkhông 

thườngꢀxuyên.ꢀChúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀngayꢀđầuꢀchuꢀtrình,ꢀđ:cꢀbiệtꢀtrongꢀHần 

bánꢀhàngꢀđầuꢀtiên,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀmốiꢀquanꢀhệꢀtốtꢀvớiꢀthành 

côngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀảnh 

hưởngꢀtíchꢀcEcꢀđếnꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀHầnꢀbánꢀđầuꢀtiên.ꢀTứcꢀHà,ꢀtrongꢀHầnꢀbán 

hàngꢀđầuꢀtiên,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀtuyênꢀbốꢀưuꢀđiểmꢀchBcꢀchBn 

sẽꢀnh?nꢀđượcꢀĐơnꢀđ:tꢀhàngꢀsơꢀb8ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀGiaoꢀdịchꢀtiế@ꢀtheo 

ho:cꢀKhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀkhiꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀtiếnꢀtriển, 

nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀcũngꢀảnhꢀhưởngꢀngàyꢀcàngꢀHớnꢀđếnꢀkháchꢀhàng. 

Đếnꢀgầnꢀcuốiꢀchuꢀtrình,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀkhôngꢀtácꢀđ8ngꢀmạnh 

hơnꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăng. 

Hìnhꢀ5.8:ꢀ;ínhꢀnăng,ꢀvuꢀđiểmꢀvàꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàng 

TạiꢀsaoꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀHạiꢀthấtꢀbại? 

Nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀđốiꢀvớiꢀthờiꢀđiểmꢀđầuꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀnhiềuꢀhơnꢀHàꢀcuốiꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀĐóꢀchínhꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀkếtꢀquả 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

143 

  

 
 

  

nghiênꢀcứuꢀgâyꢀtranhꢀcãiꢀcủaꢀnhómꢀnghiênꢀcứuꢀHuthwaite.ꢀCóꢀthểꢀHàꢀdoꢀtrong 

cu8cꢀg:@ꢀđầuꢀtiên,ꢀkháchꢀhàngꢀtrôngꢀchờꢀsẽꢀđượcꢀngheꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀhơnꢀHà 

phảiꢀthảoꢀHu?nꢀvềꢀnhuꢀcầu.ꢀ 

Nhưngꢀcóꢀnhiềuꢀngườiꢀbánꢀđiꢀthẳngꢀvàoꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểm.ꢀHọꢀHàmꢀnhư 

v?yꢀvìꢀhọꢀth?tꢀsEꢀtâmꢀhuyếtꢀvớiꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀmình.ꢀHọꢀbBtꢀđầuꢀbằng 

cáchꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@.ꢀTrongꢀthờiꢀgianꢀngBn,ꢀsEꢀnhiệtꢀtìnhꢀcủaꢀhọꢀđã 

cuốnꢀhọꢀđiꢀchoꢀtớiꢀthờiꢀđiểmꢀkháchꢀhàngꢀđồngꢀDꢀchuyểnꢀsangꢀgiaiꢀđoạnꢀtiếp 

theoꢀtrongꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀv>nꢀtiế@ꢀtGcꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀsản 

phẩmꢀkhiꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀtiếnꢀtriểnꢀthìꢀhọꢀsẽꢀkhôngꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀnhững 

nhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

KhảꢀnăngꢀthứꢀbaꢀHàꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀsẽꢀnhanhꢀchóngꢀbịꢀHãngꢀquên 

sauꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀ=oꢀđó,ꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀchúngꢀchỉꢀHàꢀtạmꢀthời.ꢀNgượcꢀHại, 

nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀv>nꢀtiế@ꢀtGcꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀgiữaꢀcácꢀgiaoꢀdịchꢀcủa 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀdoꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀcủaꢀchúngꢀtớiꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀnênꢀkhiếnꢀkhách 

hàngꢀnhớꢀtớiꢀchúng. 

VíꢀdGꢀđiểnꢀhìnhꢀHàꢀvềꢀm8tꢀngườiꢀHuônꢀtEꢀđềꢀcaoꢀmình.ꢀHọꢀquanꢀtâmꢀnhiềuꢀđến 

việcꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀhơnꢀHàꢀđá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀLoạiꢀngườiꢀnày 

thườngꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhiꢀhọꢀtạoꢀấn 

tượngꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀbằngꢀcáchꢀtrìnhꢀdiFnꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀcôngꢀdGngꢀcủaꢀsản 

phẩm.ꢀNhưngꢀbaoꢀnhiêuꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀkhởiꢀđầuꢀđầyꢀhứaꢀhẹnꢀnàyꢀsẽꢀđạt 

đượcꢀĐơnꢀđ:tꢀhàng?ꢀSẽꢀítꢀhơnꢀbạnꢀnghĩ.ꢀChBcꢀchBnꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàng 

t?@ꢀtrungꢀquáꢀnhiềuꢀvàoꢀưuꢀđiểmꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩmꢀsẽꢀchỉꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀgiai 

đoạnꢀđầuꢀcủaꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀnhưngꢀHạiꢀthấtꢀbạiꢀkhiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtiến 

triển.ꢀNghiênꢀcứuꢀnàyꢀđãꢀđemꢀđếnꢀchoꢀchúngꢀtaꢀm8tꢀthôngꢀđiệ@ꢀđơnꢀgiản 

nhưngꢀquanꢀtrọng.ꢀNhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀbằng 

nhữngꢀtuyênꢀbốꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀmọiꢀkhâuꢀcủaꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàng.ꢀĐ;ngꢀbaoꢀgiờ 

đưaꢀraꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀnếuꢀbạnꢀcóꢀthểꢀtiếnꢀxaꢀhơnꢀmàꢀhãyꢀđưaꢀraꢀtuyên 

bốꢀvềꢀlợiꢀích. 
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BÁNꢀNHỮNGꢀSẢNꢀPHẨMꢀMỚI 

Cóꢀm8tꢀkhâuꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀHạiꢀbịꢀv?nꢀdGngꢀrấtꢀtồi, 

th?mꢀchíꢀcảꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀcóꢀkinhꢀnghiệm.ꢀNhưngꢀkhâuꢀnàyꢀHạiꢀHàꢀkhâu 

quanꢀtrọngꢀảnhꢀhưởngꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀtổꢀchức,ꢀHàꢀnguyên 

nhânꢀgâyꢀraꢀsEꢀthấtꢀbạiꢀvàꢀsEꢀchánꢀngánꢀđốiꢀvớiꢀnhàꢀquảnꢀHDꢀcấ@ꢀcao.ꢀĐóꢀHà 

khâuꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀphẩmꢀmới.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀHần,ꢀtôiꢀvàꢀcácꢀđồngꢀnghiệ@ꢀtại 

HuthwaiteꢀđượcꢀcácꢀnhàꢀquảnꢀHDꢀhàngꢀđầuꢀyêuꢀcầuꢀgiú@ꢀhọꢀgiảiꢀthíchꢀvìꢀsao 

m8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀkhôngꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀmGcꢀtiêuꢀbánꢀhàngꢀbanꢀđầuꢀcủaꢀnó. 

Họꢀbănꢀkhoăn:ꢀ“ChBcꢀchBnꢀcácꢀdEꢀánꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀrấtꢀthEcꢀtế.ꢀNhưngꢀđãꢀ9 

thángꢀsauꢀkhiꢀtungꢀraꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀchúngꢀtôiꢀmớiꢀchỉꢀđạtꢀkhoảngꢀ50ꢀ%ꢀkếꢀhoạch 

dEꢀkiến.ꢀCóꢀ@hảiꢀHàꢀdoꢀsảnꢀ@hẩm?ꢀLEcꢀHượngꢀbánꢀhàng?ꢀHayꢀcóꢀchuyệnꢀgì 

v?y?” 

Cóꢀm8tꢀđiểmꢀchungꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀcácꢀđợtꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀmàꢀchúng 

tôiꢀnghiênꢀcứu.ꢀNguyênꢀnhânꢀHớnꢀnhấtꢀcủaꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀtồiꢀtệꢀthuꢀđược 

trongꢀthờiꢀkỳꢀđầuꢀtungꢀraꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀthểꢀđượcꢀgiảiꢀthíchꢀtheoꢀtínhꢀnăng,ꢀưu 

điểmꢀvàꢀHợiꢀích. 

Phươngꢀ@há@ꢀgâyꢀtiếngꢀvang 

Khiꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới,ꢀcáchꢀtiế@ꢀthịꢀsảnꢀ@hẩmꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀtớiꢀHEc 

Hượngꢀbánꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀNhânꢀviênꢀtiế@ꢀthịꢀt?@ꢀhợ@ꢀnhữngꢀngườiꢀbán 

hàngꢀvàꢀnóiꢀvềꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀhấ@ꢀd>nꢀsB@ꢀđượcꢀtungꢀra.ꢀHọꢀgiảiꢀthíchꢀtất 

cảꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểm.ꢀVàꢀngườiꢀbánꢀtiế@ꢀtheoꢀsẽꢀHàmꢀgì?ꢀHọꢀvôꢀcùngꢀ@hấn 

khíchꢀvớiꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀbBtꢀđầuꢀbánꢀnó.ꢀNhưngꢀkhiꢀđứngꢀtrướcꢀkháchꢀhàng,ꢀhọ 

phảiꢀcưꢀxửꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀHọꢀtruyềnꢀđạtꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀtheoꢀđúngꢀcáchꢀhọꢀđã 

đượcꢀnghe.ꢀThayꢀvìꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu,ꢀhọꢀđiꢀthẳng 

vàoꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀhấ@ꢀd>nꢀmàꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀcó. 

Hìnhꢀ5.9ꢀbiểuꢀthịꢀsốꢀliệuꢀtổngꢀhợ@ꢀt;ꢀm8tꢀHầnꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀđượcꢀtungꢀra. 
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Nhưꢀbạnꢀthấy,ꢀsốꢀHượngꢀtrungꢀbìnhꢀcủaꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀđượcꢀđưaꢀraꢀkhi 

bánꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀcaoꢀhơnꢀgấ@ꢀbaꢀHầnꢀmứcꢀđưaꢀraꢀbởiꢀcùngꢀngườiꢀbánꢀkhi 

bánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀhiệnꢀtại.ꢀBằngꢀchứngꢀnàyꢀchứngꢀtỏꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủa 

ngườiꢀbánꢀđốiꢀvớiꢀsảnꢀ@hẩmꢀnhiềuꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀhọ. 

ThẳngꢀthBnꢀmàꢀnói,ꢀaiꢀcũngꢀsẽꢀHàmꢀđiềuꢀnày.ꢀBấtꢀcứꢀkhiꢀnàoꢀHuthwaiteꢀtung 

raꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới,ꢀtấtꢀcảꢀchúngꢀtôiꢀđềuꢀrấtꢀ@hấnꢀkhíchꢀvàꢀkhôngꢀthểꢀkìm 

đượcꢀviệcꢀkểꢀvớiꢀtấtꢀcảꢀkháchꢀhàngꢀvềꢀnó.ꢀGiốngꢀnhưꢀnhiềuꢀcôngꢀtyꢀkhác, 

chúngꢀtôiꢀbănꢀkhoănꢀtạiꢀsaoꢀmìnhꢀv>nꢀkhôngꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀGiờꢀthìꢀchúng 

tôiꢀhiểu,ꢀchínhꢀHòngꢀhăngꢀháiꢀnhiệtꢀtìnhꢀđãꢀgâyꢀraꢀkhóꢀkhănꢀchoꢀchúngꢀtôi. 

Lòngꢀhăngꢀháiꢀnhiệtꢀtìnhꢀkhiếnꢀchúngꢀtôiꢀquáꢀchúꢀtâmꢀvàoꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀđưa 

raꢀcácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểm.ꢀNhưꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀchươngꢀnày,ꢀđó 

khôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀchiếnꢀHượcꢀhiệuꢀquảꢀchoꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

Phươngꢀ@há@ꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđề 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀcóꢀm8tꢀcơꢀh8iꢀthúꢀvịꢀđểꢀkiểmꢀnghiệmꢀxemꢀcóꢀ@hảiꢀviệcꢀHạm 

dGngꢀquáꢀnhiềuꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀHàꢀHDꢀdoꢀcủaꢀviệcꢀgiảm 

doanhꢀthuꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀkhông.ꢀM8tꢀcôngꢀtyꢀdượcꢀ@hẩmꢀHớnꢀđãꢀmời 

chúngꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀđợtꢀgiớiꢀthiệuꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩm 

mớiꢀcủaꢀhọ. 

Sảnꢀ@hẩmꢀnàyꢀrấtꢀ@hứcꢀtạ@,ꢀđBtꢀtiềnꢀvàꢀHàꢀm8tꢀthiếtꢀbịꢀgiú@ꢀchẩnꢀđoánꢀbệnh. 

TheoꢀthôngꢀHệ,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀngheꢀm8tꢀbàiꢀthuyếtꢀtrìnhꢀvề 

tínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀcủaꢀchiếcꢀmáyꢀnày.ꢀNhưngꢀchúngꢀtôiꢀđượcꢀ@hé@ꢀthử 

nghiệmꢀcáchꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀđóꢀtheoꢀhướngꢀkhácꢀvớiꢀm8tꢀnhómꢀnhỏꢀcácꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàng.ꢀThayꢀvìꢀmôꢀtảꢀchoꢀhọꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀcũngꢀnhư 

ưuꢀđiểmꢀcủaꢀnó,ꢀchúngꢀtôiꢀth?mꢀchíꢀkhôngꢀchoꢀhọꢀnhìnꢀthấyꢀcáiꢀhọꢀsẽꢀbán. 

“Điềuꢀđóꢀkhôngꢀquanꢀtrọng”,ꢀchúngꢀtôiꢀgiảiꢀthích.ꢀ“ĐiềuꢀquanꢀtrọngꢀHàꢀchiếc 

máyꢀnàyꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀđểꢀgiảiꢀquyếtꢀcácꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀcácꢀbácꢀsĩꢀsửꢀdGngꢀnó.” 

Sauꢀđó,ꢀchúngꢀtôiꢀHiệtꢀkêꢀcácꢀvấnꢀđềꢀmàꢀchiếcꢀmáyꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀvà 

nhữngꢀnhuꢀcầuꢀmàꢀnóꢀđá@ꢀứng.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀchúngꢀtôiꢀyêuꢀcầuꢀnhómꢀđóꢀđưaꢀra 
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danhꢀsáchꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀg:@ꢀ@hảiꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀvàꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@hí 

nhuꢀcầu,ꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀmàꢀhọꢀcầnꢀđưaꢀraꢀkhiꢀg:@ꢀcác 

kháchꢀhàngꢀđó.ꢀBằngꢀcáchꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀdEaꢀtrênꢀcácꢀvấnꢀđềꢀmàꢀnó 

giảiꢀquyếtꢀvàꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀkhảoꢀsátꢀchúng,ꢀchúngꢀtôiꢀchuyểnꢀmốiꢀquanꢀtâm 

củaꢀnhómꢀnàyꢀt;ꢀsảnꢀ@hẩmꢀsangꢀnhuꢀcầuꢀkháchꢀhàng.ꢀKếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀHà 

bằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀchiếnꢀHượcꢀnàyꢀrấtꢀhiệuꢀquả.ꢀNhómꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđạt 

mứcꢀtăngꢀtrungꢀbìnhꢀ54%ꢀdoanhꢀthuꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀnhómꢀcònꢀHạiꢀtrongꢀsuốt 

nămꢀđầuꢀtiênꢀtungꢀraꢀsảnꢀ@hẩm. 

Hìnhꢀ5.9:ꢀKhiꢀbánꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀxuꢀhvớngꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀviệcꢀthúcꢀđẩy 

sảnꢀphẩmꢀchứꢀkhungꢀphảiꢀnhuꢀcầuꢀkháchꢀhàng 

Nghiênꢀcứuꢀvềꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀnàyꢀcũngꢀgiú@ꢀtôiꢀgiảiꢀđá@ꢀm8tꢀsốꢀthBc 

mBcꢀvìꢀsaoꢀnhữngꢀngườiꢀđạtꢀthànhꢀtíchꢀcaoꢀnhấtꢀkhiꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀHại 

Hàꢀnhữngꢀngườiꢀrấtꢀhoàiꢀnghiꢀvềꢀnhữngꢀđợtꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới.ꢀCách 
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đâyꢀvàiꢀnăm,ꢀtôiꢀđãꢀthamꢀdEꢀm8tꢀđợtꢀcôngꢀbốꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀtạiꢀAca@uHco.ꢀSE 

kiệnꢀnàyꢀ@hảiꢀthuêꢀnhữngꢀtênꢀtuổiꢀHớnꢀtrongꢀHàngꢀgiảiꢀtríꢀthếꢀgiớiꢀvớiꢀmứcꢀgiá 

cBtꢀcổꢀvàꢀnóꢀcũngꢀHàꢀnơiꢀh8iꢀtGꢀcủaꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀquanꢀhệꢀcôngꢀchúng, 

chuyênꢀgiaꢀtruyềnꢀthông,ꢀtưꢀvấnꢀthôngꢀtinꢀHiênꢀHạcꢀvàꢀrấtꢀnhiềuꢀnhânꢀv?tꢀtầm 

cỡꢀkhác.ꢀCácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀháoꢀhứcꢀchờꢀđợiꢀsEꢀkiệnꢀtrọngꢀđạiꢀnàyꢀvà 

t?@ꢀtrungꢀởꢀh8iꢀtrườngꢀchínhꢀđểꢀngheꢀvềꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀtínhꢀnăngꢀtuyệtꢀvời 

vàꢀtốnꢀkémꢀnhấtꢀcủaꢀth?@ꢀkỷ.ꢀTôiꢀthấyꢀthấtꢀvọngꢀtrướcꢀchiꢀ@híꢀkhổngꢀHồꢀmà 

kháchꢀhàngꢀcủaꢀmìnhꢀđãꢀbỏꢀraꢀđểꢀgiú@ꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀđạtꢀcácꢀsản 

phẩmꢀmớiꢀm8tꢀcáchꢀthiếuꢀhiệuꢀquả.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀđợiꢀởꢀngoàiꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀbuổi 

họ@ꢀkếtꢀthúc.ꢀKhiꢀngồiꢀcạnhꢀhồꢀbơi,ꢀtôiꢀchúꢀDꢀtớiꢀhaiꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀdày 

dạnꢀkinhꢀnghiệmꢀcũngꢀkhôngꢀthamꢀgiaꢀbuổiꢀthuyếtꢀtrìnhꢀnày.ꢀ“ĐóꢀcũngꢀchỉꢀHà 

m8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀnữaꢀmàꢀthôi”,ꢀm8tꢀngườiꢀnói.ꢀ“KhiꢀsEꢀnh8nꢀnhạoꢀnàyꢀHBng 

xuống,ꢀtôiꢀsẽꢀvàoꢀđóꢀđểꢀtìmꢀhiểuꢀxemꢀkháchꢀhàngꢀcầnꢀgìꢀởꢀnó.”ꢀ6õꢀràngꢀanh 

taꢀkhôngꢀmBcꢀvàoꢀcáiꢀb>yꢀchỉꢀchúꢀtrọngꢀvàoꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀcủaꢀsản 

phẩmꢀmàꢀbỏꢀquaꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàng. 

Bạnꢀcóꢀbaoꢀgiờꢀthấyꢀkhiꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀkhôngꢀđượcꢀnhưꢀmongꢀđợiꢀvàꢀcác 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcũngꢀmấtꢀdầnꢀsEꢀhăngꢀháiꢀthìꢀđ8tꢀnhiênꢀsốꢀHượngꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀHạiꢀbBtꢀđầuꢀtăng?ꢀĐóꢀHàꢀđiềuꢀđãꢀxảyꢀraꢀkhiꢀtôiꢀthamꢀgiaꢀgiới 

thiệuꢀm8tꢀmáyꢀ@hôꢀtôꢀcỡꢀlớn.ꢀLúcꢀđầu,ꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀrấtꢀthấp. 

Sauꢀđó,ꢀkhiꢀmọiꢀngườiꢀbBtꢀđầuꢀnói:ꢀ“Chiếcꢀmáyꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀđ:cꢀbiệt”ꢀvà 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthôiꢀ@hấnꢀkhíchꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới,ꢀthìꢀdoanhꢀthuꢀHạiꢀcó 

chiềuꢀhướngꢀtăngꢀHên.ꢀTôiꢀkhôngꢀthểꢀHDꢀgiảiꢀđiềuꢀnàyꢀvìꢀnóꢀcóꢀvẻꢀtráiꢀvớiꢀHẽ 

thường.ꢀMọiꢀngườiꢀthườngꢀnghĩꢀrằngꢀviệcꢀbánꢀchiếcꢀmáyꢀnàyꢀsẽꢀđạtꢀđược 

hiệuꢀquảꢀcaoꢀnhấtꢀkhiꢀnóꢀcònꢀmới,ꢀkhiꢀngườiꢀbánꢀcònꢀtrànꢀđầyꢀnhiệtꢀhuyếtꢀvà 

ởꢀthờiꢀđiểmꢀcạnhꢀtranhꢀmạnhꢀnhất.ꢀNhưngꢀkhôngꢀ@hảiꢀv?yꢀvàꢀbâyꢀgiờ,ꢀtôiꢀđã 

hiểuꢀđiềuꢀgìꢀđãꢀxảyꢀra.ꢀKhiꢀkhôngꢀcònꢀảoꢀtưởngꢀnữa,ꢀngườiꢀbánꢀsẽꢀt?@ꢀtrung 

vàoꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀhơn. 

ĐâyꢀchínhꢀHàꢀbàiꢀhọcꢀchoꢀnhữngꢀaiꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀnhữngꢀđợt 

giớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới.ꢀM8tꢀvàiꢀt?@ꢀđoànꢀđaꢀquốcꢀgiaꢀHớnꢀđãꢀdEaꢀtrên 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

148 

  

 
 

  

nghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđểꢀtiếnꢀhànhꢀnhữngꢀđợtꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀtheo 

m8tꢀcáchꢀmới.ꢀThayꢀvìꢀđưaꢀraꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀkhiꢀcôngꢀbốꢀsảnꢀ@hẩm 

mớiꢀchoꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàng,ꢀhọꢀchúꢀtrọngꢀvàoꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀmàꢀsảnꢀ@hẩmꢀcó 

thểꢀgiảiꢀquyếtꢀvàꢀđ:tꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀđểꢀ@hátꢀhiệnꢀvàꢀ@hátꢀtriểnꢀnhữngꢀvấn 

đềꢀnày.ꢀĐâyꢀHàꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀhiệuꢀquảꢀđểꢀtăngꢀdoanhꢀthuꢀbánꢀhàngꢀcủa 

sảnꢀ@hẩmꢀmới. 

CHỨNGꢀMINHꢀKHẢꢀNĂNG 

Cóꢀbaꢀthôngꢀđiệ@ꢀchínhꢀđểꢀgiú@ꢀbạnꢀchứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀcủaꢀmìnhꢀhiệuꢀquả 

hơnꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀđóꢀHà: 

1.ꢀĐ;ngꢀchứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀquáꢀsớmꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀTrongꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀnhỏꢀlẻ,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀvàꢀđiꢀthẳngꢀvàoꢀcácꢀưu 

điểmꢀvềꢀviệcꢀbạnꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀđóꢀnhưꢀthếꢀnào,ꢀnhưngꢀđiềuꢀnàyꢀHại 

Hàꢀtốiꢀkỵꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀVìꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHàꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀnhờꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏi 

GợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀtrướcꢀkhiꢀđưaꢀraꢀcácꢀgiảiꢀ@há@.ꢀTrìnhꢀbày 

cácꢀkhảꢀnăngꢀquáꢀsớmꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀHỗiꢀ@hổꢀbiếnꢀởꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn.ꢀĐiềuꢀnàyꢀsẽꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀtiêuꢀcEcꢀvìꢀrấtꢀnhiềuꢀkháchꢀhàngꢀsẽ 

khuyếnꢀkhíchꢀbạnꢀđưaꢀraꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀmàꢀkhôngꢀcungꢀcấ@ꢀthôngꢀtinꢀvềꢀnhu 

cầuꢀcủaꢀhọ.ꢀHọꢀsẽꢀnói:ꢀ“Hãyꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀanhꢀvàꢀchúngꢀtôiꢀsẽ 

quyếtꢀđịnhꢀxemꢀsảnꢀ@hẩmꢀđóꢀcóꢀ@hùꢀhợ@ꢀvớiꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀmìnhꢀkhông.”ꢀNếu 

bu8cꢀ@hảiꢀgiớiꢀthiệuꢀnhữngꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀngayꢀđầuꢀchuꢀtrìnhꢀbán 

hàng,ꢀhãyꢀcốꢀgBngꢀsB@ꢀxế@ꢀm8tꢀcu8cꢀg:@ꢀnhỏꢀtrướcꢀvớiꢀm8tꢀngườiꢀchủꢀchốt 

trongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđểꢀtìmꢀraꢀnhữngꢀnhuꢀcầu.ꢀVàꢀbàiꢀgiớiꢀthiệuꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm 

củaꢀbạnꢀnênꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀtuyênꢀbốꢀlợiꢀích. 

2.ꢀTh?nꢀtrọngꢀvớiꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểm.ꢀ=oꢀdEaꢀtrênꢀcácꢀkhuônꢀm>u 

dànhꢀchoꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnênꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀđều 

khuyênꢀbạnꢀnênꢀđưaꢀraꢀcácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀkhiꢀbánꢀhàng.ꢀĐểꢀphứcꢀtạp 

hóaꢀvấnꢀđề,ꢀthu?tꢀngữꢀmàꢀchúngꢀsửꢀdGngꢀchoꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀnàyꢀHàꢀHợiꢀích. 
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Đ;ngꢀđểꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀHỗiꢀthờiꢀHàmꢀbạnꢀmêꢀmu8i.ꢀHãyꢀnhớꢀrằngꢀtrongꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀđầyꢀmạnhꢀmẽꢀthểꢀhiệnꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀcủa 

bạn.ꢀ 

3 .ꢀCẩnꢀth?nꢀvớiꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới.ꢀHầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀHạmꢀdGngꢀtuyên 

bốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀkhiꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀmới.ꢀĐ;ngꢀđểꢀđiềuꢀnàyꢀxảyꢀra 

vớiꢀbạn.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀhãyꢀtEꢀhỏiꢀxem:ꢀ“Sảnꢀ@hẩmꢀnàyꢀgiảiꢀquyếtꢀđượcꢀnhững 

vấnꢀđềꢀnào?”ꢀKhiꢀbiếtꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀnóꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀđược,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀl?p 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀHiện.ꢀBạnꢀsẽꢀthấyꢀhiệuꢀquả 

hơnꢀnhiều. 

Trảꢀlời:ꢀCácꢀHoạiꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm: 

1 .ꢀTínhꢀnăng.ꢀSEꢀổnꢀđịnhꢀcânꢀbằngꢀđiệnꢀá@ꢀHàꢀm8tꢀđ:cꢀtrưngꢀcủaꢀhệꢀthống. 

TuyênꢀbốꢀnàyꢀkhôngꢀgiảiꢀthíchꢀsEꢀổnꢀđịnhꢀnàyꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀvàꢀhữuꢀíchꢀnhư 

thếꢀnàoꢀđốiꢀvớiꢀkháchꢀhàng. 

2 .ꢀƯuꢀđiểm.ꢀTuyênꢀbốꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀtínhꢀnăngꢀtrongꢀtuyênꢀbốꢀthứꢀnhấtꢀcóꢀthể 

đượcꢀsửꢀdGngꢀvàꢀhữuꢀíchꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđốiꢀvớiꢀkháchꢀhàng.ꢀĐâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHà 

m8tꢀHợiꢀíchꢀvìꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀb8cꢀH8ꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀvềꢀổnꢀđịnhꢀđiệnꢀá@. 

3 .ꢀƯuꢀđiểm.ꢀTuyênꢀbốꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀb8ꢀnhớꢀdEꢀ@hòngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀvàꢀhỗꢀtrợ 

nhưꢀthếꢀnào;ꢀvìꢀv?yꢀnóꢀcònꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăng.ꢀNhưngꢀvì 

khôngꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀvềꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀnênꢀkhôngꢀthểꢀgọiꢀnó 

Hàꢀm8tꢀHợiꢀích. 

4 .ꢀTínhꢀnăng.ꢀNhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀchiꢀ@híꢀHàꢀnhữngꢀđ:cꢀđiểmꢀhayꢀdữꢀliệuꢀvề 

sảnꢀ@hẩm,ꢀvìꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀxế@ꢀchúngꢀvàoꢀtínhꢀnăng. 

5 .ꢀLợiꢀích.ꢀTrongꢀtuyênꢀbốꢀtrước,ꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀb8cꢀH8ꢀnhuꢀcầuꢀHiện:ꢀ“Tôi 

cầnꢀm8tꢀthiếtꢀbịꢀcóꢀthểꢀnh?@ꢀdữꢀliệuꢀnguồnꢀvàoꢀthẳngꢀb8ꢀnhớ.”ꢀTrongꢀtuyên 

bốꢀnày,ꢀngườiꢀbánꢀsẽꢀchỉꢀraꢀsảnꢀ@hẩmꢀđá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀđóꢀnhưꢀthếꢀnào. 
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6 .ꢀLợiꢀích.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa,ꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀrõꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀ(tỉꢀlệꢀsaiꢀHệchꢀnhỏ 

hơnꢀ1/100.000).ꢀNgườiꢀbánꢀchỉꢀraꢀrằngꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀanhꢀtaꢀcóꢀthểꢀdFꢀdàng 

đá@ꢀứngꢀnhuꢀcầuꢀnày. 

7 .ꢀƯuꢀđiểm.ꢀNgườiꢀbánꢀchỉꢀraꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀcóꢀtỉꢀlệꢀsaiꢀHệchꢀthấ@,ꢀcóꢀthể 

giú@ꢀíchꢀchoꢀkháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀtheoꢀtuyênꢀbốꢀtiế@ꢀtheoꢀcủaꢀkháchꢀhàng, 

điềuꢀnàyꢀkhôngꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀnhuꢀcầu. 

8 

9 

1 

.ꢀTínhꢀnăng.ꢀM8tꢀ@hầnꢀdữꢀliệuꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm. 

.ꢀTínhꢀnăng.ꢀNhữngꢀđ:cꢀđiểmꢀkhácꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm.ꢀ 

0.ꢀƯuꢀđiểm.ꢀNgườiꢀbánꢀchỉꢀraꢀnétꢀđ:cꢀtrưngꢀvềꢀmãꢀthờiꢀgianꢀđượcꢀsửꢀdGng 

hỗꢀtrợꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào. 
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6 .ꢀNgănꢀChặnꢀLờiꢀTừꢀChối 

TôiꢀđượcꢀmờiꢀthamꢀdEꢀm8tꢀsốꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀm8tꢀt?@ꢀđoànꢀđa 

quốcꢀgiaꢀhàngꢀđầu.ꢀTôiꢀngồiꢀởꢀcuốiꢀHớ@ꢀvàꢀquanꢀsátꢀxungꢀquanh.ꢀTấtꢀcảꢀcác 

họcꢀviênꢀđềuꢀthấyꢀmớiꢀmẻꢀvớiꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàng.ꢀNgườiꢀhướngꢀd>nꢀbBtꢀđầu 

buổiꢀhọcꢀvớiꢀsEꢀhứngꢀkhởiꢀvềꢀchủꢀđềꢀanhꢀtaꢀưaꢀthíchꢀAꢀXửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀĐó 

Hàꢀm8tꢀkỹꢀnăngꢀcơꢀbảnꢀđượcꢀnhiềuꢀcôngꢀtyꢀchúꢀtrọngꢀđàoꢀtạoꢀchoꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàng. 

“M8tꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀchuyênꢀnghiệ@ꢀHuônꢀđónꢀchàoꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvì 

chúngꢀchínhꢀHàꢀdấuꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀsEꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀThEcꢀtế,ꢀcàng 

nh?nꢀđượcꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀbạnꢀcàngꢀdFꢀbánꢀđượcꢀhàng”,ꢀngườiꢀhướngꢀd>n 

bBtꢀđầuꢀbàiꢀthuyếtꢀtrình.ꢀCảꢀlớ@ꢀđềuꢀấnꢀtượngꢀvàꢀbịꢀthuꢀhútꢀbởiꢀcâuꢀnóiꢀnày. 

Lạiꢀm8tꢀHớ@ꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmớiꢀnữaꢀtrởꢀthànhꢀnạnꢀnhânꢀcủaꢀm8tꢀtrong 

nhữngꢀcâuꢀchuyệnꢀhoangꢀđườngꢀnhấtꢀvềꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàng.ꢀTôiꢀkhôngꢀđưa 

raꢀbấtꢀkỳꢀlờiꢀbìnhꢀHu?nꢀnàoꢀvềꢀnhữngꢀthủꢀthu?tꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchoꢀtớiꢀgiờ 

giảiꢀHao. 

Trongꢀgiờꢀnghỉ,ꢀtôiꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀhướngꢀd>n.ꢀTôiꢀhỏi:ꢀ“Anhꢀcóꢀtin 

nhữngꢀđiềuꢀmìnhꢀv;aꢀnóiꢀkhông:ꢀcàngꢀnh?nꢀđượcꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀcàngꢀdF 

bánꢀđượcꢀhàng?” 

“Có,ꢀtôiꢀtin,”ꢀanhꢀtaꢀđá@.ꢀ“Nếuꢀkhôngꢀtin,ꢀtôiꢀsẽꢀkhôngꢀdạyꢀđiềuꢀnày.”ꢀ 

6õꢀràng,ꢀngườiꢀhướngꢀd>nꢀvàꢀtôiꢀcóꢀquanꢀđiểmꢀtráiꢀngượcꢀvềꢀcáchꢀxửꢀHDꢀHời 

t;ꢀchối.ꢀTôiꢀhỏi:ꢀ“ChBcꢀhẳnꢀanhꢀHàꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀrấtꢀthànhꢀcông.”. 

“Đúngꢀv?y,”ꢀanhꢀtaꢀtEꢀhàoꢀđá@.ꢀ“TôiꢀđãꢀHàmꢀtạiꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀnămꢀnămꢀvàꢀđã 

l?@ꢀraꢀCâuꢀHạcꢀb8ꢀcácꢀChủꢀtịchꢀdoanhꢀnghiệ@ꢀbaꢀnămꢀtrước.” 

Tôiꢀnói:ꢀ“V?yꢀnămꢀnămꢀtrước,ꢀkhiꢀcònꢀHàꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmới,ꢀanh 

đãꢀ@hảiꢀchịuꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnhiềuꢀhayꢀítꢀhơnꢀbâyꢀgiờ?”. 
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Anhꢀtaꢀnghĩꢀm8tꢀHúcꢀrồiꢀnói:ꢀ“Nhiềuꢀhơn,ꢀtôiꢀđoánꢀv?y.”ꢀSauꢀđó,ꢀanhꢀtaꢀnói 

thêm:ꢀ“Trongꢀhaiꢀnămꢀđầu,ꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀHúcꢀnàoꢀtôiꢀcũngꢀ@hảiꢀnh?nꢀHờiꢀt; 

chối.”ꢀ 

“Trongꢀhaiꢀnămꢀđó,ꢀanhꢀ@hảiꢀđốiꢀm:tꢀvớiꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀv?yꢀkếtꢀquả 

doanhꢀthuꢀcủaꢀanhꢀtốtꢀkhông?” 

“Không,”ꢀanhꢀtaꢀkhóꢀchịuꢀnói.ꢀ“ThEcꢀtế,ꢀdoanhꢀthuꢀcủaꢀtôiꢀkhôngꢀđượcꢀtốt 

choꢀđếnꢀnămꢀthứꢀba.”ꢀ 

Nhấnꢀmạnhꢀvàoꢀvấnꢀđềꢀnày,ꢀtôiꢀhỏi:ꢀ“V?yꢀkếtꢀquảꢀdoanhꢀthuꢀcủaꢀanhꢀtrongꢀba 

nămꢀsauꢀđóꢀcóꢀtốtꢀkhông?” 

“Có,ꢀtôiꢀđãꢀH?@ꢀraꢀCâuꢀHạcꢀb8ꢀcácꢀChủꢀtịchꢀdoanhꢀnghiệp.”ꢀ 

“ThếꢀcònꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối?ꢀCóꢀvẻꢀanhꢀđãꢀnh?nꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀhơnꢀtrong 

nhữngꢀnămꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀĐiềuꢀđóꢀquanꢀhệꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀvớiꢀđiềuꢀanhꢀv;a 

dạy:ꢀcàngꢀnh?nꢀđượcꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀcàngꢀdFꢀbánꢀđượcꢀhàng?” 

Suyꢀnghĩꢀm8tꢀHúc,ꢀanhꢀtaꢀth;aꢀnh?n:ꢀ“Anhꢀđúng.ꢀNhìnꢀHạiꢀvấnꢀđề,ꢀtôiꢀthấy 

mìnhꢀđãꢀ@hảiꢀđốiꢀm:tꢀvớiꢀrấtꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀkhiꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀCóꢀHẽ 

tôiꢀđãꢀdạyꢀm8tꢀthôngꢀđiệ@ꢀsai.” 

•ꢀThEcꢀchất,ꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchỉꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀítꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀsốꢀcácꢀkỹ 

năngꢀbánꢀhàng. 

•ꢀTráiꢀvớiꢀcáchꢀnghĩꢀthôngꢀthường,ꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀthườngꢀdoꢀngườiꢀbán 

chứꢀkhôngꢀ@hảiꢀdoꢀngườiꢀmuaꢀđưaꢀra. 

•ꢀTrongꢀm8tꢀđ8iꢀbánꢀhàng,ꢀthườngꢀcóꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀ@hảiꢀchịuꢀHời 

t;ꢀchốiꢀnhiềuꢀgấ@ꢀ10ꢀHầnꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀkhác. 

•ꢀNhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀcóꢀkỹꢀnăngꢀ@hảiꢀnh?nꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀítꢀhơnꢀvìꢀhọ 

đượcꢀhọcꢀvềꢀcáchꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối. 
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Đểꢀgiảiꢀthíchꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnày,ꢀhãyꢀxemꢀHạiꢀ@hầnꢀtínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợi 

íchꢀtrongꢀChươngꢀ5.ꢀHãyꢀnhớꢀlạiꢀnhữngꢀđịnhꢀnghĩaꢀvềꢀbaꢀhànhꢀviꢀnàyꢀvàꢀmối 

Hiênꢀhệꢀcủaꢀchúngꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀkhácꢀnhau 

(Hìnhꢀ9.1).ꢀLindaꢀMarsh,ꢀm8tꢀđồngꢀnghiệ@ꢀcủaꢀtôi,ꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀsốꢀcu8c 

nghiênꢀcứuꢀtươngꢀtEꢀđểꢀtìmꢀraꢀnhữngꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀgiữaꢀnhữngꢀhànhꢀviꢀnàyꢀvới 

sEꢀphảnꢀứngꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng.ꢀKháchꢀhàngꢀsẽꢀcóꢀ@hảnꢀứngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀkhi 

ngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀtínhꢀnăngꢀhơn?ꢀCácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcho 

thấyꢀmỗiꢀhànhꢀvi,ꢀtínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợiꢀích,ꢀđềuꢀtạoꢀraꢀm8tꢀ@hảnꢀứng 

khácꢀnhauꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàngꢀ(Hìnhꢀ9.2). 

Hìnhꢀ6.1:ꢀCácꢀtínhꢀnăng,ꢀvuꢀđiểmꢀvàꢀlợiꢀích 

T7NHꢀNĂNGꢀVÀꢀMỐIꢀQUANꢀTÂMꢀVỀꢀGIÁꢀCẢ 

Hầuꢀhếtꢀkháchꢀhàngꢀđềuꢀb8cꢀH8ꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀgiáꢀcảꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀkhiꢀngườiꢀbánꢀnóiꢀquáꢀnhiềuꢀvềꢀtínhꢀnăng.ꢀTạiꢀsaoꢀv?y?ꢀCóꢀvẻꢀnhưꢀtác 

đ8ngꢀcủaꢀtínhꢀnăngꢀHàꢀtăngꢀđ8ꢀnhạyꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀvềꢀgiáꢀcả.ꢀNếuꢀbạnꢀđang 

bánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀnhiềuꢀtínhꢀnăng,ꢀthìꢀđóꢀHạiꢀHàꢀm8tꢀtácꢀdGng 

tíchꢀcEc. 
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Hìnhꢀ9.2:ꢀNhữngꢀtácꢀđ8ngꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀxảyꢀraꢀnhấtꢀcủaꢀcácꢀtínhꢀnăng,ꢀưu 

điểmꢀvàꢀHợiꢀíchꢀHênꢀkháchꢀhàng 

HãyꢀnghĩꢀtớiꢀtácꢀdGngꢀtâmꢀHDꢀmàꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀởꢀHìnhꢀ9.3ꢀđemꢀHại.ꢀSản 

phẩmꢀgiàuꢀtínhꢀnăngꢀnàyꢀđangꢀđượcꢀbánꢀvớiꢀgiáꢀrẻ.ꢀViệcꢀsửꢀdGngꢀcácꢀtuyên 

bốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀsẽꢀgiú@ꢀbạnꢀbánꢀđượcꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@.ꢀTạiꢀsao 

v?y?ꢀVìꢀcácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀsẽꢀtăngꢀđ8ꢀnhạyꢀcảmꢀvềꢀgiáꢀcả.ꢀBằngꢀcách 

liệtꢀkêꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀtínhꢀnăng,ꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀnghĩꢀtớiꢀm8tꢀmứcꢀgiáꢀcaoꢀhơn. 

Nhưngꢀkhiꢀgiáꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩmꢀđưaꢀraꢀrẻꢀhơnꢀc8ngꢀvớiꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀvềꢀtính 

năngꢀcủaꢀnóꢀthìꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀthấyꢀhàiꢀHòngꢀvàꢀtinꢀc?y. 

Bâyꢀgiờ,ꢀhãyꢀxemꢀxétꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀHìnhꢀ9.4.ꢀChiếcꢀđồngꢀhồꢀnàyꢀđBtꢀgấp 

1 00ꢀHầnꢀchiếcꢀđồngꢀhồꢀởꢀHìnhꢀ9.3.ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀmuaꢀchiếcꢀđồngꢀhồꢀđBtꢀtiềnꢀnày 

khôngꢀnếuꢀcóꢀm8tꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀởꢀngayꢀdướiꢀđoạnꢀquảngꢀcáo 

nhằmꢀthuyếtꢀ@hGcꢀbạn?ꢀTôiꢀsẽꢀkhôngꢀmuaꢀnó!ꢀVớiꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcóꢀchất 

Hượngꢀhàngꢀđầuꢀtrênꢀthịꢀtrường,ꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀgiáꢀcảꢀdoꢀnhữngꢀtínhꢀnăng 

tạoꢀnênꢀsẽꢀkhiếnꢀmọiꢀngườiꢀítꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀmuaꢀhàng.ꢀChBcꢀchBn,ꢀdanhꢀsách 

cácꢀtínhꢀnăngꢀsẽꢀkhiếnꢀbạnꢀhoàiꢀnghiꢀvềꢀgiáꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm. 
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Hìnhꢀ6.3:ꢀMộtꢀsảnꢀphẩmꢀgiáꢀthấpꢀnhiềuꢀtínhꢀnăng 

Quáꢀnhiềuꢀtínhꢀnăng:ꢀM8tꢀnghiênꢀcứuꢀtrườngꢀhợ@ꢀ 

MốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀMốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀgiáꢀcảꢀkhôngꢀchỉꢀHàꢀHD 

thuyếtꢀdùngꢀđểꢀá@ꢀdGngꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀNóꢀcũngꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀđ8ng 

rõꢀràngꢀtớiꢀchiếnꢀHượcꢀbánꢀhàng.ꢀM8tꢀt?@ꢀđoànꢀđaꢀquốcꢀgiaꢀHớnꢀtạiꢀMỹꢀđãꢀmời 

chúngꢀtôiꢀgiú@ꢀhọꢀgiảiꢀquyếtꢀm8tꢀvấnꢀđề.ꢀT?@ꢀđoànꢀnàyꢀđangꢀ@hảiꢀcạnhꢀtranh 

khốcꢀHiệtꢀvềꢀgiáꢀvớiꢀm8tꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀNh?tꢀBảnꢀởꢀthịꢀtrườngꢀquanꢀtrọng 

củaꢀhọ.ꢀNhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀngườiꢀNh?tꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀrẻꢀhơnꢀso 

vớiꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀt?@ꢀđoànꢀnày.ꢀKhiꢀthịꢀphầnꢀbịꢀthuꢀhẹ@,ꢀt?@ꢀđoànꢀnày 

tìmꢀkiếmꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀnhằmꢀcBtꢀgiảmꢀchiꢀ@hí.ꢀGiảiꢀ@há@ꢀkhảꢀthiꢀnhấtꢀHàꢀgiới 

thiệuꢀm8tꢀdòngꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀvớiꢀnhiềuꢀtínhꢀnăngꢀhơn,ꢀcóꢀthểꢀcạnhꢀtranh 

trEcꢀtiế@ꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀNh?tꢀBản.ꢀM8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀnhưꢀv?yꢀv>nꢀsẽꢀđBt 

hơnꢀm8tꢀchútꢀnhưngꢀdoꢀcóꢀthêmꢀnhữngꢀtínhꢀnăngꢀkhác,ꢀnênꢀnóꢀsẽꢀđemꢀHại 

m8tꢀthịꢀphầnꢀHớnꢀhơn. 

Nhưngꢀaiꢀsẽꢀbánꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀnày?ꢀT?@ꢀđoànꢀnàyꢀquyếtꢀđịnhꢀtuyểnꢀthêm 

lEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀ@híaꢀđốiꢀthủꢀvìꢀkhôngꢀaiꢀhiểuꢀrõꢀcáchꢀbánꢀsảnꢀ@hẩm 

giàuꢀtínhꢀnăngꢀnhưꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀNh?tꢀBản. 

Nhìnꢀqua,ꢀđâyꢀcóꢀvẻꢀHàꢀchiếnꢀHượcꢀhợ@ꢀHDꢀAꢀtuyểnꢀdGngꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀkinhꢀnghiệmꢀđồngꢀthờiꢀHàmꢀsuyꢀyếuꢀđốiꢀthủꢀbằngꢀviệcꢀcướ@ꢀđiꢀnhững 

nhânꢀviênꢀgiỏiꢀnhấtꢀcủaꢀhọ.ꢀ 
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Tuyꢀnhiên,ꢀkếtꢀquảꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀmớiꢀrấtꢀđángꢀthấtꢀvọng. 

NhữngꢀnhânꢀviênꢀgiỏiꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀxuấtꢀsBcꢀhơnꢀđ8i 

ngũꢀbánꢀhàngꢀhiệnꢀtại.ꢀTrongꢀkhiꢀtìmꢀhiểuꢀxemꢀsaiꢀHầmꢀHàꢀởꢀđâu,ꢀtôiꢀđãꢀnói 

chuyệnꢀvớiꢀm8tꢀvàiꢀnhânꢀviênꢀmớiꢀvàꢀnh?nꢀthấyꢀhọꢀrấtꢀbốiꢀrốiꢀvàꢀchánꢀnảnꢀvì 

doanhꢀsốꢀbánꢀhàngꢀgiảmꢀđ8tꢀng8t.ꢀ“ĐóꢀHàꢀdoꢀgiáꢀcả,”ꢀhọꢀgiảiꢀthích.ꢀ“Sản 

phẩmꢀnàyꢀquáꢀđBt;ꢀHúcꢀnàoꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀg:@ꢀ@hảiꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀcả.”ꢀHọ 

đãꢀđúng.ꢀKhiꢀđiꢀcùngꢀhọꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀchúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀsố 

HượngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀgiáꢀcảꢀhọꢀnh?nꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàngꢀcaoꢀhơnꢀ30%ꢀsoꢀvới 

nhữngꢀngườiꢀđangꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀtươngꢀtE.ꢀTạiꢀsaoꢀv?y?ꢀChúngꢀtôiꢀkhông 

coiꢀđóꢀHàꢀsEꢀtrùngꢀhợ@ꢀng>uꢀnhiênꢀkhiꢀhaiꢀb8ꢀph?nꢀcủaꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàng 

bánꢀcùngꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀnhưngꢀHạiꢀnh?nꢀđượcꢀmứcꢀđ8ꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀcảꢀkhác 

nhauꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng. 

Hìnhꢀ6.4:ꢀMộtꢀsảnꢀphẩmꢀđắtꢀtiền.ꢀDanhꢀsáchꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀchínhꢀlàꢀbiểu 

hiệnꢀcủaꢀmộtꢀlờiꢀtừꢀchối 
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CâuꢀtrảꢀlờiꢀnằmꢀởꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀcủaꢀhọ.ꢀTrong 

khiꢀbánꢀhàngꢀchoꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀcóꢀsảnꢀ@hẩmꢀrẻꢀhơn,ꢀnhữngꢀngườiꢀbán 

nàyꢀđãꢀ@hátꢀtriểnꢀkiểuꢀbánꢀhàngꢀnghiêngꢀvềꢀcácꢀtínhꢀnăng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀsẽꢀtạo 

nênꢀthànhꢀcôngꢀvìꢀnhữngꢀtínhꢀnăngꢀHàmꢀtăngꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀgiáꢀcảꢀcủa 

kháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀvìꢀsảnꢀ@hẩmꢀnàyꢀcóꢀgiáꢀrẻꢀnênꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀtàiꢀchính 

lạiꢀtrởꢀthànhꢀưuꢀđiểmꢀcủaꢀchúng.ꢀKhiꢀbánꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀđBtꢀhơnꢀthìꢀchính 

mứcꢀtínhꢀnăngꢀcaoꢀhọꢀđưaꢀraꢀHạiꢀchốngꢀHạiꢀhọ.ꢀNhữngꢀtínhꢀnăngꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm 

nàyꢀHàmꢀtăngꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀgiáꢀcảꢀvàꢀdoꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀhọꢀquáꢀđBtꢀnên 

kháchꢀhàngꢀchuyểnꢀhướngꢀsangꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀcóꢀsảnꢀ@hẩmꢀgiáꢀrẻꢀhơn. 

Tôiꢀđãꢀtrìnhꢀbàyꢀnhữngꢀ@hátꢀhiệnꢀnàyꢀvớiꢀvịꢀPhóꢀchủꢀtịchꢀ@hGꢀtráchꢀ=oanh 

thu.ꢀAnhꢀtaꢀchếꢀgiFu:ꢀ“NhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀchỉꢀHàmꢀtăng 

doanhꢀthuꢀbánꢀhàngꢀchoꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀhơn.”ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiú@ 

gì?ꢀTôiꢀchoꢀrằngꢀkhôngꢀ@hảiꢀbằngꢀviệcꢀhướngꢀd>nꢀhọꢀcáchꢀxửꢀHDꢀnhữngꢀ@hản 

đốiꢀvềꢀgiáꢀcả.ꢀĐóꢀchỉꢀHàꢀtriệuꢀchứng.ꢀSẽꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀkhiꢀxửꢀHDꢀđượcꢀnguyên 

nhânꢀvàꢀgiú@ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀmớiꢀthEcꢀhiệnꢀkiểuꢀbánꢀhàngꢀ@hùꢀhợ@ꢀhơnꢀvới 

m8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀhàngꢀđầu.ꢀVìꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀhướngꢀd>nꢀhọꢀnhữngꢀthủꢀthu?tꢀđ:t 

câuꢀhỏiꢀSPINꢀvàꢀsửꢀdGngꢀkiểuꢀbánꢀhàngꢀđ:tꢀtrọngꢀtâmꢀvềꢀlợiꢀích.ꢀKếtꢀquảꢀHà 

doanhꢀsốꢀbánꢀhàngꢀtăngꢀvàꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀcảꢀgiảm.ꢀ 

Giảiꢀquyếtꢀtriệuꢀchứngꢀhayꢀnguyênꢀnhân? 

KhBcꢀ@hGcꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀbánꢀhàngꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀchữaꢀm8tꢀcănꢀbệnh,ꢀcần 

phảiꢀgiảiꢀquyếtꢀnguyênꢀnhânꢀgâyꢀbệnhꢀhơnꢀHàꢀcácꢀtriệuꢀchứng. 

Khiꢀcònꢀnhỏ,ꢀđãꢀcóꢀHầnꢀngôiꢀHàngꢀchúngꢀtôiꢀsốngꢀbịꢀdịchꢀthươngꢀhàn.ꢀTấtꢀcả 

nhữngꢀđiềuꢀbọnꢀtrẻꢀchúngꢀtôiꢀbiếtꢀvềꢀdịchꢀbệnhꢀnàyꢀHàꢀtriệuꢀchứngꢀsốtꢀcao. 

“MìnhꢀsẽꢀkhôngꢀbịꢀbệnhꢀđóꢀđâuꢀvìꢀmìnhꢀănꢀrấtꢀnhiềuꢀkemꢀđểꢀgiữꢀcơꢀthểꢀHuôn 

mátꢀmẻ,”ꢀbạnꢀtôiꢀquảꢀquyết.ꢀTôiꢀđãꢀHàmꢀtheoꢀc?uꢀtaꢀvàꢀbịꢀnhiFmꢀbệnhꢀt;ꢀchính 

nhữngꢀchiếcꢀkem.ꢀTôiꢀ@hảiꢀnằmꢀviệnꢀm8tꢀtháng.ꢀVàꢀbốꢀtôiꢀđãꢀgiảiꢀthíchꢀcho 

tôiꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀtriệuꢀchứngꢀnhưꢀsốtꢀcaoꢀvàꢀcácꢀnguyênꢀnhânꢀgây 

bệnhꢀnhưꢀviꢀkhuẩnꢀSaHmoneHHaꢀty@hosa.ꢀ 
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CóꢀHẽꢀchínhꢀđiềuꢀnàyꢀđãꢀkhiếnꢀtôiꢀđ:cꢀbiệtꢀth?nꢀtrọngꢀvớiꢀviệcꢀgiảiꢀquyếtꢀcác 

triệuꢀchứngꢀtrongꢀkhiꢀtìmꢀhiểuꢀnguyênꢀnhân.ꢀNhưngꢀgiảꢀsửꢀchúngꢀtaꢀthEc 

hiệnꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀhướngꢀd>nꢀcácꢀnhânꢀviênꢀnàyꢀcáchꢀtrảꢀlờiꢀkhéoꢀHéo 

trướcꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀcả,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthuꢀđượcꢀgì?ꢀMốiꢀquanꢀtâmꢀgiá 

cảꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀchỉꢀHàꢀtriệuꢀchứngꢀcònꢀnguyênꢀnhânꢀHàꢀdoꢀđưaꢀraꢀquáꢀnhiều 

tínhꢀnăng.ꢀViệcꢀhướngꢀd>nꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcủaꢀkháchꢀhàng 

khôngꢀcóꢀtácꢀdGngꢀtrongꢀviệcꢀngănꢀch:nꢀnhữngꢀHoꢀngạiꢀvềꢀgiáꢀcả. 

ƯUꢀĐIỂMꢀVÀꢀTỪꢀCHỐI 

MBtꢀxíchꢀhayꢀnhấtꢀmàꢀLindaꢀMarshꢀtìmꢀthấyꢀHàꢀmốiꢀquanꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀgiữaꢀưu 

điểmꢀvàꢀsEꢀt;ꢀchối.ꢀLưuꢀDꢀrằngꢀưuꢀđiểmꢀHàꢀnhữngꢀHờiꢀtuyênꢀbốꢀchoꢀthấy 

nhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀtínhꢀnăngꢀcủaꢀchúngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀho:cꢀcóꢀthểꢀhữuꢀích 

choꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀngườiꢀgọiꢀchúngꢀHàꢀ“Hợiꢀích”.ꢀChương 

5ꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀtớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ 

nhưngꢀHạiꢀítꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀkhiꢀquyꢀmôꢀbánꢀhàngꢀ@hátꢀtriển.ꢀTuyꢀnhiên, 

kếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀLindaꢀv>nꢀchưaꢀđưaꢀraꢀHờiꢀgiảiꢀthíchꢀhoànꢀchỉnhꢀvề 

vấnꢀđềꢀnày.ꢀƯuꢀđiểmꢀtạoꢀnênꢀsEꢀt;ꢀchối,ꢀđóꢀHàꢀHDꢀdoꢀtạiꢀsaoꢀchúngꢀHạiꢀcóꢀmối 

Hiênꢀhệꢀkémꢀch:tꢀchẽꢀđếnꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀnhữngꢀvGꢀmuaꢀbánꢀquyꢀmôꢀHớn 

hơn. 

ĐểꢀhiểuꢀrõꢀmốiꢀquanꢀhệꢀgiữaꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀsEꢀt;ꢀchối,ꢀhãyꢀxemꢀđoạnꢀtríchꢀt; 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀChuỗiꢀhànhꢀviꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnàyꢀđượcꢀghiꢀHạiꢀở 

=aHHasꢀvàoꢀthángꢀ9ꢀnămꢀ19C1.ꢀSảnꢀ@hẩmꢀđượcꢀbánꢀHàꢀb8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữ. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀAnhꢀcóꢀthấyꢀviệcꢀđánhꢀmáyꢀHạiꢀrấtꢀtốnꢀthờiꢀgian 

không? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀM8tꢀchútꢀthôi.ꢀNhưngꢀkhôngꢀmấtꢀquáꢀnhiềuꢀthời 

gianꢀnhưꢀởꢀFortꢀWorth. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Ưuꢀđiểm)ꢀB8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀrấtꢀcóꢀíchꢀvìꢀchúng 
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sẽꢀloạiꢀbỏꢀhoànꢀtoànꢀkhâuꢀđánhꢀmáyꢀHại. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(T;ꢀchối)ꢀĐúngꢀHàꢀchúngꢀtôiꢀ@hảiꢀđánhꢀmáyꢀHạiꢀmọiꢀthứ.ꢀNhưng 

tôiꢀkhôngꢀthểꢀtrảꢀ15.000ꢀđô-HaꢀchoꢀnhữngꢀchiếcꢀmáyꢀchỉꢀcóꢀtácꢀdGngꢀHoạiꢀbỏ 

việcꢀđánhꢀmáyꢀHạiꢀvănꢀbản. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Ưuꢀđiểm)ꢀTôiꢀhiểu,ꢀnhưngꢀchiꢀ@híꢀnhânꢀcôngꢀchoꢀviệcꢀđánhꢀmáy 

lạiꢀnàyꢀcóꢀthểꢀvượtꢀngoàiꢀdEꢀtínhꢀcủaꢀanh.ꢀM8tꢀưuꢀđiểmꢀnổiꢀb?tꢀnữaꢀcủaꢀb8 

xửꢀHDꢀnàyꢀHàꢀtiếtꢀkiệmꢀtiềnꢀchoꢀanhꢀvìꢀnóꢀsẽꢀgiú@ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀanhꢀđạt 

hiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀcaoꢀhơn. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(T;ꢀchối)ꢀHiệnꢀgiờ,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀchỉꢀtiêuꢀrồi.ꢀNếu 

muốnꢀtăngꢀnăngꢀsuất,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀá@ꢀdGngꢀcácꢀcáchꢀkhácꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀb8ꢀxử 

HDꢀngônꢀngữꢀmới.ꢀTôiꢀcũngꢀđãꢀcóꢀhaiꢀb8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữꢀnhưngꢀkhôngꢀaiꢀsử 

dGngꢀthànhꢀthGcꢀchúng.ꢀChúngꢀchỉꢀđemꢀHạiꢀrBcꢀrốiꢀthôi. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀNhânꢀviênꢀcủaꢀanhꢀthấyꢀkhóꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀcái 

máyꢀxxxꢀnàyꢀsao?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀĐúng,ꢀđánhꢀmáyꢀtheoꢀcáchꢀthôngꢀthườngꢀcòn 

nhanhꢀhơn. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Ưuꢀđiểm)ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀanhꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀnày. 

Chiếcꢀmáyꢀyyyꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀmànꢀhìnhꢀnênꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀanhꢀsẽꢀnhìn 

thấyꢀchínhꢀxácꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀđangꢀHàm.ꢀNóꢀtốtꢀhơnꢀnhiềuꢀchiếcꢀmáyꢀxxxꢀcũꢀkỹ 

Huônꢀbu8cꢀanhꢀ@hảiꢀnhớꢀcácꢀm?tꢀmã.ꢀCònꢀchiếcꢀmáyꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀcàiꢀchế 

đ8ꢀnhBcꢀtEꢀđ8ngꢀnênꢀdFꢀsửꢀdGngꢀhơnꢀnhiều. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(T;ꢀchối)ꢀM8tꢀvàiꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHạiꢀcảmꢀthấyꢀrấtꢀbất 

tiệnꢀvớiꢀnhữngꢀchiếcꢀmáyꢀnhưꢀv?y.ꢀMànꢀhìnhꢀư?ꢀNóꢀchỉꢀkhiếnꢀcôngꢀviệcꢀcủa 

họꢀloạnꢀhơn.ꢀVàꢀtôiꢀsẽꢀg:@ꢀnhiềuꢀrBcꢀrốiꢀhơn. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀAnhꢀđangꢀg:@ꢀquáꢀnhiềuꢀsaiꢀsót? 
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Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀM8tꢀsố.ꢀNhiềuꢀhơnꢀmứcꢀtôiꢀmuốn. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Ưuꢀđiểm)ꢀNhữngꢀcu8cꢀkiểmꢀnghiệmꢀchoꢀthấyꢀvớiꢀb8ꢀxửꢀlDꢀngôn 

ngữꢀcóꢀmànꢀhìnhꢀHớnꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀđưaꢀra,ꢀtỉꢀlệꢀsaiꢀsótꢀsẽꢀgiảmꢀ20%. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(T;ꢀchối)ꢀĐiềuꢀđóꢀcũngꢀchẳngꢀđángꢀkhiꢀg:@ꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀrBcꢀrối 

đấyꢀchỉꢀđểꢀtránhꢀm8tꢀvàiꢀHỗiꢀinꢀsai. 

Chuyệnꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra?ꢀTôiꢀthấy,ꢀmỗiꢀưuꢀđiểmꢀđượcꢀđưaꢀraꢀkèmꢀtheoꢀsauꢀnó 

Hàꢀm8tꢀsEꢀT;ꢀchối.ꢀNhưngꢀkhôngꢀ@hảiꢀHúcꢀnàoꢀsEꢀT;ꢀchốiꢀcũngꢀtheoꢀsau 

nhữngꢀưuꢀđiểmꢀnhưꢀtrongꢀvíꢀdGꢀtrên.ꢀĐôiꢀkhiꢀngườiꢀbánꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀưuꢀđiểm 

mangꢀHạiꢀsEꢀphảnꢀứngꢀcóꢀthiệnꢀchíꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀt;ꢀnghiênꢀcứu 

củaꢀchúngꢀtôi,ꢀnhữngꢀHờiꢀT;ꢀchốiꢀHàꢀphảnꢀứngꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀxảyꢀraꢀnhấtꢀtrong 

cácꢀhànhꢀviꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀ(Hìnhꢀ9.5).ꢀ 

NgườiꢀbánꢀhỏiꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề 

Nh?nꢀxétꢀtiế@ꢀtheoꢀHàꢀchuỗiꢀcácꢀhànhꢀviꢀđ:cꢀtrưng:ꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề/nhuꢀcầu 

Ẩn/lờiꢀt;ꢀchối.ꢀChúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀchuỗiꢀnàyꢀH:@ꢀđiꢀH:@ꢀHạiꢀtrongꢀnhữngꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀHãyꢀxemꢀth?tꢀkỹꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀdiFnꢀra. 

VấnꢀđềꢀchủꢀyếuꢀgâyꢀnênꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchínhꢀHàꢀngườiꢀbánꢀđưaꢀraꢀhướngꢀgiải 

quyếtꢀtrướcꢀkhiꢀxâyꢀdEngꢀnhuꢀcầu.ꢀKháchꢀhàngꢀcảmꢀthấyꢀvấnꢀđềꢀđóꢀchưaꢀđủ 

giáꢀtrịꢀxứngꢀđángꢀvớiꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀđBtꢀđỏꢀnhưꢀv?y.ꢀVìꢀv?y,ꢀkhiꢀngườiꢀbán 

đưaꢀraꢀm8tꢀưuꢀđiểmꢀthìꢀngườiꢀmuaꢀHạiꢀđưaꢀraꢀm8tꢀHờiꢀt;ꢀchối. 
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Hìnhꢀ6.5:ꢀ;ạoꢀraꢀnhữngꢀlờiꢀtừꢀchối 

ĐiềuꢀnàyꢀHDꢀgiảiꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀtíchꢀcEcꢀhơnꢀnhiềuꢀtrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏ.ꢀNếuꢀb8ꢀviꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữꢀcóꢀgiáꢀ15ꢀđô-Haꢀthayꢀvìꢀ15.000 

đô-Ha,ꢀthìꢀngườiꢀmuaꢀsẽꢀcóꢀ@hảnꢀứngꢀkhác.ꢀChBcꢀchBnꢀ15ꢀđô-HaꢀHàꢀmứcꢀgiá 

@hùꢀhợ@ꢀđểꢀloạiꢀbỏꢀviệcꢀđánhꢀHạiꢀvănꢀbản.ꢀNhưngꢀ15.000ꢀđô-Ha?ꢀĐóꢀHạiꢀHàꢀvấn 

đềꢀkhác. 

Trởꢀlạiꢀnhữngꢀtriệuꢀchứngꢀvàꢀnguyênꢀnhân 

Bạnꢀsẽꢀgiú@ꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀvíꢀdGꢀtrênꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀVìꢀđangꢀ@hảiꢀnh?n 

quáꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnênꢀđiềuꢀcôꢀấyꢀcầnꢀchínhꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀtốt 

hơn.ꢀVíꢀdG,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀhướngꢀd>nꢀcôꢀấyꢀnhữngꢀnguyênꢀtBcꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt; 

chốiꢀAꢀđóꢀHàꢀnhữngꢀthủꢀthu?tꢀcổꢀđiểnꢀvềꢀcáchꢀth;aꢀnh?n,ꢀcáchꢀdiFnꢀđạtꢀrõꢀhơn 

vàꢀcáchꢀđốiꢀđá@.ꢀChúngꢀtôiꢀcũngꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀcôꢀấyꢀm8tꢀcáchꢀcGꢀthểꢀvớiꢀnhững 

phảnꢀđốiꢀ@hổꢀbiếnꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀbằngꢀcáchꢀchỉꢀchoꢀcôꢀấyꢀcáchꢀnóiꢀthếꢀnào 

khiꢀkháchꢀhàngꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnhư:ꢀ 
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B8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữꢀcủaꢀbạnꢀquáꢀđBt. 

B8ꢀxửꢀHDꢀrấtꢀkhóꢀsửꢀdGng. 

NhânꢀviênꢀcủaꢀtôiꢀkhôngꢀquenꢀsửꢀdGngꢀb8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữꢀnày. 

B8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữꢀrBcꢀrối,ꢀ@hứcꢀtạ@ꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀnó. 

BấtꢀcứꢀlEaꢀchọnꢀnàoꢀcũngꢀgiú@ꢀcôꢀấyꢀxửꢀHDꢀtốtꢀhơnꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀtrong 

tươngꢀHai.ꢀNhưngꢀbạnꢀđangꢀgiảiꢀquyếtꢀtriệuꢀchứngꢀhayꢀnguyênꢀnhân?ꢀTrong 

víꢀdGꢀnày,ꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnảyꢀsinhꢀdoꢀngườiꢀbánꢀkhôngꢀ@hátꢀtriểnꢀđủꢀgiáꢀtrịꢀtrước 

khiꢀđưaꢀraꢀhướngꢀgiảiꢀquyết.ꢀViệcꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀsẽꢀgiảiꢀquyếtꢀtriệuꢀchứng 

nhưngꢀkhôngꢀHàmꢀthayꢀđổiꢀnguyênꢀnhân.ꢀCănꢀbệnhꢀbánꢀhàngꢀAꢀnếuꢀđưaꢀra 

hướngꢀgiảiꢀquyếtꢀquáꢀsớmꢀAꢀthìꢀv>nꢀcònꢀtồnꢀtạiꢀvàꢀchưaꢀgiảiꢀquyếtꢀđược. 

Cáchꢀchữaꢀtrị 

NếuꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchỉꢀgiảiꢀquyếtꢀtriệuꢀchứng,ꢀv?yꢀđâuꢀHàꢀcáchꢀgiải 

quyếtꢀtriệtꢀđể?ꢀĐâyꢀchínhꢀHàꢀđiềuꢀmàꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀhướngꢀtới.ꢀThôngꢀqua 

việcꢀhướngꢀd>nꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthămꢀdòꢀtheoꢀcáchꢀxâyꢀdEngꢀgiáꢀtrị,ꢀcô 

ấyꢀcóꢀthểꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnảyꢀsinhꢀngayꢀtrongꢀHầnꢀg:@ꢀđầuꢀtiên.ꢀLờiꢀt; 

chốiꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀvíꢀdGꢀtrênꢀchoꢀthấyꢀđiềuꢀtôiꢀmuốnꢀnói.ꢀĐầuꢀtiênꢀchúngꢀta 

cùngꢀkiểmꢀtraꢀxemꢀtạiꢀsaoꢀkháchꢀhàngꢀHạiꢀt;ꢀchốiꢀtrongꢀHầnꢀg:@ꢀđầuꢀtiên. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀAnhꢀđangꢀg:@ꢀquáꢀnhiềuꢀsaiꢀsót? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀM8tꢀsố.ꢀNhiềuꢀhơnꢀmứcꢀtôiꢀmuốn. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Ưuꢀđiểm)ꢀNhữngꢀcu8cꢀkiểmꢀnghiệmꢀchoꢀthấyꢀvớiꢀb8ꢀxửꢀHDꢀngôn 

ngữꢀcóꢀmànꢀhìnhꢀHớnꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀđưaꢀra,ꢀtỉꢀlệꢀsaiꢀsótꢀsẽꢀgiảmꢀ20%. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Lờiꢀt;ꢀchối)ꢀĐiềuꢀđóꢀcũngꢀchẳngꢀđángꢀkhiꢀg:@ꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀrBc 

rốiꢀđấyꢀchỉꢀđểꢀtránhꢀm8tꢀvàiꢀHỗiꢀinꢀsai. 
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Kháchꢀhàngꢀt;ꢀchốiꢀvìꢀanhꢀtaꢀkhôngꢀhiểuꢀđượcꢀgiáꢀtrịꢀđầyꢀđủꢀtrongꢀviệcꢀgiảm 

tỉꢀlệꢀsaiꢀsót.ꢀHìnhꢀ9.9ꢀHàꢀbiểuꢀđồꢀvềꢀcánꢀcânꢀgiáꢀtrịꢀbiểuꢀthịꢀnhữngꢀđiềuꢀđang 

diFnꢀraꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀ6BcꢀrốiꢀnàyꢀHớnꢀhơnꢀnhiềuꢀgiáꢀtrịꢀloại 

bỏꢀm8tꢀvàiꢀsaiꢀsót,ꢀvìꢀv?yꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀcóꢀcáiꢀnhìnꢀtiêuꢀcEcꢀvàꢀđưaꢀraꢀHờiꢀt; 

chối.ꢀTh?mꢀchíꢀvớiꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀcũng 

khôngꢀthểꢀthayꢀđổiꢀđượcꢀsEꢀth?t,ꢀngườiꢀbánꢀđưaꢀraꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀmà 

khôngꢀxâyꢀdEngꢀgiáꢀtrịꢀtrướcꢀtiên. 

Hìnhꢀ6.6:ꢀCáchꢀkháchꢀhàngꢀnhìnꢀnhậnꢀvấnꢀđềꢀrắcꢀrối 

HãyꢀxemꢀcáchꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnhiềuꢀkinhꢀnghiệmꢀxửꢀHDꢀtìnhꢀhuốngꢀtươngꢀtE: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề)ꢀAnhꢀđangꢀg:@ꢀquáꢀnhiềuꢀsaiꢀsót? 

Kháchꢀhàng:ꢀ(NhuꢀcầuꢀẨn)ꢀM8tꢀsố.ꢀNhiềuꢀhơnꢀmứcꢀtôiꢀmuốn. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀAnhꢀnóiꢀ″nhiềuꢀhơnꢀmứcꢀtôiꢀmuốn”.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcó 

nghĩaꢀHàꢀnhữngꢀsaiꢀsótꢀnàyꢀgâyꢀchoꢀanhꢀnhữngꢀrBcꢀrốiꢀtrongꢀcácꢀvănꢀbảnꢀgửi 

choꢀkháchꢀhàng?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀĐiềuꢀđóꢀcũngꢀcóꢀxảyꢀraꢀnhưngꢀkhôngꢀthườngꢀxuyên.ꢀVìꢀtôiꢀHuôn 

đọcꢀvàꢀsửaꢀHạiꢀcẩnꢀth?nꢀnhữngꢀvănꢀbảnꢀquanꢀtrọngꢀtrướcꢀkhiꢀgửiꢀđi. 
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Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀViệcꢀđóꢀkhôngꢀHàmꢀmấtꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀcủaꢀanh 

chứ? 

Kháchꢀhàng:ꢀQuáꢀnhiều.ꢀNhưngꢀcònꢀhơnꢀHàꢀđểꢀchoꢀcácꢀvănꢀkiệnꢀgửiꢀraꢀngoài 

cóꢀsaiꢀsót,ꢀđ:cꢀbiệtꢀHàꢀsaiꢀsótꢀvềꢀconꢀsốꢀnếuꢀgửiꢀchoꢀkháchꢀhàng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀTạiꢀsaoꢀv?y?ꢀCóꢀ@hảiꢀanhꢀmuốnꢀnói,ꢀm8tꢀsEꢀsai 

sótꢀvềꢀconꢀsốꢀsẽꢀd>nꢀđếnꢀnhữngꢀh?uꢀquảꢀnghiêmꢀtrọngꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀhơnꢀHà 

m8tꢀsaiꢀsótꢀvềꢀvănꢀbản? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y.ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀđểꢀtu8tꢀmấtꢀm8tꢀhồꢀsơꢀdEꢀthầuꢀho:c 

nh?nꢀđượcꢀm8tꢀhợ@ꢀđồngꢀkhôngꢀcóꢀHợiꢀnhu?n,ꢀth?mꢀchíꢀHàꢀmấtꢀm8tꢀkhách 

hàngꢀchỉꢀdoꢀsEꢀcẩuꢀthảꢀtrongꢀcôngꢀviệc.ꢀMọiꢀngườiꢀsẽꢀđánhꢀgiáꢀbạnꢀdEaꢀtrên 

nhữngꢀđiềuꢀnhưꢀthế.ꢀĐóꢀHàꢀHDꢀdoꢀ@hảiꢀmấtꢀđếnꢀhaiꢀtiếngꢀm8tꢀngàyꢀđểꢀđọcꢀvà 

sửaꢀHạiꢀcácꢀvănꢀbản,ꢀtrongꢀkhiꢀvớiꢀthờiꢀgianꢀđó,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀHàmꢀđượcꢀnhiều 

việcꢀkhác. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀGiảꢀsửꢀnếuꢀkhôngꢀ@hảiꢀdànhꢀthờiꢀgian 

đọcꢀvàꢀsửaꢀlại,ꢀanhꢀcóꢀthểꢀHàmꢀgìꢀvớiꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀđó?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀdànhꢀthờiꢀgianꢀđóꢀđểꢀđàoꢀtạoꢀnhânꢀviên. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀvàꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀnângꢀcao 

năngꢀsuất? 

Kháchꢀhàng:ꢀỒ,ꢀrấtꢀnhiều.ꢀTạiꢀthờiꢀđiểmꢀnày,ꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀtôiꢀkhôngꢀbiết 

cáchꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀsốꢀthiếtꢀbịꢀởꢀđâyꢀAꢀnhưꢀmáyꢀvẽꢀđồꢀthịꢀAꢀvìꢀv?y,ꢀtôiꢀ@hải 

hướngꢀd>nꢀhọꢀcáchꢀsửꢀdGng. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀGợiꢀD)ꢀ=oꢀv?y,ꢀthờiꢀgianꢀanhꢀđangꢀdànhꢀđểꢀsửaꢀHạiꢀcác 

vănꢀbảnꢀcũngꢀkhiếnꢀanhꢀtrởꢀthànhꢀyếuꢀtốꢀgâyꢀđìnhꢀtrệꢀđốiꢀvớiꢀcôngꢀviệcꢀcủa 

cácꢀnhânꢀviênꢀkhác? 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

165 

  

 
 

  

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y.ꢀTôiꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀviệcꢀ@hảiꢀHàm. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀV?yꢀviệcꢀgiảmꢀthờiꢀgianꢀdànhꢀđểꢀsửa 

vănꢀbảnꢀkhôngꢀchỉꢀgiú@ꢀíchꢀchoꢀanhꢀmàꢀcònꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀHàmꢀviệcꢀcủaꢀngười 

khác? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúngꢀv?y. 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀTôiꢀthấy,ꢀbằngꢀcáchꢀgiảmꢀthờiꢀgian 

đọcꢀvàꢀsửaꢀHạiꢀvănꢀbản,ꢀanhꢀcóꢀthểꢀgiảmꢀtìnhꢀtrạngꢀtrìꢀtrệꢀhiệnꢀtại.ꢀCóꢀcách 

nàoꢀgiú@ꢀanhꢀvạchꢀraꢀnhữngꢀHỗiꢀsaiꢀtrongꢀcácꢀvănꢀbảnꢀkhông?ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀChBcꢀchBnꢀrồi.ꢀMọiꢀngườiꢀởꢀđâyꢀrấtꢀghétꢀđánhꢀHạiꢀvănꢀbản.ꢀNếu 

cóꢀítꢀHỗiꢀsaiꢀhơnꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀviệcꢀ@hảiꢀdànhꢀítꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀchoꢀviệcꢀđánh 

lạiꢀvănꢀbản.ꢀ 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu)ꢀCóꢀHẽꢀdànhꢀítꢀthờiꢀgianꢀchoꢀviệcꢀđánh 

lạiꢀvănꢀbảnꢀcũngꢀgiú@ꢀanhꢀtiếtꢀkiệmꢀđượcꢀchiꢀ@hí? 

Kháchꢀhàng:ꢀĐúng.ꢀ 

Ngườiꢀbán:ꢀ(TómꢀHược)ꢀV?yꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀmứcꢀsaiꢀsótꢀhiệnꢀtạiꢀkhiếnꢀanhꢀ@hải 

chiꢀm8tꢀkhoảnꢀHớnꢀchoꢀviệcꢀđánhꢀHạiꢀvănꢀbảnꢀvàꢀgiảmꢀhiệuꢀsuấtꢀHàmꢀviệcꢀcủa 

nhânꢀviên.ꢀNếuꢀnhữngꢀsaiꢀsót,ꢀđ:cꢀbiệtꢀcácꢀsaiꢀsótꢀvềꢀsốꢀliệu,ꢀđếnꢀtayꢀkhách 

hàngꢀthìꢀchúngꢀsẽꢀgâyꢀtổnꢀhại.ꢀAnhꢀđangꢀcốꢀgBngꢀtránhꢀđiềuꢀnàyꢀbằngꢀcách 

dànhꢀhaiꢀtiếngꢀtrongꢀngàyꢀsửaꢀHạiꢀtấtꢀcảꢀcácꢀvănꢀbảnꢀquanꢀtrọng.ꢀNhưngꢀviệc 

nàyꢀkhiếnꢀanhꢀtrởꢀnênꢀtrìꢀtrệ,ꢀgiảmꢀhiệuꢀsuấtꢀcủaꢀngườiꢀkhácꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀthời 

gianꢀđàoꢀtạoꢀnhânꢀviên.ꢀ 

Kháchꢀhàng:ꢀNhữngꢀsaiꢀsótꢀtrongꢀcácꢀvănꢀbảnꢀth?tꢀsEꢀđangꢀgâyꢀtổnꢀhạiꢀcho 

chúngꢀtôi.ꢀChúngꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀbỏꢀquaꢀvấnꢀđềꢀnày.ꢀTôiꢀ@hảiꢀHàmꢀm8tꢀđiềuꢀgì 

đó. 
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Ngườiꢀbán:ꢀ(ĐưaꢀraꢀHợiꢀích)ꢀChoꢀ@hé@ꢀtôiꢀchỉꢀchoꢀanhꢀthấyꢀb8ꢀxửꢀHDꢀngônꢀngữ 

củaꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀhỗꢀtrợꢀanhꢀtrongꢀviệcꢀgiảmꢀsaiꢀsótꢀvàꢀgiảmꢀviệcꢀsửaꢀHại… 

nhưꢀthếꢀnào. 

CánꢀcânꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀbâyꢀgiờꢀsẽꢀgiốngꢀnhưꢀHìnhꢀ9.<.ꢀ 

Hìnhꢀ6.7:ꢀKháchꢀhàngꢀphátꢀtriểnꢀquanꢀđiểmꢀmới 

Bâyꢀgiờ,ꢀchiꢀ@híꢀvàꢀvấnꢀđềꢀrBcꢀrốiꢀđãꢀcânꢀbằngꢀhơnꢀnhờꢀgiáꢀtrịꢀmàꢀngườiꢀbán 

tạoꢀraꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀQuá 

trìnhꢀbánꢀhàngꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀnhiềuꢀvìꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀtấnꢀcôngꢀvàoꢀnguyên 

nhânꢀcủaꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀKếtꢀquảꢀHàꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀth?mꢀchíꢀcònꢀkhôngꢀ@hátꢀsinh. 

Việcꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHàꢀm8tꢀchiếnꢀHượcꢀhiệuꢀquảꢀchoꢀviệcꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt; 

chối. 

Ngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối:ꢀM8tꢀnghiênꢀcứuꢀtrườngꢀhợp 

Tôiꢀsẽꢀđưaꢀthêmꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀkhácꢀđểꢀchứngꢀminhꢀchoꢀnhữngꢀđiềuꢀđãꢀnói 

ởꢀtrên. 
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ĐóꢀHàꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀm8tꢀt?@ꢀđoànꢀcôngꢀnghệꢀcaoꢀnổiꢀtiếng.ꢀNhânꢀviên 

nghiênꢀcứuꢀnhânꢀsEꢀcủaꢀhọꢀđangꢀtiếnꢀhànhꢀđiềuꢀtraꢀvềꢀhànhꢀviꢀbánꢀhàngꢀtại 

m8tꢀtrongꢀnhữngꢀđạiꢀHDꢀtạiꢀmiềnꢀNamꢀnướcꢀMỹ.ꢀChúngꢀtôiꢀkhuyếnꢀkhích 

nhânꢀviênꢀnghiênꢀcứuꢀsửꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀ@hânꢀtíchꢀhànhꢀviꢀđểꢀđếmꢀsốꢀlần 

hànhꢀviꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀngườiꢀbánꢀchínhꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Vàꢀhọꢀđãꢀđưaꢀraꢀm8tꢀkếtꢀquảꢀthúꢀvị.ꢀỞꢀmỗiꢀđạiꢀHD,ꢀtrungꢀbìnhꢀcóꢀtámꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàng.ꢀVềꢀm:tꢀthốngꢀkê,ꢀhẳnꢀbạnꢀsẽꢀhyꢀvọngꢀrằngꢀtámꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀnàyꢀsẽꢀcóꢀsốꢀHượngꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchoꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀgầnꢀgiống 

nhauꢀkhiꢀhọꢀbánꢀcùngꢀm8tꢀsảnꢀphẩmꢀchoꢀcùngꢀm8tꢀnhómꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀcùng 

đốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh.ꢀNhưngꢀkhôngꢀ@hảiꢀv?y.ꢀCóꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀHớnꢀvềꢀHượngꢀHời 

t;ꢀchốiꢀmàꢀmỗiꢀngườiꢀbánꢀnh?nꢀđược.ꢀTrongꢀm8tꢀđ8iꢀbánꢀhàngꢀtrungꢀbình,ꢀsố 

lờiꢀt;ꢀchốiꢀhọꢀnh?nꢀđượcꢀmỗiꢀgiờꢀnhiềuꢀgấ@ꢀ10ꢀHầnꢀsốꢀlờiꢀt;ꢀchốiꢀcủaꢀnhững 

nhómꢀkhác. 

NhânꢀviênꢀnghiênꢀcứuꢀkhôngꢀbiếtꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHàꢀvềꢀnhữngꢀquan 

hệꢀgiữaꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀLờiꢀt;ꢀchối.ꢀTheoꢀHẽꢀtEꢀnhiên,ꢀhọꢀkếtꢀHu?n:ꢀNhữngꢀngười 

bánꢀnh?nꢀquáꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcầnꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀcáchꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀHọ 

yêuꢀcầuꢀchúngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀHờiꢀkhuyên.ꢀXemꢀnhanhꢀdữꢀliệuꢀcủaꢀhọꢀđãꢀcho 

chúngꢀtôiꢀđiềuꢀcầnꢀbiết.ꢀChúngꢀtôiꢀHấyꢀraꢀnhữngꢀsốꢀliệuꢀ@hânꢀtíchꢀvềꢀhànhꢀvi 

củaꢀ10ꢀngười,ꢀmỗiꢀngườiꢀđềuꢀchịuꢀrấtꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀhọꢀchínhꢀHàꢀnhững 

ứngꢀviênꢀchoꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀCảꢀ10ꢀngườiꢀđềuꢀsửꢀdGng 

Hượngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀcaoꢀhơnꢀmứcꢀtrungꢀbìnhꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Tôiꢀthuyếtꢀ@hGcꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀthíꢀnghiệmꢀtáoꢀbạo.ꢀ“Điềuꢀtôi 

muốnꢀHàmꢀchínhꢀHàꢀđàoꢀtạoꢀnhữngꢀngườiꢀnàyꢀcáchꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối. 

Chúngꢀtaꢀcầnꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀkhôngꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀnhưngꢀđemꢀHại 

hiệuꢀquảꢀhơnꢀnhữngꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối”,ꢀtôiꢀgiảiꢀthích.ꢀCôngꢀty 

nàyꢀđồngꢀD.ꢀChúngꢀtôiꢀchọnꢀraꢀtámꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀsốꢀliệuꢀ@hânꢀtích 

hànhꢀvi.ꢀHọꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀ@hảiꢀchịuꢀnhiềuꢀHờiꢀ@hảnꢀđốiꢀnhấtꢀt;ꢀ@híaꢀkhách 

hàng.ꢀNhưꢀđãꢀhứa,ꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀnàyꢀkhôngꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀbấtꢀcứꢀđiềuꢀgìꢀvềꢀlời 

t;ꢀchốiꢀhayꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀChúngꢀtôiꢀdạyꢀhọꢀcáchꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀHiện 
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vớiꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀvàꢀsauꢀđóꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀHợiꢀích. 

Sauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀcácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀđãꢀđiꢀcùngꢀtámꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàngꢀđểꢀđếmꢀsốꢀHượngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀhọꢀphảiꢀnh?nꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàng.ꢀSốꢀHượngꢀcácꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀtrungꢀbìnhꢀtrongꢀmỗiꢀgiờꢀbánꢀhàngꢀđãꢀgiảm 

xuốngꢀ55%.ꢀTôiꢀđưaꢀraꢀhaiꢀkếtꢀHu?nꢀt;ꢀnghiênꢀcứuꢀnày: 

•ꢀM8tꢀHà,ꢀcáchꢀtốtꢀnhấtꢀđểꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHàꢀngănꢀch:nꢀnó.ꢀCầnꢀ@hảiꢀgiải 

quyếtꢀnguyênꢀnhânꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀtriệuꢀchứng. 

•ꢀChúꢀD,ꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀhoànꢀtoànꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối. 

HaiꢀHà,ꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHuônꢀnảyꢀsinhꢀvìꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀmàꢀsản 

phẩmꢀcủaꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀđá@ꢀứngꢀho:cꢀvìꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀcóꢀm8tꢀsản 

phẩmꢀtốtꢀhơn.ꢀNhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHàꢀthEcꢀtếꢀcu8cꢀsống.ꢀKhôngꢀcóꢀkỹꢀthu?tꢀnào 

cóꢀthểꢀngănꢀch:nꢀđượcꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀmuốnꢀchỉꢀraꢀHà 

cóꢀthểꢀgiảmꢀhơnꢀm8tꢀnửaꢀsốꢀlờiꢀt;ꢀchốiꢀbằngꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀcácꢀhànhꢀviꢀSPIN 

đểꢀhìnhꢀthànhꢀgiáꢀtrị. 

Phươngꢀ@há@ꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀhướngꢀvàoꢀHờiꢀt;ꢀchối 

CácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀdạyꢀmọiꢀngườiꢀcáchꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀHời 

t;ꢀchốiꢀrồiꢀsauꢀđóꢀdạyꢀnhữngꢀthủꢀthu?tꢀxửꢀHDꢀnhữngꢀlờiꢀt;ꢀchốiꢀmàꢀhọꢀvôꢀtình 

tạoꢀnên.ꢀĐóꢀHàꢀvìꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀHuônꢀdEaꢀtrênꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ,ꢀsửꢀdGngꢀnhiều 

tuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀthểꢀthànhꢀcôngꢀvìꢀítꢀkhiꢀ@hảiꢀxâyꢀdEngꢀgiáꢀtrịꢀtrước 

khiꢀđưaꢀraꢀgiảiꢀ@há@.ꢀNhưngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhững 

tuyênꢀbốꢀvềꢀưuꢀđiểmꢀkhôngꢀcóꢀđượcꢀnhữngꢀảnhꢀhưởngꢀtíchꢀcEcꢀnày.ꢀ(Phải 

nhớꢀthu?tꢀngữꢀưuꢀđiểmꢀHàꢀbấtꢀkỳꢀtuyênꢀbốꢀnàoꢀchỉꢀraꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvG 

củaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀhayꢀhữuꢀíchꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀNói 

cáchꢀkhác,ꢀưuꢀđiểmꢀchínhꢀHàꢀcáiꢀmàꢀ@hầnꢀHớnꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀgọi 

HàꢀHợiꢀích). 
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Tôiꢀhyꢀvọngꢀkhiꢀnhữngꢀngườiꢀthiếtꢀkếꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀhiểuꢀđượcꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀcầnꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀkhác,ꢀthìꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀcóꢀm8tꢀcáiꢀkếtꢀcho 

loạiꢀhìnhꢀđàoꢀtạoꢀHuônꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀbánꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀưuꢀđiểm.ꢀQuá 

lạmꢀdGngꢀcácꢀưuꢀđiểmꢀHàꢀnguyênꢀnhânꢀcủaꢀhơnꢀm8tꢀnửaꢀsốꢀlờiꢀt;ꢀchốiꢀt; 

kháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀcóꢀ@hảiꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀđềuꢀkhôngꢀtốtꢀkhông? 

M8tꢀsốꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀvàꢀchuyênꢀgiaꢀbánꢀhàngꢀdạyꢀrằng 

nhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀtíchꢀcEcꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀcàngꢀnh?nꢀđược 

nhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀthìꢀcàngꢀtốt.ꢀNếuꢀđiềuꢀđóꢀHàꢀsEꢀth?tꢀthìꢀviệcꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt; 

chốiꢀcóꢀthểꢀHàmꢀtổnꢀhạiꢀđếnꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn.ꢀBằngꢀchứngꢀnàyꢀchoꢀbiết 

điềuꢀgì? 

Hìnhꢀ9.C:ꢀCácꢀcấ@ꢀđ8ꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀđểꢀtìmꢀraꢀHiệuꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcó 

phảiꢀHàꢀ“nhữngꢀcơꢀh8iꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀngGyꢀtrang”ꢀkhông.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀđếm 

sốꢀHượngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀ994ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀm8tꢀt?p 

đoànꢀkinhꢀdoanhꢀmáyꢀmócꢀHớn.ꢀHìnhꢀ9.Cꢀbiểuꢀthịꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀnày. 

Nhưꢀbạnꢀthấy,ꢀtỉꢀlệꢀlờiꢀt;ꢀchốiꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀcàngꢀcaoꢀthìꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

càngꢀítꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀthànhꢀcông.ꢀNếuꢀcoiꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀHàꢀnhững 
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cơꢀh8iꢀbánꢀhàngꢀngGyꢀtrangꢀthìꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀsEꢀngGyꢀtrangꢀđược 

tạoꢀnênꢀbởiꢀnhữngꢀb?cꢀthầy.ꢀĐ;ngꢀnhầmꢀH>nꢀvấnꢀđềꢀnày,ꢀvìꢀnh?nꢀđượcꢀcàng 

nhiềuꢀt;ꢀchối,ꢀchứngꢀtỏꢀbạnꢀcàngꢀítꢀcóꢀcơꢀh8iꢀthànhꢀcông.ꢀĐóꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀHời 

anꢀủiꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀđàoꢀtạoꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀnonꢀnớtꢀrằng, 

nhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀHuônꢀchàoꢀđónꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnhưꢀHàꢀdấuꢀhiệu 

vềꢀsEꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀthEcꢀtế,ꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHàꢀràoꢀcảnꢀgiữa 

bạnꢀvàꢀkháchꢀhàng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀbằngꢀkỹꢀnăng,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀtháoꢀdỡꢀràoꢀcảnꢀnày 

bằngꢀcáchꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀSẽꢀrấtꢀthôngꢀminhꢀnếuꢀbạnꢀkhôngꢀtạoꢀraꢀràoꢀcản 

ngayꢀởꢀlầnꢀg:@ꢀgỡꢀđầuꢀtiên. 

LỢIꢀ7CHꢀVÀꢀSỰꢀỦNGꢀHỘ/ꢀTÁNꢀTHÀNH 

MốiꢀquanꢀhệꢀtíchꢀcEcꢀnhấtꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀLindaꢀMarshꢀvề 

tínhꢀnăng,ꢀưuꢀđiểmꢀvàꢀHợiꢀíchꢀHàꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀgiữaꢀviệcꢀđưaꢀraꢀcácꢀHợi 

íchꢀvàꢀviệcꢀnh?nꢀđượcꢀsEꢀtánꢀthànhꢀhayꢀủngꢀh8ꢀt;ꢀkháchꢀhàng.ꢀNghiênꢀcứu 

choꢀthấyꢀngườiꢀbánꢀcàngꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀích,ꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀhọ 

càngꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀsEꢀtánꢀthành.ꢀĐâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀkếtꢀquảꢀđángꢀngạcꢀnhiên. 

Rốtꢀcu8c,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀcònꢀbaoꢀhàmꢀcảꢀviệcꢀchỉꢀraꢀbạnꢀcóꢀthể 

đá@ꢀứngꢀm8tꢀnhuꢀcầuꢀHiệnꢀkháchꢀhàngꢀb8cꢀH8ꢀraꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀBạnꢀkhôngꢀthể 

đưaꢀraꢀm8tꢀHợiꢀích,ꢀtr;ꢀkhiꢀHúcꢀđầuꢀkháchꢀhàngꢀnóiꢀrằng:ꢀ“Tôiꢀmuốnꢀnó”.ꢀ6õ 

ràng,ꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀbiểuꢀH8ꢀsEꢀtánꢀthànhꢀkhiꢀbạnꢀchoꢀthấyꢀmìnhꢀmang 

đếnꢀđiềuꢀmàꢀhọꢀmuốn. 

SoꢀsánhꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvàꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối 

Trongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀcácꢀchiếnꢀHượcꢀcũꢀnhằmꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt; 

chốiꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀbánꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀHạiꢀkhôngꢀmấyꢀthành 

côngꢀsoꢀvớiꢀcácꢀchiếnꢀHượcꢀngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀtrongꢀđóꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀđưaꢀraꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀtrướcꢀkhiꢀđưaꢀra 

cácꢀgiảiꢀ@há@ꢀ(Hìnhꢀ9.9). 

KhiꢀbBtꢀđầuꢀcôngꢀviệcꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀt;ngꢀnghĩꢀrằngꢀsauꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúc, 
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nhữngꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHàꢀkỹꢀnăngꢀquyếtꢀđịnhꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủa 

cu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀgiờꢀđâyꢀtôiꢀhiểu,ꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀmìnhꢀbịꢀthúcꢀđẩy 

bởiꢀm8tꢀHượngꢀHớnꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀt;ꢀ@híaꢀkháchꢀhàng.ꢀTôiꢀđãꢀkhôngꢀtEꢀhỏi 

điềuꢀgìꢀtạoꢀnênꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀChỉꢀbiếtꢀrằngꢀdoꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchối, 

nênꢀtôiꢀcầnꢀcảiꢀthiệnꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀGiờꢀtôiꢀhiểuꢀrằngꢀ@hầnꢀHớn 

nhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchỉꢀHàꢀtriệuꢀchứngꢀdoꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀkémꢀcỏiꢀgâyꢀra. 

Bằngꢀviệcꢀcảiꢀthiệnꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀtìmꢀkiếm,ꢀtôiꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀhơnꢀkhiꢀngăn 

ch:nꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđãꢀgiú@ꢀtôiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀhơn.ꢀĐương 

nhiên,ꢀtôiꢀv>nꢀ@hảiꢀnh?nꢀrấtꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvìꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀv>n 

HuônꢀtiềmꢀẩnꢀsEꢀmâuꢀthu>nꢀgiữaꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀcáiꢀmàꢀngườiꢀbán 

đưaꢀra.ꢀVìꢀv?y,ꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀHuônꢀHàꢀm8tꢀ@hầnꢀtrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀtôi.ꢀNhưngꢀHDꢀdoꢀtôiꢀbánꢀhàngꢀtốtꢀhơnꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀdoꢀtôi 

cóꢀkỹꢀnăngꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀtốtꢀhơnꢀmàꢀHàꢀdoꢀtôiꢀkhôngꢀtạoꢀnênꢀnhữngꢀHờiꢀt; 

chốiꢀkhôngꢀcầnꢀthiết. 
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Hìnhꢀ6.9:ꢀXwꢀlýꢀlờiꢀtừꢀchốiꢀhayꢀngănꢀchặnꢀlờiꢀtừꢀchối? 

Ngănꢀch:nꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀt;ꢀkháchꢀhàng 

Nếuꢀđangꢀ@hảiꢀnh?nꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀt;ꢀkháchꢀhàngꢀhơnꢀbạnꢀmuốn,ꢀhãyꢀnghĩ 

xemꢀđâuꢀHàꢀtriệuꢀchứngꢀvàꢀđâuꢀHàꢀnguyênꢀnhân.ꢀCóꢀthểꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀchỉ 

Hàꢀtriệuꢀchứngꢀdoꢀbạnꢀtạoꢀraꢀkhiꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀquáꢀsớmꢀtrongꢀvG 

muaꢀbán?ꢀHãyꢀnỗꢀlEcꢀnhiềuꢀhơnꢀtrongꢀviệcꢀ@hátꢀtriểnꢀhiệuꢀquảꢀcácꢀnhuꢀcầu, 

sửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀNếuꢀcóꢀthểꢀhìnhꢀthành 

giáꢀtrịꢀchoꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀcủaꢀmình,ꢀbạnꢀsẽꢀítꢀg:@ꢀ@hảiꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối 

hơn.ꢀHàngꢀtrămꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀđàoꢀtạoꢀsẽꢀchứngꢀminh 

rằngꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀtốtꢀsẽꢀgiú@ꢀbạnꢀđốiꢀ@hóꢀvớiꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối 

tốtꢀhơnꢀbấtꢀkỳꢀkỹꢀthu?tꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀnào. 

Tấtꢀnhiên,ꢀbạnꢀv>nꢀg:@ꢀ@hảiꢀm8tꢀvàiꢀHờiꢀt;ꢀchối,ꢀđ:cꢀbiệtꢀkhiꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủa 

bạnꢀkhôngꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcóꢀhai 

dấuꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀbạnꢀđangꢀchịuꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀkhôngꢀmongꢀmuốnꢀmàꢀcó 

thểꢀngănꢀch:nꢀđượcꢀbằngꢀviệcꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi: 

1 .ꢀNhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀCácꢀkháchꢀhàngꢀhiếmꢀkhiꢀ@hản 

đốiꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀtr;ꢀkhiꢀbạnꢀhỏiꢀquáꢀthôꢀHỗ.ꢀHầuꢀhếtꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối 

đềuꢀdànhꢀchoꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀkhôngꢀ@hùꢀhợ@ꢀvớiꢀnhuꢀcầu.ꢀNếuꢀg:@ꢀ@hảiꢀquá 

nhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtứcꢀHàꢀbạnꢀđãꢀquáꢀv8iꢀvãꢀđưaꢀraꢀcác 

giảiꢀ@há@ꢀvàꢀcácꢀkhảꢀnăng.ꢀCáchꢀđiềuꢀtrịꢀrấtꢀđơnꢀgiản:ꢀĐ;ngꢀnóiꢀvềꢀnhững 

giảiꢀ@há@ꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀbạnꢀđ:tꢀđượcꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀđủꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầu 

mạnhꢀmẽꢀhơn. 

2 .ꢀNhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀtrị.ꢀNếuꢀhầuꢀhếtꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀbạnꢀg:@ꢀ@hảiꢀHàmꢀtăng 

mốiꢀnghiꢀngờꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀnhữngꢀđiềuꢀbạnꢀđưaꢀra,ꢀcóꢀthểꢀđóꢀHàꢀdoꢀbạnꢀchưa 

@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀđủꢀmạnh.ꢀNhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀđiểnꢀhìnhꢀsẽꢀHà:ꢀ“Nó 

quáꢀđBt”,ꢀ“Tôiꢀnghĩꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀ@hảiꢀb?nꢀtâmꢀvềꢀviệcꢀthayꢀđổiꢀnhàꢀcungꢀcấp 

hiệnꢀtạiꢀcủaꢀchúngꢀtôi”…ꢀTrongꢀnhữngꢀtrườngꢀhợ@ꢀthếꢀnày,ꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchối 
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củaꢀkháchꢀhàngꢀchoꢀthấyꢀbạnꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀhìnhꢀthànhꢀm8tꢀnhuꢀcầu 

mạnhꢀmẽ.ꢀCáchꢀgiảiꢀquyếtꢀnằmꢀởꢀviệcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀtốtꢀhơnꢀchứꢀkhông 

phảiꢀHàꢀxửꢀHDꢀHờiꢀt;ꢀchối.ꢀĐ:cꢀbiệt,ꢀnếuꢀ@hảiꢀchịuꢀnhiềuꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvềꢀgiáꢀcả, 

hãyꢀbớtꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀứngꢀdGngꢀcủaꢀtínhꢀnăngꢀmàꢀhãyꢀchúꢀtrọngꢀđ:tꢀcácꢀcâu 

hỏiꢀVấnꢀđề,ꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu. 
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7 .ꢀGiaiꢀĐoạnꢀDẫnꢀnhậpꢀ–ꢀBắtꢀĐầu 

CuộcꢀBánꢀHàng 

Trongꢀchươngꢀnày,ꢀtôiꢀmuốnꢀnghiênꢀcứuꢀkỹꢀhơnꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@.ꢀThành 

thEcꢀmàꢀnói,ꢀđ8iꢀnghiênꢀcứuꢀởꢀHuthwaiteꢀkhôngꢀthấyꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀcủa 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀthúꢀvịꢀkhiꢀsoꢀsánhꢀnóꢀvớiꢀcácꢀgiaiꢀđoạnꢀtrungꢀgian:ꢀThămꢀdò 

vàꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀ=ùꢀthếꢀnào,ꢀđiềuꢀnàyꢀcũngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀchúngꢀtôiꢀđã 

nghiênꢀcứuꢀquáꢀítꢀvềꢀgiaiꢀđoạnꢀnàyꢀ(Hìnhꢀ<.1).ꢀTuyꢀnhiên,ꢀngayꢀcảꢀdữꢀliệu 

hạnꢀchếꢀchúngꢀtôiꢀthuꢀth?@ꢀđượcꢀcũngꢀchỉꢀraꢀrằngꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀthànhꢀcông 

trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀkhácꢀvớiꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn. 

Hìnhꢀ7.1:ꢀDẫnꢀnhập:ꢀgiaiꢀđoạnꢀkhởiꢀđộngꢀvàꢀbắtꢀđầuꢀcủaꢀcuộcꢀbánꢀhàng 

Giaiꢀđoạnꢀkhởiꢀđ8ngꢀtrướcꢀgiaoꢀdịchꢀquanꢀtrọngꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀTrongꢀnghiên 

cứuꢀvềꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@,ꢀchúngꢀtôiꢀtìmꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀm8tꢀsốꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

•ꢀCóꢀđúngꢀHàꢀnhữngꢀấnꢀtượngꢀđầuꢀtiênꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀquyếtꢀđịnh 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀnóꢀkhông? 

•ꢀCácꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀliệuꢀcóꢀcònꢀhiệuꢀquả 

trongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀkhông? 

•ꢀLiệuꢀcóꢀm8tꢀcáchꢀđ:cꢀbiệtꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀviệcꢀmởꢀđầuꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

hơnꢀcácꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀkhácꢀkhông?ꢀ 
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Trướcꢀkhiꢀnghiênꢀcứuꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnày,ꢀxinꢀHưuꢀDꢀtrongꢀ@hầnꢀthảoꢀHu?nꢀgiai 

đoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀvềꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀchươngꢀnàyꢀđơnꢀgiảnꢀhóaꢀbằngꢀcách 

chủꢀyếuꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀcu8cꢀg:@ꢀđầuꢀtiênꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀmới.ꢀNhưꢀchúngꢀta 

biết,ꢀ@hầnꢀHớnꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀđềuꢀcóꢀvàiꢀHầnꢀgiaoꢀdịchꢀvớiꢀcác 

kháchꢀhàngꢀvàꢀhìnhꢀthànhꢀmốiꢀquanꢀhệ.ꢀVớiꢀm8tꢀsốꢀt?@ꢀđoànꢀHớn,ꢀ5%ꢀsốꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀHàꢀHầnꢀg:@ꢀđầuꢀtiênꢀvớiꢀkháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀchưaꢀaiꢀnghiên 

cứuꢀcácꢀyếuꢀtốꢀảnhꢀhưởngꢀtớiꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcó 

nhiềuꢀgiaoꢀdịch.ꢀCóꢀvẻꢀnhưꢀkhiꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀtiếnꢀtriển,ꢀtácꢀđ8ngꢀcủa 

giaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀcũngꢀsẽꢀgiảmꢀdầnꢀdoꢀmốiꢀquanꢀhệꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀrất 

tốt.ꢀ 

Bởiꢀv?y,ꢀtôiꢀsẽꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀcácꢀHĩnhꢀvEcꢀcóꢀsEꢀtồnꢀtạiꢀcủaꢀm8tꢀvàiꢀdữꢀliệu. 

=ùꢀkhôngꢀnghiênꢀcứuꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀgiaiꢀđoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀđếnꢀtoànꢀb8ꢀquy 

trìnhꢀbánꢀhàng,ꢀnhưngꢀchúngꢀtôiꢀchBcꢀchBnꢀcóꢀthôngꢀtinꢀvềꢀcáchꢀbBtꢀđầuꢀcho 

lầnꢀbánꢀhàngꢀđầuꢀtiênꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀmớiꢀtrongꢀcảꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvà 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ. 

NHỮNGꢀẤNꢀTƯỢNGꢀĐẦUꢀTIÊN 

MọiꢀngườiꢀthườngꢀítꢀchúꢀDꢀtớiꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀcủaꢀm8tꢀtươngꢀtácꢀhơn.ꢀNhiều 

cuốnꢀsáchꢀcũꢀvềꢀbánꢀhàngꢀthườngꢀnhấnꢀmạnhꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀm8tꢀdiện 

mạoꢀsangꢀtrọngꢀvàꢀchoꢀrằngꢀnhữngꢀấnꢀtượngꢀbanꢀđầuꢀsẽꢀhìnhꢀthànhꢀho:cꢀHàm 

hỏngꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀgầnꢀđâyꢀHạiꢀđánhꢀgiáꢀthấp 

tầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀdiệnꢀmạoꢀbanꢀđầu.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀvẻꢀbề 

ngoàiꢀcóꢀthểꢀHôiꢀthôi,ꢀbẩnꢀthỉuꢀhayꢀthiếuꢀchỉnhꢀtề.ꢀTiêuꢀchuẩnꢀvềꢀcáchꢀănꢀm:c 

HàꢀđúngꢀmEcꢀvàꢀthEcꢀtế.ꢀNhưngꢀđ;ngꢀnghĩꢀrằngꢀcácꢀchiꢀtiếtꢀnhỏꢀnh:tꢀởꢀgiai 

đoạnꢀ=>nꢀnh?@ꢀsẽꢀtạoꢀnênꢀsEꢀkhácꢀbiệtꢀHớnꢀchoꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8cꢀbán 

hàng.ꢀNhữngꢀấnꢀtượngꢀquanꢀtrọngꢀvàꢀHâuꢀbềnꢀhơnꢀsẽꢀđượcꢀhìnhꢀthànhꢀtrong 

suốtꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdò. 

Trongꢀcácꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀkhiꢀgiaoꢀtiế@ꢀvớiꢀngườiꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀthường 

khôngꢀnhớꢀhếtꢀcácꢀthôngꢀtin.ꢀKhiꢀđượcꢀgiớiꢀthiệuꢀvớiꢀaiꢀđó,ꢀHiệuꢀbạnꢀcóꢀquên 
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tênꢀhọꢀchỉꢀsauꢀ10ꢀgiâyꢀkhông?ꢀTạiꢀsaoꢀbạnꢀHạiꢀquênꢀm8tꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀnhư 

v?y?ꢀVìꢀđầuꢀócꢀcủaꢀbạnꢀđangꢀchứaꢀđầyꢀnhữngꢀthứꢀkhác,ꢀvíꢀdGꢀnhưꢀbạnꢀsẽꢀnói 

gìꢀtiế@.ꢀQuảꢀth?t,ꢀb8ꢀnãoꢀcủaꢀbạnꢀkhôngꢀcóꢀđủꢀchỗꢀđểꢀchứaꢀtấtꢀcảꢀcácꢀthông 

tinꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀvớiꢀbạn.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀấnꢀtượngꢀquanꢀtrọngꢀtiềmꢀẩnꢀđãꢀbịꢀgạtꢀbỏ 

trongꢀnhữngꢀ@hútꢀđầuꢀcủaꢀbuổiꢀg:@ꢀgỡ.ꢀ 

Th?tꢀkhóꢀđểꢀcóꢀsốꢀliệuꢀchínhꢀxácꢀvềꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀnhữngꢀấnꢀtượngꢀban 

đầu.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀsẽꢀđưaꢀraꢀDꢀkiếnꢀcủaꢀmìnhꢀt;ꢀviệcꢀxemꢀxétꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀcủa 

hàngꢀtrămꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀHần,ꢀtôiꢀchứngꢀkiếnꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

thànhꢀcôngꢀđãꢀmởꢀđầuꢀm8tꢀcáchꢀkỳꢀcGc,ꢀth?mꢀchíꢀrấtꢀvGngꢀvề.ꢀTôiꢀcũng 

chứngꢀkiếnꢀnhữngꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀnhẹꢀnhàng,ꢀkhéoꢀHéoꢀmàꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả. 

Nhiềuꢀnămꢀqua,ꢀtôiꢀdầnꢀnghiꢀngờꢀvềꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀnhữngꢀấnꢀtượngꢀban 

đầuꢀtrongꢀBướcꢀ=>nꢀnh?@ꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀTôiꢀkhôngꢀcònꢀtinꢀrằngꢀnhững 

ấnꢀtượngꢀbanꢀđầuꢀcóꢀthểꢀtạoꢀnênꢀhayꢀ@háꢀhỏngꢀthànhꢀcôngꢀvềꢀdoanhꢀthuꢀbán 

hàngꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn. 

Cáchꢀănꢀm:cꢀhayꢀHờiꢀnóiꢀmởꢀđầuꢀcóꢀthểꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀquyꢀmôꢀnhỏ.ꢀM8tꢀngườiꢀbạnꢀcủaꢀtôiꢀHàmꢀviệcꢀquyênꢀgó@ꢀtiềnꢀt;ꢀthiện 

bằngꢀcáchꢀbánꢀnhữngꢀtấmꢀthiệ@ꢀGiángꢀsinhꢀchoꢀcácꢀgiaꢀđình.ꢀCóꢀmốiꢀquanꢀhệ 

trEcꢀtiế@ꢀgiữaꢀcáchꢀănꢀm:cꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀtìnhꢀnguyệnꢀvàꢀgiáꢀcủaꢀnhững 

tấmꢀthiệ@.ꢀTấtꢀcảꢀcácꢀtìnhꢀnguyệnꢀviênꢀđãꢀm:cꢀnhữngꢀb8ꢀđồꢀđẹ@ꢀnhấtꢀcủaꢀhọ 

vàꢀdoanhꢀthuꢀđãꢀtăngꢀ20%.ꢀNhưngꢀnếuꢀbánꢀhàngꢀchoꢀm8tꢀđốiꢀtácꢀquanꢀtrọng, 

thìꢀbạnꢀđ;ngꢀmongꢀrằngꢀm8tꢀb8ꢀtrangꢀ@hGcꢀđẹ@ꢀvàꢀm8tꢀcâuꢀnóiꢀmởꢀđầuꢀhay 

sẽꢀtăngꢀthêmꢀ20%ꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn.ꢀ 

NHỮNGꢀCÁCHꢀMỞꢀĐẦUꢀTHÔNGꢀTHƯỜNG 

T;ꢀth?@ꢀniênꢀ1920,ꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀhướngꢀd>nꢀcóꢀhaiꢀcáchꢀhiệuꢀquả 

đểꢀbBtꢀđầuꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàng: 

•ꢀĐềꢀc?@ꢀđếnꢀcácꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀngườiꢀmua.ꢀNhữngꢀchuyênꢀgiaꢀbán 

hàngꢀtheoꢀcáchꢀtruyềnꢀthốngꢀnóiꢀrằng,ꢀnếuꢀcóꢀthểꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀnhuꢀcầuꢀcá 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

177 

  

 
 

  

nhân,ꢀbạnꢀsẽꢀnhanhꢀchóngꢀthiếtꢀH?@ꢀđượcꢀmốiꢀquanꢀhệꢀvàꢀcu8cꢀtraoꢀđổiꢀsẽ 

thànhꢀcôngꢀhơn.ꢀVíꢀdG,ꢀnếuꢀkháchꢀhàngꢀđểꢀảnhꢀcủaꢀnhữngꢀđứaꢀconꢀởꢀtrên 

bàn,ꢀthìꢀhãyꢀnóiꢀvềꢀgiaꢀđình.ꢀCònꢀnếuꢀcóꢀm8tꢀchiếcꢀcú@ꢀmônꢀgoHfꢀtrongꢀvăn 

@hòng,ꢀhãyꢀnóiꢀvềꢀgolf. 

•ꢀTrìnhꢀbàyꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầu.ꢀHãyꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀmà 

sảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀmangꢀHại.ꢀVíꢀdG:ꢀ“Trongꢀthịꢀtrườngꢀngàyꢀnày,ꢀhiệuꢀquảꢀbán 

hàngꢀchínhꢀHàꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀcácꢀt?@ꢀđoànꢀHớn.ꢀSảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀsẽ 

gó@ꢀ@hầnꢀtăngꢀhiệuꢀsuấtꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀông.” 

Kếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀhaiꢀ@hươngꢀthứcꢀnàyꢀcóꢀthểꢀhiệu 

quảꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀmấyꢀgiú@ꢀíchꢀkhiꢀquyꢀmô 

bánꢀhàngꢀngàyꢀcàngꢀ@hátꢀtriển.ꢀ 

Đềꢀc?@ꢀđếnꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhân 

Trongꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀHuthwaiteꢀđượcꢀtiếnꢀhànhꢀtạiꢀm8tꢀt?@ꢀđoànꢀcóꢀuy 

tín,ꢀchúngꢀtôiꢀcốꢀchứngꢀminhꢀHiệuꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀxâyꢀdEng 

cácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀcóꢀthểꢀcóꢀđượcꢀnhiềuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀkhông. 

Chúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀđãꢀgiảiꢀquyếtꢀổnꢀthỏaꢀvớiꢀcácꢀđạiꢀHD 

bánꢀHẻꢀtạiꢀvùngꢀnôngꢀthônꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀchủꢀyếuꢀdEaꢀtrênꢀcácꢀyếuꢀtốꢀcáꢀnhân 

trongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀđoꢀđượcꢀsốꢀlầnꢀmỗiꢀngườiꢀbánꢀđềꢀc?p 

tớiꢀm8tꢀvàiꢀyếuꢀtốꢀhayꢀtìnhꢀtiếtꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀđờiꢀtưꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀVíꢀdG, 

ngườiꢀbánꢀhỏi:ꢀ“AnhꢀcònꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀcácꢀbàiꢀhọcꢀcưỡiꢀngEaꢀcủaꢀcôꢀấy 

không?”ꢀhayꢀ“ChânꢀJoeꢀđãꢀđỡꢀhơnꢀchưa?”ꢀTạiꢀcácꢀvùngꢀnôngꢀthôn,ꢀnơiꢀquy 

môꢀgiaoꢀdịchꢀnhỏ,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀsửꢀdGngꢀnhiều 

yếuꢀtốꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀcáꢀnhânꢀhơnꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀthànhꢀcông. 

Vìꢀv?y,ꢀchúngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀkếtꢀHu?n,ꢀHờiꢀchỉꢀdạyꢀxaꢀxưaꢀhoànꢀtoànꢀđúng:ꢀviệc 

tiế@ꢀc?nꢀt;ꢀnhữngꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhânꢀsẽꢀgiú@ꢀíchꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn. 

NhưngꢀđóꢀHạiꢀHàꢀchuyệnꢀkhácꢀởꢀnhữngꢀcửaꢀhàngꢀHớnꢀởꢀthànhꢀthị,ꢀnơiꢀcóꢀcỡ 

giaoꢀdịchꢀHớnꢀgấ@ꢀnămꢀHần.ꢀChúngꢀtôiꢀkhôngꢀnh?nꢀthấyꢀmốiꢀquanꢀhệꢀgiữa 
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thànhꢀcôngꢀvàꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀcáꢀnhân.ꢀ=ườngꢀnhư,ꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn,ꢀviệcꢀđềꢀc?@ꢀtớiꢀnhữngꢀsởꢀthíchꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀHàꢀm8tꢀkỹꢀthu?t 

khôngꢀmấyꢀhiệuꢀquả.ꢀNhưngꢀtôiꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀnghiênꢀcứuꢀnày.ꢀVìꢀm8t 

vàiꢀHDꢀdoꢀchuyênꢀmôn,ꢀchúngꢀtôiꢀ@hảiꢀcẩnꢀtrọngꢀvớiꢀnhữngꢀHờiꢀgiảiꢀthíchꢀcủa 

mình.ꢀVíꢀdG,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀởꢀvùngꢀnôngꢀthônꢀthườngꢀcóꢀnhiềuꢀthời 

gianꢀnhưngꢀHạiꢀcóꢀtỉꢀlệꢀdoanhꢀthuꢀthấ@ꢀhơn.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀhọꢀcóꢀnhiều 

thờiꢀgianꢀHàmꢀviệcꢀvàꢀcóꢀnhiềuꢀcơꢀh8iꢀtìmꢀhiểuꢀnhữngꢀđiềuꢀriêngꢀtưꢀcủaꢀkhách 

hàng.ꢀCònꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀnôngꢀthônꢀkhôngꢀb?nꢀr8nꢀnhưꢀnhữngꢀngườiꢀở 

thànhꢀ@hốꢀnênꢀhọꢀcóꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀđểꢀtròꢀchuyệnꢀhơn. 

Tuyꢀnhiên,ꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀđãꢀnêuꢀraꢀm8tꢀsốꢀvấnꢀđề.ꢀVàoꢀth?@ꢀniênꢀ1920,ꢀm8t 

họcꢀthuyếtꢀchoꢀrằngꢀmọiꢀngườiꢀthườngꢀmuaꢀhàngꢀt;ꢀnhữngꢀmốiꢀquanꢀhệꢀcá 

nhân;ꢀbạnꢀbèꢀHàmꢀănꢀvớiꢀnhau.ꢀNhưngꢀtrongꢀ15ꢀnămꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀbánꢀhàng, 

tôiꢀnh?nꢀthấyꢀm8tꢀsEꢀthayꢀđổiꢀrõꢀrệt.ꢀMườiꢀHămꢀnămꢀtrước,ꢀkháchꢀhàngꢀnói 

vớiꢀtôi:ꢀ“TôiꢀmuaꢀhàngꢀcủaꢀFredꢀvìꢀtôiꢀthíchꢀanhꢀta.”ꢀCònꢀbâyꢀgiờ,ꢀtôiꢀHại 

nghe:ꢀ“TôiꢀthíchꢀFred,ꢀnhưngꢀHạiꢀmuaꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀcủa 

anhꢀtaꢀvìꢀnhữngꢀsảnꢀ@hẩmꢀđóꢀcóꢀgiáꢀrẻꢀhơn.”ꢀCóꢀvẻꢀnhưꢀHòngꢀtrungꢀthànhꢀcá 

nhânꢀkhôngꢀcònꢀHàꢀđiềuꢀkiệnꢀđủꢀđểꢀtạoꢀraꢀm8tꢀgiaoꢀdịch. 

Cóꢀm8tꢀHDꢀdoꢀkhácꢀgiảiꢀthíchꢀtạiꢀsaoꢀviệcꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀxoayꢀquanh 

vấnꢀđềꢀcáꢀnhânꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀđemꢀHạiꢀthànhꢀcông.ꢀKhiꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀnhóm 

chuyênꢀmuaꢀbánꢀcủaꢀT?@ꢀđoànꢀdầuꢀkhíꢀcủaꢀAnhꢀ(BP),ꢀtôiꢀthấyꢀm8tꢀkhách 

hàngꢀđãꢀtreoꢀtrongꢀvănꢀ@hòngꢀbứcꢀtranhꢀđuaꢀthuyềnꢀbuồm.ꢀAnhꢀtaꢀnói:ꢀ“Tôi 

đểꢀbứcꢀhìnhꢀởꢀđóꢀvìꢀnóꢀgiú@ꢀnângꢀcaoꢀhiệuꢀsuấtꢀHàmꢀviệcꢀcủaꢀtôi.”ꢀKhôngꢀthể 

hiểuꢀnổi,ꢀtôiꢀđềꢀnghịꢀanhꢀtaꢀgiảiꢀthích.ꢀAnhꢀtaꢀnói:ꢀ“Hàngꢀngày,ꢀcácꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàngꢀv>nꢀđếnꢀđây.ꢀTôiꢀ@hảiꢀmấtꢀrấtꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀvàoꢀnhữngꢀvấnꢀđề 

khôngꢀHiênꢀquanꢀđếnꢀkinhꢀdoanh.ꢀHọꢀcốꢀkhaiꢀthácꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀcáꢀnhânꢀđể 

nBmꢀđượcꢀsởꢀthíchꢀcủaꢀtôi.ꢀNhưngꢀtôiꢀsẽꢀkhôngꢀHàmꢀđượcꢀgìꢀnếuꢀHãngꢀ@híꢀcả 

ngàyꢀtrờiꢀvàoꢀnhữngꢀcu8cꢀtròꢀchuyệnꢀvôꢀbổ.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀsửꢀdGngꢀbứcꢀtranh 

nàyꢀđểꢀtăngꢀhiệuꢀsuấtꢀHàmꢀviệc.ꢀKhiꢀm8tꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀHầnꢀđầuꢀghéꢀthăm 

tôi,ꢀhọꢀthườngꢀnói:ꢀ“Bứcꢀhìnhꢀđẹ@ꢀth?t.ꢀChBcꢀanhꢀrấtꢀthíchꢀđuaꢀthuyền.”ꢀTôi 
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đá@:ꢀ“Tôiꢀghétꢀđuaꢀthuyền.ꢀBứcꢀhìnhꢀđóꢀnhBcꢀnhởꢀtôiꢀđãꢀHãngꢀ@híꢀbaoꢀnhiêu 

thờiꢀgian.ꢀThếꢀanhꢀmuốnꢀgìꢀởꢀtôi?” 

CóꢀHẽꢀđóꢀHàꢀtrườngꢀhợ@ꢀhơiꢀcEcꢀđoan.ꢀNhưngꢀrấtꢀnhiềuꢀkháchꢀhàngꢀchuyên 

nghiệ@ꢀ@hànꢀnànꢀvềꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀcốꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀcách 

tìmꢀhiểuꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhân.ꢀĐốiꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀhàngꢀsànhꢀsỏi,ꢀthờiꢀgian 

đốiꢀvớiꢀhọꢀvôꢀcùngꢀquDꢀgiá.ꢀVìꢀv?y,ꢀnếuꢀchỉꢀnhấnꢀvàoꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀkhông 

Hiênꢀquanꢀđếnꢀviệcꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀcàngꢀ@hảiꢀkiênꢀnh>nꢀthìꢀmớiꢀcóꢀđượcꢀgiao 

dịch.ꢀNgoàiꢀra,ꢀcònꢀm8tꢀHDꢀdoꢀkhác.ꢀNhiềuꢀkháchꢀhàngꢀthấyꢀnghiꢀngờꢀnhững 

aiꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀcáchꢀnêuꢀraꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhân.ꢀHọꢀcảmꢀthấy 

đ8ngꢀcơꢀcủaꢀngườiꢀbánꢀkhôngꢀth?tꢀvàꢀngườiꢀbánꢀđangꢀnỗꢀlEcꢀHôiꢀkéoꢀhọ.ꢀ 

Tôiꢀkhôngꢀnóiꢀrằngꢀbạnꢀđ;ngꢀbaoꢀgiờꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀbằngꢀcáchꢀtrò 

chuyệnꢀvềꢀnhữngꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀĐôiꢀkhi,ꢀnếuꢀkháchꢀhàng 

đưaꢀraꢀsởꢀthíchꢀtrướcꢀthìꢀcáchꢀtròꢀchuyệnꢀvềꢀsởꢀthíchꢀHàꢀđúngꢀđBn.ꢀViệcꢀnêuꢀra 

nhữngꢀvấnꢀđềꢀcáꢀnhânꢀsẽꢀtácꢀđ8ngꢀtíchꢀcEcꢀđếnꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀnhỏꢀnhưngꢀđ;ngꢀquáꢀHạmꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀnàyꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn. 

Trìnhꢀbàyꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀ@hầnꢀmởꢀđầu 

NhiềuꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀdạyꢀrằngꢀcáchꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀđểꢀbBtꢀđầu 

m8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀđưaꢀraꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀđể 

nBmꢀđượcꢀsởꢀthích,ꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđốiꢀvớiꢀm8tꢀsốꢀlợiꢀíchꢀtiềmꢀnăng 

màꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀmangꢀHại.ꢀVìꢀv?y,ꢀtôiꢀsẽꢀphảiꢀnói: 

“ThưaꢀôngꢀWiHson,ꢀvớiꢀm8tꢀngườiꢀb?nꢀr8nꢀnhưꢀông,ꢀtôiꢀbiếtꢀthờiꢀgianꢀHàꢀtiền 

bạc.ꢀTôiꢀdámꢀchBcꢀôngꢀđangꢀHãngꢀ@híꢀthờiꢀgianꢀtraꢀcứuꢀsốꢀđiệnꢀthoạiꢀvàꢀquay 

sốꢀchoꢀcácꢀcu8cꢀgọi.ꢀVớiꢀhệꢀthốngꢀquayꢀsốꢀtEꢀđ8ngꢀ6ackham,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀgiú@ 

ôngꢀtiếtꢀkiệmꢀthờiꢀgian.”ꢀLờiꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀ@hảiꢀth?t 

quảꢀquyếtꢀvàꢀđâuꢀraꢀđấy.ꢀNhưngꢀđâyꢀcóꢀ@hảiꢀHàꢀcáchꢀhiệuꢀquảꢀđểꢀmởꢀđầuꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀkhông? 
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=ùꢀDꢀtưởngꢀvềꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀđãꢀtươngꢀđốiꢀcũꢀnhưng 

sEꢀphổꢀbiếnꢀcủaꢀnóꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀdoꢀChươngꢀtrình 

CácꢀhệꢀthốngꢀkiếnꢀthứcꢀXerox,ꢀNhữngꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀchuyênꢀnghiệp 

(PSS)ꢀmangꢀHại.ꢀChươngꢀtrìnhꢀnàyꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀr8ngꢀrãiꢀvàꢀnhữngꢀngười 

@hátꢀtriểnꢀnóꢀchoꢀrằngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀsẽꢀthànhꢀcôngꢀhơnꢀnếuꢀtrìnhꢀbàyꢀvề 

lợiꢀíchꢀbanꢀđầu.ꢀVìꢀchưaꢀđượcꢀxemꢀbảnꢀnghiênꢀcứuꢀchiꢀtiết,ꢀvìꢀv?yꢀtôiꢀkhông 

thểꢀbànꢀHu?nꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀnó.ꢀNhưngꢀcu8cꢀđiềuꢀtraꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀchương 

trìnhꢀnàyꢀđượcꢀcănꢀcứꢀtrênꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀngànhꢀcôngꢀnghiệp 

dượcꢀ@hẩmꢀmàꢀđ8ꢀdàiꢀtrungꢀbìnhꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchỉꢀHàꢀ9ꢀ@hút.ꢀNếu 

chỉꢀcóꢀ9ꢀ@hútꢀtrongꢀquỹꢀthờiꢀgianꢀcủaꢀkháchꢀhàng,ꢀbạnꢀsẽꢀhiểuꢀtạiꢀsaoꢀcầnꢀm8t 

cáchꢀthuyếtꢀ@hGcꢀmạnhꢀmẽꢀđểꢀđiꢀthẳngꢀvàoꢀn8iꢀdungꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

ĐiềuꢀnàyꢀcóꢀcònꢀđúngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀmàꢀtạiꢀđóꢀthờiꢀgianꢀcho 

m8tꢀvGꢀmuaꢀbánꢀriêngꢀHẻꢀđãꢀHàꢀ40ꢀ@hútꢀkhông?ꢀĐ8iꢀnghiênꢀcứuꢀởꢀHuthwaite 

đãꢀnghiênꢀcứuꢀvấnꢀđềꢀnày.ꢀChúngꢀtôiꢀtheoꢀdõiꢀhơnꢀ300ꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀchúꢀD 

xemꢀngườiꢀbánꢀcóꢀsửꢀdGngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀkhôngꢀrồiꢀsauꢀđóꢀsửꢀdGngꢀcácꢀbướcꢀnêuꢀởꢀChươngꢀ1ꢀđểꢀchiaꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀthànhꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthấtꢀbại.ꢀNếu 

nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀkhiếnꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthành 

côngꢀhơnꢀthìꢀtheoꢀchươngꢀtrìnhꢀPSS,ꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthấtꢀbạiꢀsửꢀdGngꢀít 

nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀhơn.ꢀNhưngꢀđâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀnh?n 

thấy.ꢀTheoꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀkhôngꢀcóꢀmốiꢀHiênꢀhệꢀnàoꢀgiữaꢀviệc 

sửꢀdGngꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀcủa 

cu8cꢀbánꢀhàng. 

Tạiꢀsaoꢀviệcꢀđưaꢀraꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀcóꢀvẻꢀrấtꢀhữuꢀích 

vớiꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn?ꢀChúngꢀtôiꢀquyếtꢀđịnhꢀxemꢀxétꢀkỹꢀhơn. 

ĐâyꢀHàꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀtìmꢀthấy.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀnhấtꢀchúng 

tôiꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtheoꢀcáchꢀkhác.ꢀHọꢀthườngꢀsửꢀdGng 
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m8tꢀsốꢀcáchꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhácꢀnhưngꢀđôiꢀkhiꢀv>nꢀ@hảiꢀsửꢀdGng 

tuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀtrongꢀ@hầnꢀ=>nꢀnh?@.ꢀNhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀkém 

cỏiꢀthườngꢀmởꢀđầuꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtheoꢀcùngꢀm8tꢀcách.ꢀ=oꢀv?y,ꢀngười 

thườngꢀxuyênꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀm8tꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀchBc 

chBnꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀbằngꢀngườiꢀthiꢀthoảngꢀmớiꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀnày. 

NhữngꢀgiaoꢀdịchꢀHớnꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀ@hứcꢀtạ@ꢀAꢀvài 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀcùngꢀm8tꢀkháchꢀhàng.ꢀVìꢀv?y,ꢀkhôngꢀnênꢀsửꢀdGngꢀhơnꢀm8t 

lầnꢀbướcꢀmởꢀđầuꢀchuẩnꢀchoꢀcùngꢀm8tꢀngười.ꢀTôiꢀđãꢀrấtꢀấnꢀtượngꢀvớiꢀm8t 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvănꢀ@hòngꢀ@hẩmꢀkhiꢀanhꢀtaꢀghéꢀthămꢀtôiꢀHần 

đầu.ꢀAnhꢀtaꢀbBtꢀđầuꢀngayꢀbằngꢀm8tꢀtuyênꢀbốꢀcổꢀđiểnꢀvềꢀlợiꢀích:ꢀ“Thưaꢀông 

6ackham,ꢀôngꢀHàꢀm8tꢀdoanhꢀnhânꢀb?nꢀr8nꢀvàꢀtôiꢀchBcꢀôngꢀđangꢀbănꢀkhoănꢀcó 

nênꢀbỏꢀraꢀ15ꢀ@hútꢀquDꢀbáuꢀcủaꢀmìnhꢀđểꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀtôiꢀhayꢀkhông.ꢀNhưng 

nếuꢀ15ꢀ@hútꢀđóꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀtiếtꢀkiệmꢀvàiꢀngànꢀđô-Haꢀchoꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀông,ꢀtôi 

chBcꢀôngꢀsẽꢀdànhꢀthờiꢀgianꢀchoꢀtôi.”ꢀVìꢀthế,ꢀtôiꢀđãꢀchoꢀanhꢀtaꢀ15ꢀ@hútꢀvàꢀrất 

ấnꢀtượngꢀvớiꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀanhꢀta.ꢀTôiꢀmờiꢀanhꢀtaꢀquayꢀtrởꢀlạiꢀtraoꢀđổiꢀvào 

tuầnꢀsau.ꢀĐếnꢀbuổiꢀg:@ꢀtiế@ꢀtheo,ꢀanhꢀtaꢀHạiꢀbBtꢀđầu:ꢀ“Thưaꢀôngꢀ6ackham,ꢀtôi 

biếtꢀôngꢀđangꢀrấtꢀb?nꢀnhưngꢀnếuꢀôngꢀbỏꢀraꢀ15ꢀ@hútꢀthìꢀtôiꢀsẽꢀchỉꢀchoꢀôngꢀthấy 

tôiꢀcóꢀthểꢀtiếtꢀkiệmꢀchoꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀôngꢀhàngꢀngànꢀđô-Ha...”ꢀMànꢀmởꢀđầu 

máyꢀmócꢀđóꢀđãꢀtạoꢀấnꢀtượngꢀtíchꢀcEcꢀtrongꢀHầnꢀđầuꢀtiênꢀgiờꢀđãꢀkhiếnꢀtôiꢀnổi 

cáu. 

M8tꢀHDꢀdoꢀkhácꢀHDꢀgiảiꢀtạiꢀsaoꢀtuyênꢀbốꢀlợiꢀíchꢀngayꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀHạiꢀkhông 

hiệuꢀquả.ꢀNhữngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀnóiꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvà 

dịchꢀvGꢀcủaꢀmìnhꢀvàoꢀcuốiꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàng 

kémꢀcỏiꢀHạiꢀnóiꢀrấtꢀnhiềuꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀgiảiꢀ@há@ꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Điềuꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀmốiꢀnguyꢀhạiꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀtuyên 

bốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHãyꢀxemꢀvíꢀdGꢀsau: 

Ngườiꢀbán:ꢀ(Trìnhꢀbàyꢀvềꢀlợiꢀích)ꢀThưaꢀôngꢀBuzzard,ꢀtạiꢀ 

BigꢀCo,ꢀchúngꢀtôiꢀhiểuꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀviệcꢀtạoꢀraꢀtàiꢀHiệuꢀchuyênꢀvề 
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côngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀnhưꢀcôngꢀtyꢀông.ꢀVàꢀđóꢀHàꢀHDꢀdoꢀchúngꢀtôiꢀ@hátꢀminhꢀra 

máyꢀđánhꢀchữꢀExecuty@e.ꢀBằngꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀhệꢀthốngꢀđ:cꢀbiệt,ꢀchiếc 

máyꢀExecuty@eꢀsẽꢀđemꢀđếnꢀsEꢀtrauꢀchuốtꢀhơnꢀchoꢀcácꢀvănꢀbảnꢀsoꢀvớiꢀthiếtꢀbị 

xửꢀHDꢀvănꢀbảnꢀtruyềnꢀthống. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(Đ:tꢀcâuꢀhỏi)ꢀỒ,ꢀnóꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀbánhꢀnhỏꢀcóꢀcácꢀm>uꢀtEꢀbao 

quanhꢀđườngꢀchuꢀviꢀ@hảiꢀkhông? 

Ngườiꢀbán:ꢀ(CốꢀgBngꢀđưaꢀraꢀcácꢀchiꢀtiếtꢀcủaꢀsảnꢀ@hẩm)ꢀKhông,ꢀđóꢀHàꢀm8tꢀquá 

trìnhꢀ@hunꢀmEc. 

Kháchꢀhàng:ꢀ(V>nꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi)ꢀPhunꢀmEcꢀsao?ꢀChBcꢀnóꢀ@hảiꢀđBtꢀHBm.ꢀGiá 

củaꢀchiếcꢀmáyꢀHàꢀbaoꢀnhiêu? 

Ngườiꢀbán:ꢀ(bịꢀbu8cꢀ@hảiꢀđưaꢀvấnꢀđềꢀgiáꢀcảꢀraꢀngayꢀđầuꢀgiaoꢀdịch)...ꢀGiáꢀcủa 

nóꢀđBtꢀhơnꢀm8tꢀchútꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀchiếcꢀmáyꢀthườngꢀnhưngꢀnóꢀcũngꢀchỉ... 

Điềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀởꢀđây?ꢀBằngꢀviệcꢀtrìnhꢀbàyꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbán 

hàng,ꢀngườiꢀbánꢀđãꢀbịꢀkẹtꢀvàoꢀhaiꢀvấnꢀđề: 

•ꢀCôꢀấyꢀbu8cꢀ@hảiꢀnóiꢀvềꢀchiꢀtiếtꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀquáꢀsớmꢀtrướcꢀkhiꢀcóꢀcơꢀh8i 

xâyꢀdEngꢀgiáꢀtrịꢀbằngꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀchuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀSPIN. 

•ꢀCôꢀấyꢀđểꢀkháchꢀhàngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀnênꢀkháchꢀhàngꢀđãꢀđiềuꢀkhiểnꢀcu8c 

thươngꢀthảo. 

Khôngꢀthểꢀthayꢀđổiꢀđượcꢀcácꢀvấnꢀđềꢀđãꢀnêu.ꢀNếuꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthôngꢀminh 

vàꢀkhéoꢀHéo,ꢀcôꢀấyꢀcóꢀthểꢀcứuꢀvãnꢀvGꢀmuaꢀbánꢀnày,ꢀgiànhꢀHạiꢀquyềnꢀđượcꢀhỏi 

t;ꢀkháchꢀhàng,ꢀhướngꢀsEꢀchúꢀDꢀraꢀkhỏiꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀhướngꢀđếnꢀnhuꢀcầuꢀcủa 

kháchꢀhàng.ꢀNhưngꢀđâyꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀcáchꢀhayꢀđểꢀbBtꢀđầuꢀm8tꢀcu8cꢀbán 

hàng.ꢀTheoꢀtôi,ꢀrấtꢀnhiềuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđãꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀviệcꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀtrìnhꢀbàyꢀvềꢀlợiꢀíchꢀsảnꢀ@hẩmꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀ 
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KHUÔNꢀKHỔꢀCHOꢀPHẦNꢀMỞꢀĐẦUꢀCUỘCꢀBÁNꢀHÀNG 

Làmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀkhôngꢀcầnꢀđếnꢀbướcꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng?ꢀHãyꢀt?@ꢀtrung 

vàoꢀnhữngꢀđiểmꢀtíchꢀcEc.ꢀ6õꢀràng,ꢀtínhꢀđaꢀdạngꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀkỹꢀthu?t 

mởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀmớiꢀHàꢀđiềuꢀquanꢀtrọng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀv>nꢀcóꢀm8tꢀkhuôn 

khổꢀmàꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀđãꢀsửꢀdGng. 

T?@ꢀtrungꢀvàoꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀbạn 

HãyꢀxemꢀxétꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀMGcꢀđíchꢀcủaꢀgiai 

đoạnꢀ=>nꢀnh?pꢀHàꢀgì?ꢀĐơnꢀgiảnꢀHà,ꢀđiềuꢀbạnꢀcốꢀgBngꢀHàmꢀchínhꢀHàꢀnh?nꢀđược 

sEꢀchấ@ꢀthu?nꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀđểꢀchuyểnꢀsangꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdò.ꢀBạnꢀmuốn 

cácꢀkháchꢀhàngꢀnhấtꢀtríꢀHàꢀbạnꢀcóꢀquyềnꢀchínhꢀđángꢀđểꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀchoꢀhọ.ꢀĐể 

Hàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀbạnꢀ@hảiꢀxácꢀđịnh: 

• 

• 

• 

ꢀBạnꢀHàꢀai 

ꢀTạiꢀsaoꢀbạnꢀHạiꢀởꢀđóꢀ(khôngꢀ@hảiꢀbằngꢀcáchꢀđưaꢀraꢀchiꢀtiếtꢀvềꢀsảnꢀ@hẩm) 

ꢀQuyềnꢀcủaꢀbạnꢀHàꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi 

6õꢀràng,ꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀcáchꢀđểꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀyếuꢀtốꢀthông 

thườngꢀcủaꢀnhữngꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀhayꢀchínhꢀHàꢀchúngꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀđồngꢀD 

rằngꢀbạnꢀHàꢀngườiꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi.ꢀĐểꢀHàmꢀđượcꢀnhưꢀv?y,ꢀnhữngꢀ@hầnꢀmởꢀđầu 

phảiꢀtránhꢀchoꢀbạnꢀmBcꢀvàoꢀnhữngꢀcu8cꢀtranhꢀcãiꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀvàꢀdịchꢀvGꢀmà 

bạnꢀcungꢀcấ@.ꢀNgayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀ@hảiꢀhìnhꢀthànhꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀmình 

HàꢀkhaiꢀthácꢀthôngꢀtinꢀcònꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀHàꢀđưaꢀraꢀthôngꢀtin. 

Tạoꢀhiệuꢀquảꢀchoꢀbướcꢀmởꢀđầu 

Nhưꢀđãꢀthấy,ꢀbướcꢀmởꢀđầuꢀkhôngꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀquyếtꢀđịnhꢀtrongꢀbánꢀhàng 

quyꢀmôꢀHớn.ꢀBàiꢀkiểmꢀtraꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀđểꢀxemꢀbạnꢀcóꢀv?nꢀdGngꢀbướcꢀmở 

đầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀkhôngꢀchínhꢀHàꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀhàiꢀHòngꢀđểꢀđiꢀtiếp 
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vàꢀtrảꢀlờiꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀcủaꢀbạnꢀkhông.ꢀNếuꢀđúngꢀnhưꢀv?y,ꢀtứcꢀHàꢀbạnꢀđangꢀv?n 

dGngꢀbướcꢀnàyꢀthànhꢀcông.ꢀĐ;ngꢀHoꢀHBngꢀvềꢀviệcꢀ@hảiꢀxuấtꢀhiệnꢀvớiꢀdángꢀvẻ 

hòaꢀnhã,ꢀHịchꢀthiệ@ꢀAꢀm8tꢀsốꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀgiỏiꢀcònꢀcóꢀvẻꢀbốiꢀrối, 

ngượngꢀng?@ꢀhayꢀng?@ꢀng;ngꢀtrongꢀnhữngꢀ@hútꢀđầuꢀtiênꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Nhưngꢀhãyꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀbaꢀđiểmꢀsau: 

1.ꢀNhanhꢀchóngꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀĐ;ngꢀHãngꢀ@híꢀthờiꢀgian.ꢀGiaiꢀđoạn 

D>nꢀnh?@ꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀ@hầnꢀhữuꢀhiệuꢀnhấtꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđốiꢀvớiꢀcả 

bạnꢀvàꢀkháchꢀhàng.ꢀLỗiꢀthôngꢀthường,ꢀrấtꢀhayꢀg:@ꢀởꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀnonꢀnớtꢀHàꢀdànhꢀquáꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀchoꢀnhữngꢀHờiꢀnh?nꢀxétꢀHịchꢀsE.ꢀKết 

quảꢀHàꢀthiếuꢀthờiꢀgianꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀkháchꢀhàngꢀchấmꢀdứtꢀcu8cꢀmua 

bánꢀkhiꢀbạnꢀnóiꢀđếnꢀ@hầnꢀquanꢀtrọngꢀnhất.ꢀNếuꢀthấyꢀthiếuꢀthờiꢀgian,ꢀbạnꢀ@hải 

tEꢀhỏiꢀxemꢀmìnhꢀcóꢀtiếnꢀhànhꢀnóꢀvớiꢀtốcꢀđ8ꢀv;aꢀ@hảiꢀchưa.ꢀKhôngꢀnênꢀdành 

đếnꢀhơnꢀ20%ꢀthờiꢀgianꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchoꢀ@hầnꢀmởꢀđầu. 

Đ;ngꢀnghĩꢀrằngꢀbạnꢀsẽꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀkhóꢀchịuꢀkhiꢀtiếnꢀhànhꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀquáꢀnhanh.ꢀM8tꢀHờiꢀ@hànꢀnànꢀtôiꢀthườngꢀngheꢀthấyꢀt;ꢀnhữngꢀchuyênꢀgia 

dàyꢀdạnꢀkinhꢀnghiệmꢀvàꢀnhữngꢀngườiꢀmuaꢀchuyênꢀnghiệ@ꢀchínhꢀHàꢀnhânꢀviên 

bánꢀhàngꢀHàmꢀmấtꢀthờiꢀgianꢀcủaꢀhọꢀchoꢀnhữngꢀHờiꢀnóiꢀvôꢀbổ.ꢀTôiꢀchưaꢀt;ng 

ngheꢀthấyꢀHờiꢀ@hànꢀnànꢀvềꢀm8tꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀthEcꢀhiệnꢀgiaoꢀdịchꢀnhanh 

cả. 

2.ꢀĐ;ngꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀquáꢀsớm.ꢀM8tꢀHỗiꢀ@hổꢀbiếnꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀHà 

nóiꢀvềꢀcácꢀgiảiꢀ@há@ꢀvàꢀnhữngꢀkhảꢀnăngꢀgiảiꢀquyếtꢀquáꢀsớmꢀtrongꢀcu8cꢀbán 

hàng.ꢀViệcꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀquáꢀsớmꢀsẽꢀmangꢀHạiꢀnhữngꢀHờiꢀt;ꢀchốiꢀvà 

Hàmꢀgiảmꢀnhữngꢀcơꢀh8iꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHãyꢀtEꢀđánhꢀgiá 

xemꢀmìnhꢀđãꢀbànꢀHu?nꢀvềꢀcácꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀdịchꢀvGꢀhayꢀgiảiꢀ@há@ꢀvớiꢀkhách 

hàngꢀbaoꢀnhiêuꢀHầnꢀtrongꢀnửaꢀthờiꢀgianꢀđầuꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng?ꢀNếuꢀđiềuꢀnày 

xảyꢀraꢀthườngꢀxuyên,ꢀđóꢀHàꢀdấuꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀbạnꢀđangꢀcóꢀbướcꢀmởꢀđầu 

khôngꢀhiệuꢀquả. 

Nếuꢀtrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀkháchꢀhàngꢀthườngꢀxuyênꢀđ:tꢀraꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcòn 
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bạnꢀHuônꢀđưaꢀraꢀH?@ꢀHu?nꢀvàꢀHờiꢀgiảiꢀthích,ꢀthìꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀhìnhꢀthànhꢀđược 

vaiꢀtròꢀHàꢀngườiꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀsuốtꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHãyꢀtE 

hỏiꢀbảnꢀthânꢀxemꢀtrongꢀ@hầnꢀmởꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀmình,ꢀbạnꢀđãꢀxây 

dEngꢀđượcꢀvaiꢀtròꢀHàꢀngườiꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀchưa.ꢀNếuꢀchưaꢀthìꢀhãyꢀthayꢀđổiꢀcách 

mởꢀđầuꢀcủaꢀmìnhꢀđểꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀth;aꢀnh?nꢀbạnꢀHàꢀngườiꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi 

trướcꢀkhiꢀbạnꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀgiảiꢀ@há@ꢀchoꢀnhữngꢀkhóꢀkhăn. 

3.ꢀT?@ꢀtrungꢀvàoꢀcâuꢀhỏi.ꢀĐ;ngꢀbaoꢀgiờꢀquênꢀrằng,ꢀbướcꢀ=>nꢀnh?@ꢀkhông 

phảiꢀHàꢀ@hầnꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀKhiꢀđiꢀcùngꢀnhữngꢀngườiꢀbán 

hàng,ꢀtôiꢀthấyꢀtrướcꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀhọꢀmấtꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀHoꢀHBng,ꢀbăn 

khoănꢀvềꢀcáchꢀbBtꢀđầuꢀtrongꢀkhiꢀcóꢀthểꢀsửꢀdGngꢀthờiꢀgianꢀđóꢀhiệuꢀquảꢀhơn 

vàoꢀviệcꢀđ:tꢀraꢀm8tꢀsốꢀcâuꢀhỏiꢀthayꢀthế. 
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8 .ꢀTừꢀLýꢀThuyếtꢀĐếnꢀThựcꢀTiễnꢀ 

MGcꢀđíchꢀcủaꢀchươngꢀnàyꢀHàꢀbiếnꢀcácꢀkhảꢀnăngꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀHuthwaite 

thànhꢀhànhꢀđ8ngꢀhữuꢀíchꢀchoꢀbạnꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàng. 

Khôngꢀ@hảiꢀdFꢀdàngꢀđểꢀbiếnꢀmôꢀhìnhꢀHDꢀthuyếtꢀthànhꢀkỹꢀnăngꢀthEcꢀtiFn.ꢀThEc 

tế,ꢀkhiꢀđọcꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀrằngꢀkiếnꢀthứcꢀbạnꢀthuꢀđượcꢀsẽꢀtE 

đ8ngꢀchuyểnꢀthànhꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀđãꢀđượcꢀnângꢀcao.ꢀKhôngꢀm8t 

cuốnꢀsáchꢀvềꢀbánꢀhàngꢀnàoꢀsẽꢀtEꢀnângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn, 

giốngꢀnhưꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀbơiꢀnếuꢀchỉꢀđọcꢀsáchꢀhướngꢀd>n.ꢀMGcꢀđíchꢀcủaꢀbất 

kỳꢀcuốnꢀsáchꢀnàoꢀcũngꢀHàꢀbiếnꢀHDꢀthuyếtꢀthànhꢀhànhꢀđ8ngꢀthEcꢀtế. 

ĐểꢀHàmꢀđượcꢀđiềuꢀđó,ꢀtôiꢀsẽꢀchiaꢀsẻꢀchoꢀcácꢀbạnꢀm8tꢀsốꢀnguyênꢀtBcꢀvàꢀnhững 

bàiꢀthEcꢀhànhꢀđãꢀđượcꢀchúngꢀtôiꢀvàꢀkháchꢀhàngꢀthEcꢀhiệnꢀthànhꢀcông.ꢀNhiệm 

vGꢀcủaꢀbạnꢀHàꢀHuyệnꢀt?@ꢀđểꢀnângꢀcaoꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàng.ꢀKhôngꢀcóꢀm8t 

@hươngꢀ@há@ꢀnàoꢀcóꢀthểꢀgiú@ꢀbạnꢀbánꢀhàngꢀtốtꢀhơnꢀtrongꢀchốcꢀHát.ꢀSEꢀthành 

côngꢀtrongꢀbấtꢀkỳꢀHĩnhꢀvEcꢀnàoꢀAꢀdùꢀHàꢀchơiꢀgoHf,ꢀ@ianoꢀhayꢀbánꢀhàngꢀAꢀđều 

phGꢀthu8cꢀvàoꢀsEꢀrènꢀHuyệnꢀt?@ꢀtrungꢀvàꢀkiênꢀtrì.ꢀ 

BỐNꢀQUYꢀTẮCꢀVÀNGꢀĐỂꢀNẮMꢀVỮNGꢀCÁCꢀKỸꢀNĂNG 

TạiꢀsaoꢀmọiꢀngườiꢀHạiꢀthấyꢀkhóꢀnBmꢀbBtꢀcácꢀkỹꢀnăng?ꢀKhôngꢀchỉꢀbởiꢀđóꢀHà 

m8tꢀviệcꢀrấtꢀkhóꢀmàꢀcònꢀvìꢀchúngꢀtaꢀquenꢀvớiꢀviệcꢀđầuꢀtưꢀhọcꢀkiếnꢀthứcꢀmới. 

Bạnꢀv;aꢀmớiꢀchứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀHàmꢀviệcꢀchămꢀchỉꢀbằngꢀcáchꢀđầuꢀtưꢀthời 

gianꢀvàꢀnăngꢀHượngꢀđểꢀđọcꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀAꢀnhằmꢀthuꢀđượcꢀcácꢀkiếnꢀthứcꢀvề 

cáchꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀHiệuꢀcóꢀbaoꢀnhiêuꢀđ8cꢀgiảꢀsẽꢀđầuꢀtưꢀm8tꢀnỗꢀlEcꢀtương 

tEꢀchoꢀviệcꢀbiếnꢀkiếnꢀthứcꢀthànhꢀhànhꢀđ8ng.ꢀNhưngꢀnhìnꢀchung,ꢀchúngꢀta 

HàmꢀviệcꢀchămꢀchỉꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀchỉꢀđểꢀnBmꢀkiếnꢀthứcꢀhơnꢀHàꢀchuyểnꢀkiếnꢀthức 

đóꢀthànhꢀkỹꢀnăng.ꢀ 

Theoꢀtôi,ꢀHDꢀdoꢀchủꢀyếuꢀkhiếnꢀmọiꢀngườiꢀg:@ꢀrBcꢀrốiꢀtrongꢀviệcꢀnângꢀcaoꢀcác 
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kỹꢀnăngꢀchínhꢀHàꢀdoꢀhọꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀnghĩꢀđếnꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀcơꢀbảnꢀđể 

nBmꢀcácꢀkỹꢀnăng.ꢀTạiꢀtrườngꢀhọc,ꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀ@hGꢀthu8cꢀvào 

việcꢀ@hátꢀtriểnꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀđểꢀnBmꢀkiếnꢀthứcꢀAꢀhầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀHàm 

tốtꢀđiềuꢀnày.ꢀNhưngꢀtrườngꢀhọcꢀđãꢀHàmꢀgìꢀđểꢀgiú@ꢀchúngꢀtaꢀnBmꢀkiếnꢀthứcꢀcó 

hệꢀthống?ꢀNgoạiꢀtr;ꢀcácꢀmônꢀhọcꢀthểꢀchất,ꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀmọiꢀngườiꢀHàꢀrất 

hiếmꢀho:cꢀkhôngꢀHàmꢀgìꢀcả.ꢀVìꢀv?y,ꢀtrướcꢀkhiꢀnóiꢀvềꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbạnꢀnên 

thEcꢀhành,ꢀsẽꢀhữuꢀíchꢀhơnꢀnếuꢀbBtꢀđầuꢀvớiꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀBạnꢀcóꢀthể 

họcꢀbấtꢀkỳꢀkỹꢀnăngꢀnàoꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀtốnꢀítꢀcôngꢀsứcꢀnhưꢀthếꢀnào? 

AiꢀcũngꢀcóꢀthểꢀnBmꢀbBtꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀnếuꢀthEcꢀhiệnꢀbốnꢀquyꢀtBcꢀđơnꢀgiảnꢀsau: 

QuyꢀtBcꢀ1:ꢀMỗiꢀHầnꢀthEcꢀhànhꢀduyꢀnhấtꢀm8tꢀhànhꢀvi 

MọiꢀngườiꢀđềuꢀcốꢀgBngꢀcảiꢀthiệnꢀcùngꢀm8tꢀHúcꢀquáꢀnhiềuꢀkỹꢀnăng.ꢀTôiꢀcóꢀthể 

tưởngꢀtượngꢀraꢀsauꢀkhiꢀđọcꢀcuốnꢀsáchꢀnày,ꢀbạnꢀsẽꢀnói:ꢀ“Tôiꢀsẽꢀbỏꢀcácꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀvàꢀsẽꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀhơn.ꢀTiế@ꢀtheo,ꢀthayꢀvìꢀtìm 

kiếmꢀcácꢀhướngꢀgiảiꢀquyết,ꢀtôiꢀsẽꢀkìmꢀHạiꢀvàꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD…ꢀvàꢀcả 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀnữa.ꢀTôiꢀcũngꢀsẽꢀtránhꢀcácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăng 

vàꢀưuꢀđiểm;ꢀthayꢀvàoꢀđó,ꢀtôiꢀsẽꢀđưaꢀraꢀnhiềuꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀhơnꢀvà…” 

Hãyꢀd;ngꢀHạiꢀngay!ꢀNếuꢀđóꢀHàꢀđiềuꢀbạnꢀđangꢀnghĩꢀthìꢀbạnꢀđãꢀthấtꢀbại.ꢀNhững 

ngườiꢀhọcꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀ@hứcꢀtạ@ꢀthànhꢀcôngꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀHuônꢀthEcꢀhành 

mỗiꢀHầnꢀchỉꢀm8tꢀhànhꢀvi. 

Nămꢀngoái,ꢀtrongꢀm8tꢀchuyếnꢀbayꢀđếnꢀÚc,ꢀtôiꢀngồiꢀđốiꢀdiệnꢀm8tꢀngườiꢀđàn 

ôngꢀrấtꢀthúꢀvịꢀcóꢀtênꢀHàꢀTomꢀLandry.ꢀLàꢀngườiꢀAnh,ꢀnênꢀtôiꢀchẳngꢀbiếtꢀgìꢀvề 

mônꢀbóngꢀbầuꢀdGcꢀcủaꢀMỹ.ꢀVìꢀv?y,ꢀkhiꢀbiếtꢀLandryꢀHàꢀhuấnꢀHuyệnꢀviênꢀbóng 

bầuꢀdGcꢀnổiꢀtiếng,ꢀthìꢀtôiꢀđãꢀngayꢀH?@ꢀtứcꢀbịꢀcuốnꢀhútꢀvềꢀnhiệmꢀvGꢀphứcꢀtạp 

vàꢀrBcꢀrốiꢀtrongꢀviệcꢀhuấnꢀHuyệnꢀm8tꢀđ8iꢀbóngꢀHớn. 

Tôiꢀbănꢀkhoăn:ꢀ“CôngꢀviệcꢀcủaꢀôngꢀHàꢀhướngꢀd>nꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀchoꢀmọi 

người.ꢀV?yꢀnếuꢀ@hảiꢀđưaꢀraꢀchỉꢀm8tꢀnguyênꢀtBcꢀđểꢀrènꢀHuyệnꢀthànhꢀcôngꢀm8t 

kỹꢀnăngꢀthìꢀtheoꢀông,ꢀđóꢀsẽꢀHàꢀnguyênꢀtBcꢀgì?”ꢀÔngꢀtaꢀtrảꢀlờiꢀngay,ꢀkhôngꢀdo 
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dE:ꢀ“HãyꢀthEcꢀhànhꢀmỗiꢀHầnꢀchỉꢀm8tꢀkỹꢀnăngꢀvàꢀHàmꢀnóꢀchoꢀđúng.”ꢀBenjamin 

FrankHinꢀcũngꢀđãꢀnóiꢀrấtꢀnhiềuꢀvềꢀđiềuꢀnàyꢀvàoꢀnămꢀ1<<1.ꢀTrongꢀcuốnꢀtE 

truyệnꢀcủaꢀmình,ꢀôngꢀđãꢀmôꢀtảꢀrấtꢀtàiꢀtìnhꢀcáchꢀchiaꢀm8tꢀkỹꢀnăngꢀ@hứcꢀtạp 

thànhꢀnhữngꢀhànhꢀviꢀcấuꢀthành.ꢀTiế@ꢀtheoꢀHàꢀnângꢀcaoꢀmỗiꢀHầnꢀm8tꢀhànhꢀvi. 

Vìꢀv?y,ꢀnguyênꢀtBcꢀđầuꢀtiênꢀvàꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủaꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀđóꢀHà: 

BBtꢀđầuꢀbằngꢀcáchꢀchỉꢀlấyꢀraꢀm8tꢀhànhꢀviꢀđểꢀrènꢀHuyện.ꢀ 

Đ;ngꢀchuyểnꢀsangꢀhànhꢀviꢀtiế@ꢀtheoꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀbạnꢀtEꢀtinꢀmìnhꢀđãꢀthEcꢀhiện 

đúngꢀhànhꢀviꢀđầuꢀtiên. 

QuyꢀtBcꢀ2:ꢀThửꢀhànhꢀviꢀmớiꢀítꢀnhấtꢀbaꢀHần 

KhiꢀthửꢀHàmꢀbấtꢀkỳꢀđiềuꢀgìꢀmớiꢀHầnꢀđầuꢀtiên,ꢀtôiꢀđềuꢀthấyꢀkhôngꢀthoảiꢀmái. 

Giốngꢀnhưꢀkhiꢀđiꢀm8tꢀđôiꢀgiầyꢀmới,ꢀbạnꢀsẽꢀbịꢀđauꢀchân. 

Giảꢀsử,ꢀkhiꢀquyếtꢀđịnhꢀthEcꢀhànhꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀthìꢀbạnꢀchỉꢀnênꢀt?@ꢀtrung 

vàoꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀmàꢀkhôngꢀnênꢀđểꢀDꢀđếnꢀcácꢀhànhꢀviꢀkhác.ꢀKhiꢀbBtꢀđầu 

sửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD,ꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀvẻꢀngượngꢀng?@,ꢀkhôngꢀtEꢀnhiênꢀvà 

Húngꢀtúng.ꢀChínhꢀvìꢀv?y,ꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀtạoꢀđượcꢀấnꢀtượngꢀtíchꢀcEcꢀvớiꢀkhách 

hàng.ꢀSauꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀsẽꢀđưaꢀraꢀkếtꢀHu?nꢀrằngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD 

khôngꢀgiú@ꢀbạnꢀbánꢀhàng.ꢀVìꢀv?y,ꢀbạnꢀnênꢀbỏꢀchúngꢀvàꢀthửꢀ@hươngꢀ@há@ 

khácꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtiế@ꢀtheo. 

NếuꢀkếtꢀHu?nꢀnhưꢀv?y,ꢀthìꢀbạnꢀđãꢀmBcꢀsaiꢀHầmꢀHớn.ꢀBạnꢀphảiꢀthửꢀm8tꢀhànhꢀvi 

mớiꢀvàiꢀHầnꢀtrướcꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnóꢀthoảiꢀmáiꢀvàꢀhiệuꢀquả.ꢀM8tꢀkỹꢀnăngꢀmới 

cầnꢀ@hảiꢀđượcꢀt?@ꢀHuyện.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀxảyꢀraꢀtrongꢀviệcꢀbánꢀhàng.ꢀĐể 

nângꢀcaoꢀm8tꢀkỹꢀnăngꢀnàoꢀđó,ꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀsẽꢀcảmꢀthấyꢀHúngꢀtúngꢀvàꢀHàm 

chưaꢀđúng.ꢀ 

Biệnꢀ@há@ꢀkhBcꢀ@hGcꢀvấnꢀđềꢀHà:ꢀ 

Đ;ngꢀđánhꢀgiáꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀm8tꢀhànhꢀviꢀmớiꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀbạnꢀthửꢀnóꢀít 
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nhấtꢀbaꢀHần. 

QuyꢀtBcꢀ3:ꢀSốꢀHượngꢀtrước,ꢀchấtꢀHượngꢀsau 

Họcꢀngoạiꢀngữ,ꢀnếuꢀquáꢀcâuꢀnệꢀvàoꢀchấtꢀHượngꢀkỹꢀnăngꢀAꢀthìꢀđ8ngꢀt;,ꢀdạng 

đ8ngꢀt;,ꢀ@hátꢀâmꢀAꢀthìꢀdùꢀvàiꢀnămꢀnữa,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀkhôngꢀđạtꢀđượcꢀtrình 

đ8ꢀcao. 

TráiꢀHại,ꢀhãyꢀxemꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀngoạiꢀngữꢀhiệnꢀđại.ꢀCácꢀsinhꢀviênꢀđượcꢀ@hổ 

biếnꢀrằng:ꢀ“Đ;ngꢀquanꢀtâmꢀtớiꢀdanhꢀt;,ꢀđ;ngꢀbănꢀkhoănꢀvềꢀthời,ꢀthứꢀtEꢀt; 

hayꢀsEꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀđ8ngꢀt;ꢀquyꢀtBcꢀvàꢀđ8ngꢀt;ꢀbấtꢀquyꢀtBc.ꢀĐiềuꢀduyꢀnhất 

chúngꢀtôiꢀmuốnꢀbạnꢀHàmꢀHàꢀnói,ꢀnóiꢀvàꢀnói.”ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀkhóaꢀhọcꢀnày 

nhấnꢀmạnhꢀsốꢀHượngꢀhơnꢀchấtꢀHượngꢀAꢀNóiꢀnhiềuꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀHàꢀNói 

đúng.ꢀNhiềuꢀthíꢀnghiệmꢀchỉꢀraꢀrằng,ꢀ@hươngꢀ@há@ꢀnhấnꢀmạnhꢀsốꢀHượngꢀHời 

nóiꢀcóꢀthểꢀcảiꢀthiệnꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀhọcꢀngoạiꢀngữ.ꢀCuốiꢀnămꢀhọc,ꢀcácꢀsinhꢀviên 

họcꢀngoạiꢀngữꢀtheoꢀcáchꢀnàyꢀsẽꢀtEꢀtinꢀhơnꢀnhữngꢀngườiꢀdànhꢀđếnꢀnămꢀkhóa 

họcꢀdàiꢀđểꢀhọcꢀngoạiꢀngữꢀtheoꢀcáchꢀcũꢀvàꢀchúꢀtrọngꢀđếnꢀchấtꢀHượng.ꢀThEc 

hànhꢀnóiꢀngoạiꢀngữꢀcàngꢀnhiều,ꢀchấtꢀHượngꢀngônꢀngữꢀcũngꢀcàngꢀđượcꢀnâng 

cao.ꢀThEcꢀtế,ꢀnếuꢀHấyꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀvềꢀngữꢀ@há@ꢀvàꢀ@hátꢀâmꢀđểꢀđoꢀtínhꢀchính 

xácꢀcủaꢀm8tꢀngônꢀngữ,ꢀthìꢀtaꢀcũngꢀthấyꢀkhiꢀm8tꢀngônꢀngữꢀđượcꢀdạyꢀtheo 

@hươngꢀ@há@ꢀsốꢀHượngꢀcóꢀtínhꢀchínhꢀxácꢀcaoꢀhơnꢀdạyꢀtheoꢀ@hươngꢀ@há@ꢀvề 

chấtꢀHượng.ꢀVìꢀv?y,ꢀđốiꢀvớiꢀviệcꢀđàoꢀtạoꢀngoạiꢀngữ,ꢀviệcꢀnóiꢀnhiềuꢀsẽꢀgiú@ꢀnói 

ngônꢀngữꢀđóꢀtốtꢀhơn.ꢀ 

NhưngꢀnguyênꢀtBcꢀnàyꢀcóꢀá@ꢀdGngꢀđượcꢀchoꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀkhông?ꢀĐược 

A ꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀHuônꢀHàꢀnhưꢀv?y.ꢀCácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀtrướcꢀsauꢀv>n 

choꢀthấy,ꢀcáchꢀnhanhꢀnhấtꢀđểꢀhọcꢀm8tꢀhànhꢀviꢀbánꢀhàngꢀmớiꢀHàꢀsửꢀdGng 

@hươngꢀ@há@ꢀsốꢀHượng.ꢀVíꢀdG,ꢀm8tꢀt?@ꢀđoànꢀđaꢀquốcꢀgiaꢀnổiꢀtiếngꢀrấtꢀthích 

môꢀhìnhꢀSPINꢀvàꢀmuốnꢀthiếtꢀkếꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀdEaꢀtrên 

môꢀhìnhꢀnày.ꢀNhữngꢀngườiꢀthiếtꢀkếꢀchươngꢀtrìnhꢀđãꢀdànhꢀraꢀchínꢀthángꢀđể 

tạoꢀraꢀchươngꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀtrịꢀgiáꢀđếnꢀ950.000ꢀđô-Ha.ꢀChấtꢀHượngꢀHàꢀ@hương 

châmꢀcủaꢀhọ.ꢀVìꢀv?y,ꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀcủaꢀhọ,ꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀchỉꢀđ:tꢀcác 
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câuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀdGngꢀvìꢀcóꢀthểꢀbạnꢀđangꢀkhôngꢀhỏi 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀchấtꢀHượng.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀhọꢀxâyꢀdEngꢀmôꢀhìnhꢀbốnꢀbướcꢀvề 

cáchꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀdànhꢀsEꢀquanꢀtâmꢀđ:cꢀbiệtꢀđếnꢀbaꢀcáchꢀmàꢀtrongꢀđó 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀcóꢀthểꢀkếtꢀnốiꢀtrôiꢀchảyꢀvớiꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀvàꢀvới 

nhữngꢀthủꢀthu?tꢀkhácꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀcóꢀchấtꢀHượngꢀtốtꢀdùꢀcác 

sinhꢀviênꢀyếuꢀkémꢀcốꢀlẩnꢀtránhꢀviệcꢀđưaꢀraꢀnó.ꢀKếtꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀnỗꢀlEcꢀnày 

Hàꢀmôꢀhìnhꢀ<4ꢀbướcꢀbánꢀhàng,ꢀm8tꢀmôꢀhìnhꢀcồngꢀkềnhꢀvàꢀkémꢀthúꢀvịꢀđếnꢀnỗi 

nóꢀkhôngꢀquaꢀnổiꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀvàꢀkhôngꢀnh?nꢀđượcꢀsEꢀđồngꢀtìnhꢀcủaꢀcác 

họcꢀviên.ꢀVềꢀsau,ꢀkhiꢀtheoꢀdõiꢀcácꢀhọcꢀviênꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀnày,ꢀchúngꢀtôi 

thấyꢀhọꢀv>nꢀđ:tꢀtrungꢀbìnhꢀ1,9ꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀtrongꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀA 

khôngꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀtrướcꢀkhiꢀđàoꢀtạo. 

ĐểꢀkhBcꢀ@hGcꢀnhữngꢀsaiꢀsót,ꢀchúngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀđềꢀxuất:ꢀ“Hãyꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀsố 

Hượng.”ꢀVàꢀchỉꢀsauꢀhaiꢀtháng,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀcóꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀdEaꢀtrên 

nhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtươngꢀtEꢀnhưꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀsửꢀdGngꢀtrongꢀkhóaꢀđào 

tạoꢀngoạiꢀngữꢀhiệuꢀquảꢀmàꢀchiꢀ@híꢀHạiꢀchỉꢀbằngꢀ1/10ꢀsoꢀvớiꢀchươngꢀtrìnhꢀcũ. 

Chúngꢀtôiꢀkhôngꢀquanꢀtâmꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđượcꢀđ:tꢀraꢀcóꢀhayꢀhayꢀkhông,ꢀmà 

quanꢀtâmꢀđếnꢀviệcꢀmọiꢀngườiꢀcóꢀhỏiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀnhiềuꢀkhông.ꢀCùng 

vớiꢀviệcꢀtăngꢀsốꢀHượngꢀcâuꢀhỏi,ꢀchấtꢀHượngꢀcâuꢀhỏiꢀcũngꢀđượcꢀnângꢀHên.ꢀM8t 

chươngꢀtrìnhꢀtrịꢀgiáꢀ950.000ꢀđô-HaꢀdEaꢀtrênꢀ@hươngꢀ@há@ꢀvềꢀchấtꢀHượngꢀbị 

loạiꢀbỏ.ꢀCònꢀchươngꢀtrìnhꢀrẻꢀtiềnꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀdEaꢀtrênꢀ@hươngꢀ@há@ꢀvềꢀsố 

Hượngꢀđãꢀđượcꢀá@ꢀdGngꢀtạiꢀbaꢀb8ꢀph?nꢀHớnꢀnhấtꢀcủaꢀt?@ꢀđoànꢀnày. 

NguyênꢀtBcꢀkhiꢀthEcꢀhànhꢀm8tꢀhànhꢀviꢀmớiꢀđóꢀHà:ꢀ 

KhiꢀthEcꢀhành,ꢀhãyꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀsốꢀHượng:ꢀsửꢀdGngꢀm8tꢀhànhꢀviꢀmớiꢀnhiều 

lần.ꢀĐ;ngꢀbănꢀkhoănꢀcácꢀvấnꢀđềꢀvềꢀchấtꢀHượngꢀnhư:ꢀbạnꢀcóꢀđangꢀsửꢀdGngꢀnó 

trôiꢀchảyꢀkhôngꢀhayꢀcóꢀcáchꢀnàoꢀtốtꢀhơnꢀđểꢀdiFnꢀđạtꢀnóꢀkhông.ꢀ 

NhữngꢀđiềuꢀnàyꢀmangꢀHạiꢀcáchꢀhọcꢀhiệuꢀquảꢀcácꢀkỹꢀnăng.ꢀSửꢀdGngꢀhànhꢀvi 

mớiꢀthườngꢀxuyênꢀkhiếnꢀchấtꢀHượngꢀhànhꢀviꢀsẽꢀtEꢀnângꢀHên. 
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QuyꢀtBcꢀ4:ꢀThEcꢀhànhꢀtrongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀanꢀtoàn 

CóꢀHần,ꢀtôiꢀđãꢀthEcꢀhiệnꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀvềꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀđàmꢀ@hán.ꢀM8t 

trongꢀnhữngꢀngườiꢀthamꢀdEꢀđãꢀhỏiꢀtôi:ꢀ“Ngàyꢀmai,ꢀtôiꢀsẽꢀcóꢀm8tꢀcu8cꢀđàm 

@hánꢀHớn.ꢀTôiꢀsẽꢀbánꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀmình.ꢀNhữngꢀbàiꢀhọcꢀnàoꢀtrongꢀchương 

trìnhꢀnàyꢀtôiꢀnênꢀchúꢀtrọngꢀchoꢀcu8cꢀđàmꢀ@hánꢀđó?”ꢀCâuꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀtôiꢀđã 

khiếnꢀanhꢀtaꢀbàngꢀhoàng:ꢀ“Hãyꢀquênꢀmọiꢀđiềuꢀanhꢀđãꢀngheꢀthấyꢀtrong 

chươngꢀtrìnhꢀnàyꢀđi.ꢀCònꢀnếuꢀkhông,ꢀtrongꢀsuốtꢀ@hầnꢀđờiꢀcònꢀHạiꢀcủaꢀmình, 

anhꢀsẽꢀthấyꢀhốiꢀtiếcꢀkhiꢀđãꢀđếnꢀđây.”ꢀ 

Tôiꢀsẽꢀđưaꢀraꢀm8tꢀvàiꢀHờiꢀkhuyênꢀtươngꢀtEꢀchoꢀbạn.ꢀNếuꢀbạnꢀv;aꢀđọcꢀxong 

cuốnꢀsáchꢀnàyꢀvàꢀmuốnꢀghéꢀthămꢀđốiꢀtácꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủaꢀmình,ꢀthìꢀhãy 

quênꢀhếtꢀnhữngꢀđiềuꢀtôiꢀđãꢀviết.ꢀĐóꢀHàꢀm8tꢀthóiꢀquenꢀthu8cꢀbảnꢀtínhꢀcủaꢀcon 

người.ꢀChúngꢀtaꢀHuônꢀthửꢀthEcꢀhànhꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀmớiꢀtrongꢀnhữngꢀtình 

huốngꢀthenꢀchốtꢀvàꢀquanꢀtrọngꢀđểꢀchứngꢀminhꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀviệcꢀthửꢀHàmꢀm8t 

điềuꢀmớiꢀmẻ.ꢀĐâyꢀHàꢀsaiꢀHầmꢀkhủngꢀkhiế@.ꢀNhữngꢀkỹꢀnăngꢀmớiꢀkhiếnꢀchúng 

taꢀcảmꢀthấyꢀHúngꢀtúngꢀvàꢀkhôngꢀthoảiꢀmái.ꢀTh?mꢀchí,ꢀchúngꢀcònꢀtácꢀđ8ng 

tiêuꢀcEcꢀHênꢀkháchꢀhàng.ꢀNếuꢀthửꢀchúngꢀtrongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀquyếtꢀđịnh, 

bạnꢀsẽꢀkhôngꢀthànhꢀcông.ꢀGiảꢀsử,ꢀbạnꢀquyếtꢀđịnhꢀhỏiꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@hí 

nhuꢀcầuꢀhơn.ꢀĐ;ngꢀthEcꢀhànhꢀnóꢀvớiꢀcácꢀđốiꢀtácꢀHớnꢀnhấtꢀcủaꢀmìnhꢀmàꢀhãy 

bBtꢀđầuꢀvớiꢀnhữngꢀđốiꢀtácꢀnhỏꢀho:cꢀkháchꢀhàngꢀquen,ꢀhayꢀtrongꢀnhữngꢀHĩnh 

vEcꢀmàꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀbịꢀmấtꢀgìꢀnếuꢀthấtꢀbại. 

Luônꢀthửꢀnhữngꢀhànhꢀviꢀmớiꢀtrongꢀcácꢀtìnhꢀhuốngꢀanꢀtoànꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀthấy 

thoảiꢀmáiꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀchúng.ꢀĐ;ngꢀHấyꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀ 

quanꢀtrọngꢀđểꢀthEcꢀhànhꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀmới. 

NhữngꢀquyꢀtBcꢀnàyꢀđượcꢀxế@ꢀtheoꢀtrìnhꢀtEꢀnhằmꢀcungꢀcấ@ꢀchiếnꢀHượcꢀđơn 

giảnꢀchoꢀviệcꢀhọcꢀvàꢀnângꢀcaoꢀkỹꢀnăngꢀcủaꢀbạnꢀ(HìnhꢀC.1).ꢀ=ùꢀmGcꢀđíchꢀcủa 

tôiꢀHàꢀnângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀnhưngꢀbốnꢀquyꢀtBcꢀcơꢀbảnꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ 

bạnꢀnângꢀcaoꢀbấtꢀcứꢀkỹꢀnăngꢀnào,ꢀt;ꢀkỹꢀnăngꢀtánꢀtỉnhꢀchoꢀtớiꢀkỹꢀnăngꢀHáiꢀmáy 
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bay. 

Hìnhꢀ8.1:ꢀCácꢀchiếnꢀlvợcꢀđểꢀrènꢀluyệnꢀmộtꢀkỹꢀnăngꢀmới 

TÓMꢀTẮTꢀCÁCꢀGIAIꢀĐOẠNꢀBÁNꢀHÀNG 

Hãyꢀtổngꢀkếtꢀcácꢀvấnꢀđềꢀchínhꢀđượcꢀđềꢀc?@ꢀđếnꢀtrongꢀcácꢀchươngꢀđầu. 

4 ꢀgiaiꢀđoạnꢀcủaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀ(Chươngꢀ1) 

Hầuꢀhếtꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀtiếnꢀtriểnꢀquaꢀ4ꢀgiaiꢀđoạnꢀriêngꢀbiệtꢀ(Hình 

8.2): 
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•ꢀ=>nꢀnh?@ꢀ(Giaiꢀđoạnꢀmởꢀđầu).ꢀNhữngꢀsEꢀkiệnꢀbanꢀđầuꢀhâmꢀnóngꢀdầnꢀcu8c 

muaꢀbán. 

•ꢀThămꢀdò.ꢀPhátꢀhiệnꢀnhữngꢀđ:cꢀđiểm,ꢀthôngꢀtinꢀvàꢀnhuꢀcầu. 

•ꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀChoꢀthấyꢀbạnꢀsẽꢀnh?nꢀđượcꢀđiềuꢀxứngꢀđángꢀkhiꢀđưa 

raꢀcácꢀkhảꢀnăng. 

•ꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo.ꢀNh?nꢀđượcꢀsEꢀchấ@ꢀthu?nꢀđểꢀtiếnꢀtớiꢀbướcꢀbánꢀhàngꢀcao 

hơn. 

D>nꢀnh?@ꢀ(Chươngꢀ<) 

Theoꢀchúngꢀtôi,ꢀkhôngꢀcóꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtốtꢀnhấtꢀnàoꢀđểꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀbán 

hàng.ꢀNhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀrấtꢀHinhꢀhoạtꢀvà 

hiếmꢀkhiꢀbBtꢀđầuꢀhaiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtheoꢀcùngꢀm8tꢀcáchꢀgiốngꢀnhau.ꢀCác 

chươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthốngꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀmởꢀđầu 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀAꢀ(1)ꢀHiênꢀquanꢀtớiꢀnhuꢀcầuꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀvàꢀ(2)ꢀtrình 

bàyꢀvềꢀlợiꢀíchꢀngayꢀmởꢀđầu.ꢀCóꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀkhôngꢀđượcꢀdEꢀtínhꢀtrướcꢀvà 

nênꢀcẩnꢀtrọngꢀkhiꢀsửꢀdGng. 

Thămꢀdòꢀ(Chươngꢀ4) 

Theoꢀnghiênꢀcứu,ꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀtruyềnꢀthốngꢀgiữaꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀmởꢀvàꢀđóng 

khôngꢀdEꢀbáoꢀsEꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn.ꢀThayꢀvàoꢀđó, 

nhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthườngꢀsửꢀdGngꢀchuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀđể 

@hátꢀhiệnꢀvàꢀ@hátꢀtriểnꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀgiaoꢀdịchꢀHớn. 

•ꢀCâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình.ꢀLàꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀđ:cꢀđiểm,ꢀbốiꢀcảnhꢀvàꢀđiềuꢀmàꢀkhách 

hàngꢀđangꢀHàm.ꢀHỏiꢀquáꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀcóꢀthểꢀgâyꢀnhàmꢀchánꢀvà 

khiếnꢀkháchꢀhàngꢀnổiꢀgi?n.ꢀTheoꢀnghiênꢀcứu,ꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀthành 

côngꢀrấtꢀítꢀđ:tꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀvìꢀmỗiꢀcâuꢀhỏiꢀđềuꢀcóꢀmGcꢀđích. 
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•ꢀCâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀLàꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀcácꢀvấnꢀđề,ꢀkhóꢀkhăn,ꢀrBcꢀrốiꢀhayꢀsE 

khôngꢀhàiꢀHòngꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀHiênꢀquanꢀch:tꢀchẽꢀtới 

thànhꢀcôngꢀcủaꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏ,ꢀnhưngꢀchúngꢀHạiꢀítꢀtácꢀđ8ngꢀđếnꢀcác 

thươngꢀvGꢀlớn. 

•ꢀCâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀLàꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀnhữngꢀh?uꢀquảꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀdoꢀcácꢀvấn 

đềꢀrBcꢀrốiꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀgâyꢀra.ꢀCácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀthường 

chứaꢀm8tꢀHượngꢀHớnꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀKhảꢀnăngꢀ@hátꢀtriểnꢀsEꢀgợiꢀDꢀHàꢀkỹ 

năngꢀquyếtꢀđịnhꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớnꢀvìꢀnóꢀtăngꢀnh?nꢀthứcꢀcủa 

kháchꢀhàngꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀbạnꢀđãꢀnêu. 

•ꢀCâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀLàꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀgiáꢀtrị,ꢀtínhꢀhữuꢀdGng,ꢀtínhꢀthiết 

thEcꢀmàꢀkháchꢀhàngꢀnh?nꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀgiảiꢀ@há@.ꢀGiốngꢀnhưꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

GợiꢀD,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀHiênꢀquanꢀch:tꢀchẽꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀcủa 

thươngꢀvGꢀlớn. 

MôꢀhìnhꢀSPINꢀthườngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀtheoꢀchuỗi,ꢀbBtꢀđầuꢀvớiꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTình 

hìnhꢀđểꢀhìnhꢀthànhꢀthôngꢀtinꢀnền,ꢀtiế@ꢀtheoꢀHàꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀđểꢀtìmꢀra 

nhữngꢀkhóꢀkhănꢀrBcꢀrối,ꢀtiế@ꢀnữaꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀđểꢀ@hátꢀtriểnꢀtínhꢀnghiêm 

trọngꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀvàꢀcuốiꢀcùngꢀHàꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀbu8cꢀkhách 

hàngꢀ@hảiꢀcânꢀnhBcꢀvềꢀnhữngꢀHợiꢀíchꢀmàꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀbạnꢀđưaꢀra.ꢀNhưng 

chuỗiꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀcứngꢀnhBc.ꢀĐểꢀđạtꢀhiệu 

quả,ꢀ@hảiꢀsửꢀdGngꢀnóꢀHinhꢀhoạt. 

Chứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀ(Chươngꢀ5) 

Địnhꢀnghĩaꢀtruyềnꢀthốngꢀvềꢀm8tꢀHợiꢀíchꢀAꢀtuyênꢀbốꢀchoꢀthấyꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủa 

bạnꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀhayꢀhữuꢀíchꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀAꢀHuôn 

hiệuꢀquảꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀnhỏꢀnhưngꢀHạiꢀthấtꢀbạiꢀkhiꢀquyꢀmô 

cácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrởꢀnênꢀHớnꢀhơn.ꢀTrongꢀcácꢀthươngꢀvGꢀlớn,ꢀtínhꢀhiệuꢀquả 

củaꢀHợiꢀíchꢀchoꢀthấyꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀdịchꢀvGꢀcủaꢀbạnꢀđá@ꢀứngꢀđượcꢀnhuꢀcầu 

Hiệnꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnào. 
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Đạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀ(Chươngꢀ2) 

Nhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀHuônꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀnhỏ 

nhưngꢀHạiꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀhơn.ꢀTheoꢀcác 

nghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀcáchꢀđơnꢀgiảnꢀnhấtꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèoꢀcũng 

chínhꢀHàꢀcáchꢀhiệuꢀquảꢀnhất: 

• 

• 

• 

ꢀKiểmꢀtraꢀxemꢀbạnꢀđãꢀnBmꢀđượcꢀcácꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀchủꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀchưa. 

ꢀTổngꢀkếtꢀcácꢀHợiꢀích. 

ꢀĐềꢀxuấtꢀHờiꢀcamꢀkếtꢀ@hùꢀhợp. 

CHIẾNꢀLƯỢCꢀHỌCꢀCÁCꢀHÀNHꢀVIꢀSPIN 

Cácꢀđồngꢀnghiệ@ꢀcủaꢀtôiꢀtạiꢀHuthwaiteꢀđãꢀhợ@ꢀtácꢀvớiꢀhàngꢀnghìnꢀngườiꢀbán 

hàngꢀvàꢀgiú@ꢀhọꢀsửꢀdGngꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđượcꢀmôꢀtảꢀtrongꢀcuốnꢀsáchꢀnày. 

Chúngꢀtôiꢀđãꢀthửꢀnghiệmꢀrấtꢀnhiềuꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđàoꢀtạoꢀkhácꢀnhau.ꢀTạiꢀcác 

t?@ꢀđoànꢀHớn,ꢀnhìnꢀchungꢀchúngꢀtôiꢀchấ@ꢀnh?nꢀnhữngꢀthiếtꢀkếꢀtrongꢀđóꢀcó 

hìnhꢀthànhꢀnênꢀcáchꢀsửꢀdGngꢀcôngꢀ@huꢀcủaꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀhọcꢀt?@ꢀtiênꢀtiến. 

M:tꢀkhác,ꢀchúngꢀtôiꢀcốꢀgBngꢀ@hátꢀtriểnꢀm8tꢀsốꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđơnꢀgiảnꢀđểꢀgiú@ 

nângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀcủaꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀcácꢀthiếtꢀkếꢀcông 

@huꢀvàꢀtỉꢀmỉꢀvềꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀnhìnꢀchungꢀmangꢀHạiꢀnhiềuꢀHợiꢀích 

vềꢀnăngꢀsuấtꢀhơnꢀHàꢀnhữngꢀthiếtꢀkếꢀgiảnꢀđơn,ꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀkhiếnꢀchúngꢀtôiꢀhơi 

doꢀdEꢀkhiꢀgiớiꢀthiệuꢀnhữngꢀbướcꢀđơnꢀgiảnꢀtrongꢀviệcꢀnângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăng 

củaꢀbạn. 

Th?mꢀchí,ꢀcònꢀcóꢀm8tꢀsốꢀcáchꢀthôngꢀthườngꢀvàꢀkháꢀdFꢀdàngꢀđểꢀbiếnꢀcácꢀkết 

quảꢀnghiênꢀcứuꢀtrongꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀthànhꢀnhữngꢀhànhꢀđ8ngꢀthEcꢀtế.ꢀHãy 

HàmꢀtheoꢀbốnꢀHờiꢀkhuyênꢀdướiꢀđây. 

T?@ꢀtrungꢀvàoꢀgiaiꢀđoạnꢀđiềuꢀtraꢀnghiênꢀcứu 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

196 

  

 
 

  

RấtꢀnhiềuꢀngườiꢀkhiꢀH?@ꢀkếꢀhoạchꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀnghĩꢀvềꢀđiềuꢀhọꢀsẽ 

nóiꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀvềꢀđiềuꢀhọꢀsẽꢀhỏi.ꢀM:tꢀkhác,ꢀhọꢀlạiꢀt?p 

trungꢀquáꢀnhiềuꢀvàoꢀgiaiꢀđoạnꢀChứngꢀminhꢀkhảꢀnăng.ꢀĐóꢀHàꢀm8tꢀsaiꢀHầm.ꢀ=ù 

cóꢀthểꢀchứngꢀminhꢀkhảꢀnăngꢀtốtꢀđếnꢀđâu,ꢀbạnꢀcũngꢀsẽꢀchỉꢀtạoꢀraꢀm8tꢀtácꢀđ8ng 

rấtꢀnhỏꢀtr;ꢀkhiꢀngayꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀ@hátꢀtriểnꢀđượcꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀAꢀvìꢀkhách 

hàngꢀmuốnꢀkhảꢀnăngꢀmàꢀbạnꢀnêuꢀra.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcũngꢀđúngꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀĐạt 

đượcꢀgiaoꢀkèo.ꢀNếuꢀkháchꢀhàngꢀkhôngꢀmuốnꢀcáiꢀmàꢀbạnꢀđưaꢀra,ꢀbạnꢀsẽꢀg:p 

khóꢀkhănꢀđểꢀnh?nꢀđượcꢀm8tꢀgiaoꢀkèo.ꢀHãyꢀt?@ꢀtrungꢀmọiꢀnỗꢀlEcꢀvàoꢀgiai 

đoạnꢀThămꢀdò,ꢀthEcꢀhànhꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi.ꢀNếuꢀbiếtꢀ@hátꢀtriểnꢀnhu 

cầuꢀAꢀbu8cꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀmongꢀmuốnꢀđạtꢀđượcꢀnhữngꢀkhảꢀnăngꢀbạnꢀđưa 

ra,ꢀthìꢀbạnꢀsẽꢀdFꢀdàngꢀchỉꢀraꢀcácꢀHợiꢀíchꢀhayꢀĐạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo.ꢀKỹꢀnăngꢀbán 

hàngꢀchínhꢀnằmꢀởꢀgiaiꢀđoạnꢀThămꢀdò,ꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀSPINꢀbu8cꢀkhách 

hàngꢀthấyꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀth?tꢀsEꢀvớiꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạn. 

PhátꢀtriểnꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀchuỗiꢀSPIN 

Đ;ngꢀthEcꢀhànhꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀchoꢀđếnꢀkhi 

cảmꢀthấyꢀhiểuꢀbiếtꢀkháꢀvữngꢀvàngꢀvềꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình. 

1.ꢀTrướcꢀtiên,ꢀhãyꢀxácꢀđịnhꢀxemꢀbạnꢀcóꢀđangꢀhỏiꢀđủꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀthu8cꢀm8t 

loạiꢀnàoꢀđóꢀhayꢀkhông.ꢀNếuꢀđangꢀđưaꢀraꢀquáꢀnhiềuꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểm,ꢀhãy 

bBtꢀđầuꢀđ:tꢀthêmꢀnhiềuꢀHoạiꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀhơn.ꢀHầuꢀhếtꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀbạnꢀđưaꢀra 

sẽꢀHàꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình.ꢀHãyꢀthEcꢀhànhꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀm8tꢀvàiꢀtuần 

choꢀđếnꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀthoảiꢀmáiꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀnó. 

2.ꢀTiế@ꢀtheo,ꢀhãyꢀđ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề.ꢀMGcꢀđíchꢀHàꢀhỏiꢀkháchꢀhàngꢀvềꢀcác 

rBcꢀrối,ꢀnhữngꢀkhóꢀkhănꢀhayꢀsEꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀítꢀnhấtꢀsáuꢀHầnꢀtrongꢀm8tꢀcu8c 

bánꢀhàng.ꢀHãyꢀt?@ꢀtrungꢀxâyꢀdEngꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề;ꢀđ;ngꢀbăn 

khoănꢀcâuꢀhỏiꢀđóꢀcóꢀ“hay”ꢀhayꢀkhông. 

3.ꢀNếuꢀcảmꢀthấyꢀmìnhꢀđangꢀHàmꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀviệcꢀ@hátꢀhiệnꢀcácꢀrBcꢀrối 

củaꢀkháchꢀhàng,ꢀthìꢀđâyꢀHàꢀHúcꢀchuyểnꢀsangꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏi 
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nàyꢀrấtꢀkhóꢀđ:t,ꢀvìꢀv?yꢀbạnꢀcầnꢀdànhꢀvàiꢀthángꢀthEcꢀhànhꢀtrướcꢀkhiꢀhoànꢀtoàn 

thoảiꢀmáiꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀchúng.ꢀ 

Đểꢀcóꢀm8tꢀkhởiꢀđầuꢀsuônꢀsẻ,ꢀhãyꢀđọcꢀHạiꢀvíꢀdGꢀtrongꢀ@hầnꢀ“CácꢀcâuꢀhỏiꢀGợi 

D”ꢀAꢀChươngꢀ4.ꢀSauꢀđó,ꢀhãyꢀthayꢀvấnꢀđềꢀtrongꢀvíꢀdGꢀđóꢀbằngꢀvấnꢀđềꢀcủa 

chínhꢀbạn:ꢀm8tꢀtrongꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀcho 

kháchꢀhàng.ꢀHãyꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀtrongꢀvíꢀdGꢀđóꢀnhưꢀm8tꢀkiểuꢀm>u,ꢀcố 

gBngꢀviếtꢀm8tꢀsốꢀvíꢀdGꢀvềꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀmàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀđ:t.ꢀNhữngꢀcâu 

hỏiꢀđóꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀthấyꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀđủꢀnghiêmꢀtrọngꢀđểꢀđưaꢀraꢀm8t 

hànhꢀđ8ng.ꢀHãyꢀH?@ꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀHDꢀHẽꢀsẽꢀsửꢀdGngꢀđểꢀthuyếtꢀ@hGcꢀkhách 

hàngꢀrằngꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀth?tꢀsEꢀrấtꢀnghiêmꢀtrọng,ꢀvíꢀdGꢀnhư:ꢀnóꢀgâyꢀthiệtꢀhạiꢀvề 

năngꢀsuất,ꢀtăngꢀchiꢀ@híꢀvàꢀkhôngꢀtạoꢀđàꢀthúcꢀđẩyꢀchoꢀnhânꢀviên.ꢀTiế@ꢀtheo, 

hãyꢀchuyểnꢀmỗiꢀHDꢀdoꢀđóꢀthànhꢀm8tꢀcâuꢀhỏiꢀnhư:ꢀ“Vấnꢀđềꢀnàyꢀảnhꢀhưởngꢀthế 

nàoꢀđếnꢀhiệuꢀsuấtꢀcủaꢀbạn?”,ꢀ“Nóꢀtăngꢀchiꢀ@híꢀcủaꢀbạnꢀHênꢀbaoꢀnhiêu?”…. 

4.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀnếuꢀcảmꢀthấyꢀthoảiꢀmáiꢀkhiꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀD,ꢀcâuꢀhỏi 

VấnꢀđềꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình,ꢀhãyꢀhướngꢀsEꢀchúꢀDꢀcủaꢀmìnhꢀsangꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

Chiꢀ@híꢀnhuꢀcầu.ꢀThayꢀvìꢀđưaꢀraꢀcácꢀHợiꢀíchꢀchoꢀkháchꢀhàng,ꢀhãyꢀt?@ꢀtrungꢀhỏi 

cácꢀcâuꢀhỏiꢀbu8cꢀkháchꢀhàngꢀ@hảiꢀnóiꢀraꢀcácꢀHợiꢀích.ꢀĐ:tꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

Điềuꢀnàyꢀsẽꢀgiú@ꢀíchꢀchoꢀbạnꢀnhưꢀthếꢀnào? 

Bạnꢀnh?nꢀthấyꢀđiềuꢀgìꢀởꢀnhữngꢀ@hầnꢀbổꢀsungꢀtrongꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀnày? 

Cóꢀcáchꢀnàoꢀgiú@ꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀtrởꢀnênꢀhữuꢀdGngꢀkhông? 

M8tꢀHầnꢀnữa,ꢀđ;ngꢀbănꢀkhoănꢀrằngꢀbạnꢀđangꢀhỏiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhu 

cầuꢀcóꢀtốtꢀhayꢀkhông.ꢀHãyꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀsốꢀHượngꢀAꢀhãyꢀđ:tꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏi. 

Phânꢀtíchꢀsảnꢀ@hẩmꢀtheoꢀhướngꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđề 

Đ;ngꢀnghĩꢀđếnꢀcácꢀtínhꢀnăngꢀvàꢀưuꢀđiểmꢀcóꢀtrongꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀcủaꢀbạnꢀmà 

hãyꢀnghĩꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀgiảiꢀquyếtꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀmỗiꢀsảnꢀ@hẩmꢀđó.ꢀPhânꢀtíchꢀcác 
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sảnꢀphẩmꢀbằngꢀcáchꢀH?@ꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀrBcꢀrốiꢀsẽꢀđượcꢀgiảiꢀquyết.ꢀTiế@ꢀtheo, 

sửꢀdGngꢀdanhꢀsáchꢀđóꢀđểꢀl?@ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀcóꢀthểꢀsửꢀdGngꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

Nghĩꢀvềꢀsảnꢀ@hẩmꢀtheoꢀhướngꢀnày,ꢀbạnꢀsẽꢀdFꢀdàngꢀchọnꢀraꢀcáchꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi 

SPIN. 

L?@ꢀkếꢀhoạch,ꢀthEcꢀhiệnꢀvàꢀxemꢀHạiꢀtoànꢀb8 

PhầnꢀHớnꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđềuꢀnh?nꢀthứcꢀđượcꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀviệc 

l?@ꢀkếꢀhoạchꢀbánꢀhàngꢀdùꢀthEcꢀtế,ꢀhọꢀchỉꢀdànhꢀraꢀvàiꢀ@hútꢀtrướcꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀđểꢀHàmꢀviệcꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀviệcꢀrènꢀHuyệnꢀbịꢀhạnꢀchếꢀHàꢀdoꢀviệcꢀH?@ꢀkế 

hoạchꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀho:cꢀdoꢀtạoꢀraꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhữngꢀbàiꢀhọcꢀquan 

trọngꢀnhấtꢀcóꢀđượcꢀt;ꢀcáchꢀbạnꢀxemꢀxétꢀnhữngꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀdoꢀmìnhꢀtạo 

nên.ꢀSauꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀhãyꢀtEꢀđ:tꢀchoꢀmìnhꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhư: 

• 

• 

• 

ꢀTôiꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀmGcꢀtiêuꢀcủaꢀmìnhꢀchưa? 

ꢀNếuꢀđượcꢀthEcꢀhiệnꢀlạiꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀtôiꢀsẽꢀHàmꢀgìꢀkhác? 

ꢀLiệuꢀđiềuꢀgìꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀđiềuꢀtôiꢀđãꢀhọcꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀtrongꢀtươngꢀHai? 

•ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀsửꢀdGngꢀnhữngꢀđiềuꢀđãꢀđượcꢀhọcꢀởꢀđâu? 

Đángꢀtiếc,ꢀrấtꢀhiếmꢀngườiꢀtrongꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀđủꢀthờiꢀgianꢀđểꢀđ:tꢀchoꢀmình 

nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcóꢀhệꢀthốngꢀnhưꢀthếꢀnày.ꢀTrongꢀnhiềuꢀnămꢀqua,ꢀtôiꢀđãꢀcóꢀcơ 

h8iꢀđiꢀcùngꢀvớiꢀrấtꢀnhiềuꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀhàngꢀđầuꢀthếꢀgiới.ꢀLàꢀnhà 

nghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀđãꢀnh?nꢀthấyꢀm8tꢀsốꢀđiểmꢀkhácꢀnhauꢀđểꢀ@hânꢀbiệtꢀhọꢀvới 

nhữngꢀngườiꢀkhôngꢀthu8cꢀtố@ꢀd>nꢀđầu.ꢀCóꢀhaiꢀđiểmꢀnổiꢀb?t.ꢀĐiểmꢀkhácꢀnhau 

đầuꢀtiênꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀthu8cꢀtố@ꢀd>nꢀđầuꢀrấtꢀchúꢀtrọngꢀđếnꢀviệcꢀxemꢀxétꢀHại 

mỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHọꢀ@hânꢀtíchꢀtỉꢀmỉꢀnhữngꢀđiềuꢀhọꢀhọcꢀđượcꢀvàꢀnghĩꢀvề 

khảꢀnăngꢀcảiꢀthiệnꢀnhữngꢀđiềuꢀđó. 

ĐiểmꢀkhácꢀnhauꢀthứꢀhaiꢀHà,ꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀhàngꢀth?tꢀsEꢀthànhꢀcông 
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đềuꢀth;aꢀnh?nꢀrằngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀhọꢀphGꢀthu8cꢀvàoꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀchính 

xácꢀhọꢀcóꢀđược.ꢀHọꢀcóꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀtuyệtꢀvờiꢀtrongꢀviệcꢀH?@ꢀchiếnꢀHượcꢀtrên 

quyꢀmôꢀr8ngꢀnhưngꢀđóꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀđiềuꢀ@hânꢀbiệtꢀhọ.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀngườiꢀbán 

hàngꢀkémꢀthànhꢀcôngꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀm8tꢀbảnꢀbáoꢀcáoꢀhoànꢀhảoꢀvềꢀtoàn 

b8ꢀchiếnꢀHược.ꢀSEꢀkhácꢀnhauꢀrõꢀràngꢀởꢀđâyꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀthu8cꢀtố@ꢀd>nꢀđầu 

cóꢀthểꢀbiếnꢀchiếnꢀHượcꢀthànhꢀhànhꢀviꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquả.ꢀHọꢀbiếtꢀ@hảiꢀHàmꢀgì 

trongꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHọꢀhiểuꢀt;ngꢀchiꢀtiết.ꢀĐóꢀHàꢀHDꢀdoꢀhọꢀrấtꢀchúꢀtrọngꢀvào 

việcꢀH?@ꢀkếꢀhoạchꢀvàꢀxemꢀxétꢀHạiꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng. 

HãyꢀtEꢀhỏiꢀxemꢀHiệuꢀbạnꢀcóꢀdànhꢀđủꢀthờiꢀgianꢀđểꢀxemꢀxétꢀHạiꢀt;ngꢀchiꢀtiếtꢀđã 

diFnꢀraꢀtrongꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀkhông.ꢀĐ;ngꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀkếtꢀHu?nꢀchung 

chungꢀnhư:ꢀ“NóꢀđãꢀdiFnꢀraꢀth?tꢀsEꢀtốt.”ꢀHãyꢀtEꢀhỏiꢀvềꢀt;ngꢀchiꢀtiết.ꢀPhầnꢀnào 

củaꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀdiFnꢀraꢀtốtꢀhơnꢀcácꢀ@hầnꢀkhác?ꢀTạiꢀsao?ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀcG 

thểꢀnàoꢀbạnꢀđãꢀhỏiꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀnhấtꢀtớiꢀkháchꢀhàng?ꢀKháchꢀhàngꢀthấy 

nhữngꢀnhuꢀcầuꢀnàoꢀHàꢀcầnꢀthiết?ꢀNhữngꢀnhuꢀcầuꢀnàoꢀđãꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀcu8c 

tranhꢀHu?n?ꢀTạoꢀsao?ꢀHànhꢀviꢀnàoꢀtrongꢀsốꢀcácꢀhànhꢀviꢀbạnꢀdùngꢀcóꢀảnh 

hưởngꢀnhất?ꢀNếuꢀkhôngꢀ@hânꢀtíchꢀquáꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀmìnhꢀm8tꢀcáchꢀchi 

tiết,ꢀbạnꢀsẽꢀđểꢀlỡꢀcácꢀcơꢀh8iꢀthEcꢀhànhꢀvàꢀnângꢀcaoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàng. 

LỜIꢀCUỐI 

CóꢀHẽ,ꢀkếtꢀHu?nꢀđángꢀkểꢀnhấtꢀrútꢀraꢀt;ꢀcácꢀcu8cꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀbánꢀhàngꢀở 

HuthwaiteꢀHàꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀt;ngꢀchiꢀtiết.ꢀKhiꢀbBtꢀđầuꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀđã 

nóiꢀrằngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀgiaoꢀdịchꢀnằmꢀởꢀnhữngꢀ@hạmꢀviꢀr8ngꢀhơnꢀnhưngꢀtôi 

khôngꢀcònꢀtinꢀđiềuꢀnàyꢀnữa.ꢀNghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀthấyꢀthànhꢀcông 

đượcꢀhìnhꢀthànhꢀt;ꢀnhữngꢀđơnꢀthểꢀnhỏꢀquanꢀtrọngꢀđượcꢀgọiꢀHàꢀcácꢀhànhꢀvi. 

ĐóꢀHàꢀhàngꢀtrămꢀchiꢀtiếtꢀhànhꢀviꢀnhỏꢀtrongꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvàꢀchúngꢀsẽ 

quyếtꢀđịnhꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀđóꢀthànhꢀcôngꢀhayꢀkhông. 

Cuốiꢀcùng,ꢀbạnꢀnênꢀt?@ꢀtrungꢀvàoꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀnhỏꢀnày.ꢀHãyꢀchúꢀDꢀđếnꢀcác 

hànhꢀviꢀđơnꢀthểꢀcơꢀbảnꢀbạnꢀsửꢀdGngꢀkhiꢀbánꢀhàng.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀđ:tꢀhàng 

nghìnꢀgiaoꢀdịchꢀdướiꢀHăngꢀkínhꢀhiểnꢀviꢀđểꢀtáchꢀraꢀm8tꢀsốꢀhànhꢀviꢀcGꢀthểꢀmang 
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lạiꢀthànhꢀcôngꢀchoꢀcácꢀthươngꢀvGꢀlớn.ꢀHãyꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkếtꢀquảꢀt;ꢀnhững 

nghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđểꢀkiểmꢀchứng,ꢀ@hátꢀtriểnꢀvàꢀnângꢀcaoꢀcácꢀchiꢀtiết 

nhỏꢀtrongꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn. 
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PhụꢀlụcꢀA:ꢀĐánhꢀGiáꢀMôꢀHình 

SPIN 

Hơnꢀm8tꢀthếꢀkỷꢀtrước,ꢀnhàꢀv?tꢀHDꢀhọcꢀngườiꢀẠnh,ꢀbáꢀtướcꢀKeHvinꢀviết:ꢀ“Nếu 

bạnꢀkhôngꢀthểꢀđánhꢀgiáꢀsEꢀv?tꢀbằngꢀđịnhꢀHượng,ꢀthìꢀkiếnꢀthứcꢀcủaꢀbạnꢀthu8c 

loạiꢀtầmꢀthườngꢀvàꢀnghèoꢀnàn.”ꢀKeHvinꢀđãꢀđúngꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀđangꢀsống 

trongꢀm8tꢀthờiꢀđạiꢀmới,ꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀthếꢀkỷꢀXIXꢀnữa.ꢀSEꢀđánhꢀgiá,ꢀbằng 

chứngꢀvàꢀcácꢀcu8cꢀkiểmꢀtraꢀcẩnꢀtrọngꢀkhôngꢀcònꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀđ8tꢀ@háꢀnhư 

cácꢀnhàꢀkhoaꢀhọcꢀtrướcꢀđãꢀHàmꢀởꢀkỷꢀnguyênꢀvàngꢀcủaꢀkhoaꢀhọc.ꢀKếtꢀquảꢀHà 

nghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀ@hảiꢀchuyểnꢀthànhꢀ@hần 

phGꢀlGcꢀthayꢀvìꢀHàꢀm8tꢀđiểmꢀnhấnꢀởꢀgiữaꢀcuốnꢀsáchꢀnhưꢀbáꢀtướcꢀKeHvinꢀđã 

Hàm.ꢀTôiꢀnghĩꢀđâyꢀHàꢀ@hầnꢀthúꢀvịꢀnhấtꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmìnhꢀvàꢀhyꢀvọng 

bạnꢀcũngꢀthấyꢀv?y. 

BằngꢀchứngꢀHàꢀm8tꢀchủꢀđềꢀhấ@ꢀd>n.ꢀLàmꢀsaoꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀbiếtꢀnhững 

@hươngꢀ@há@ꢀtrongꢀcuốnꢀsáchꢀnàyꢀth?tꢀsEꢀđóngꢀgó@ꢀchoꢀthànhꢀcôngꢀtrong 

kinhꢀdoanh?ꢀĐâyꢀHàꢀthửꢀtháchꢀkhóꢀkhănꢀnhấtꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôi 

A ꢀthuꢀth?@ꢀbằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀDꢀtưởngꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀth?tꢀsEꢀgó@ 

phầnꢀcảiꢀtiếnꢀđángꢀkểꢀcácꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀquanꢀtrọng.ꢀTôiꢀcóꢀthểꢀnói, 

chúngꢀtôiꢀHàꢀđ8iꢀnghiênꢀcứuꢀđầuꢀtiênꢀđưaꢀraꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀkhoaꢀhọcꢀch:t 

chẽꢀđểꢀchứngꢀminhꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀbánꢀhàngꢀcGꢀthểꢀcóꢀthểꢀcảiꢀthiệnꢀđángꢀkể 

hiệuꢀsuấtꢀbánꢀhàngꢀhayꢀkhông. 

Cóꢀnhiềuꢀngườiꢀnóiꢀrằngꢀnhữngꢀmôꢀhìnhꢀvàꢀ@hươngꢀ@há@ꢀcủaꢀhọꢀđemꢀHạiꢀsE 

cảiꢀthiệnꢀấnꢀtượngꢀtrongꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanh.ꢀCóꢀnhữngꢀHờiꢀhứaꢀhẹnꢀrấtꢀhấp 

d>nꢀvềꢀsEꢀthànhꢀcôngꢀcũngꢀnhưꢀkhôngꢀthiếuꢀnhữngꢀHờiꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀcác 

@hươngꢀ@há@ꢀđemꢀHạiꢀsEꢀcảiꢀthiệnꢀđángꢀkểꢀđượcꢀđưaꢀraꢀt;ꢀcácꢀchươngꢀtrình 

đàoꢀtạo.ꢀNhưngꢀbaoꢀnhiêuꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀHờiꢀhứaꢀhẹnꢀhấ@ꢀd>nꢀnàyꢀcóꢀthể 

vượtꢀquaꢀnhữngꢀcu8cꢀđiềuꢀtraꢀkỹꢀHưỡng?ꢀ6ấtꢀtiếcꢀkhôngꢀcóꢀtrườngꢀhợ@ꢀnào 
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cả.ꢀKhiꢀbạnꢀkiểmꢀnghiệmꢀchúngꢀkỹꢀcàngꢀhơn,ꢀhầuꢀhếtꢀ“nhữngꢀ@hươngꢀthuốc 

thầnꢀdiệu”ꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀcôngꢀ@huꢀtrongꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀkháꢀgiống 

vớiꢀnhữngꢀHờiꢀquảngꢀcáoꢀvềꢀdầuꢀrBnꢀcáchꢀđâyꢀvàiꢀtrămꢀnăm.ꢀ 

TôiꢀkhôngꢀcóꢀẩnꢀDꢀgìꢀkhiꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀsoꢀsánhꢀgiữaꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàng 

vớiꢀdầuꢀrBn.ꢀNhiềuꢀnhàꢀcungꢀcấ@ꢀdầuꢀrBn,ꢀcácꢀhỗnꢀhợ@ꢀthầnꢀdiệuꢀvàꢀnhững 

viênꢀthuốcꢀkỳꢀdiệuꢀđềuꢀtinꢀrằngꢀhọꢀđãꢀtìmꢀraꢀm8tꢀcáchꢀchữaꢀtrịꢀtuyệtꢀvời. 

NiềmꢀtinꢀcủaꢀhọꢀđơnꢀgiảnꢀHàꢀdEaꢀtrênꢀm8tꢀquanꢀniệmꢀsaiꢀHầm.ꢀHãyꢀthửꢀtưởng 

tượngꢀmìnhꢀHàꢀm8tꢀbácꢀsỹꢀởꢀthếꢀkỷꢀXVIII.ꢀBạnꢀđangꢀđiềuꢀtrịꢀchoꢀm8tꢀbệnh 

nhânꢀốmꢀn:ngꢀvàꢀđãꢀthửꢀmọiꢀcáchꢀnhưngꢀkhôngꢀthểꢀchữaꢀđượcꢀbệnh.ꢀVìꢀv?y, 

trongꢀHúcꢀtuyệtꢀvọng,ꢀbạnꢀđãꢀtr8nꢀthảoꢀm8cꢀvàꢀchấtꢀđ8cꢀvớiꢀnhau.ꢀBệnhꢀnhân 

củaꢀbạnꢀuốngꢀhỗnꢀhợ@ꢀnàyꢀvàꢀsốngꢀsót.ꢀƠ-rê-ka!ꢀBạnꢀv;aꢀtìmꢀraꢀm8tꢀ@hương 

thuốcꢀthầnꢀdiệu.ꢀVàꢀtrongꢀHúcꢀcònꢀđangꢀhăngꢀhái,ꢀbạnꢀkhôngꢀđểꢀDꢀrằngꢀngười 

bệnhꢀđangꢀdầnꢀhồiꢀ@hGc.ꢀTrongꢀquãngꢀđờiꢀcònꢀHại,ꢀbạnꢀHuônꢀtinꢀrằngꢀthứꢀhỗn 

dượcꢀđóꢀđãꢀcứuꢀsốngꢀngườiꢀbệnh. 

ĐóꢀchínhꢀxácꢀHàꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀvớiꢀ@hầnꢀHớnꢀcácꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbán 

hàng.ꢀNgườiꢀthiếtꢀkếꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀđãꢀtr8nꢀnhữngꢀkháiꢀniệmꢀvàꢀmôꢀhìnhꢀvới 

nhauꢀrồiꢀsửꢀdGngꢀnóꢀdướiꢀdạngꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạo.ꢀKếtꢀquảꢀHàꢀsố 

Hượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtăngꢀHênꢀđángꢀkểꢀvàꢀngườiꢀthiếtꢀkếꢀkếtꢀHu?n,ꢀkhóa 

đàoꢀtạoꢀnàyꢀđãꢀtạoꢀnênꢀsEꢀtăngꢀtrưởng.ꢀTôiꢀđãꢀdànhꢀbaꢀnămꢀđểꢀtiếnꢀhànhꢀcu8c 

nghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀkhóaꢀđàoꢀtạo.ꢀ6ấtꢀnhiềuꢀHần,ꢀtôiꢀg:@ꢀ@hảiꢀtìnhꢀhuốngꢀnhư 

v?y.ꢀM8tꢀnhàꢀđàoꢀtạoꢀđếnꢀt;ꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀhóaꢀchấtꢀHớnꢀnóiꢀrằngꢀkhóaꢀđàoꢀtạo 

củaꢀanhꢀtaꢀgiú@ꢀtăngꢀgấ@ꢀđôiꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀvàꢀanhꢀtaꢀcóꢀnhững 

conꢀsốꢀđểꢀchứngꢀminhꢀchoꢀquanꢀđiểmꢀcủaꢀmình.ꢀ=oanhꢀthuꢀcủaꢀb8ꢀph?nꢀanh 

taꢀtăngꢀHênꢀ11C%ꢀsauꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀnày.ꢀXemꢀxétꢀkỹꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảngꢀdạy 

này,ꢀtôiꢀthấyꢀkhôngꢀkhácꢀmấyꢀsoꢀvớiꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀmàꢀb8ꢀph?nꢀcủaꢀanhꢀtaꢀv>n 

sửꢀdGngꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀqua.ꢀTôiꢀkhôngꢀtìmꢀthấyꢀbấtꢀkỳꢀđiềuꢀgìꢀbiệnꢀminh 

choꢀsEꢀgiaꢀtăngꢀđ8tꢀbiếnꢀHênꢀ11C%ꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀNhưngꢀnhìn 

vàoꢀthịꢀtrườngꢀtaꢀHạiꢀthấyꢀm8tꢀcâuꢀchuyệnꢀkhác.ꢀM8tꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀHớn 

phảiꢀrútꢀkhỏiꢀthịꢀtrườngꢀdoꢀnhữngꢀtranhꢀchấ@ꢀcôngꢀnghệ,ꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀ@hẩm 
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mớiꢀvàꢀthayꢀđổiꢀgiáꢀcả.ꢀQuanꢀtrọngꢀhơnꢀHàꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀsEꢀthayꢀđổiꢀđángꢀkể 

trongꢀkhâuꢀquảnꢀHDꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀvàꢀchínhꢀsáchꢀAꢀchưaꢀkểꢀđếnꢀchiến 

dịchꢀquảngꢀcáoꢀHớn.ꢀSẽꢀrấtꢀhợ@ꢀHDꢀnếuꢀgiảꢀđịnhꢀrằngꢀcácꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀcóꢀảnh 

hưởngꢀHênꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀcácꢀchươngꢀtrình 

đàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀtruyềnꢀthống.ꢀTheoꢀtôi,ꢀngườiꢀbệnhꢀv>nꢀđượcꢀcứuꢀsốngꢀmà 

chẳngꢀcầnꢀm8tꢀ@hươngꢀthuốcꢀkỳꢀdiệuꢀAꢀởꢀđây,ꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀchínhꢀHàꢀdầuꢀrBn. 

Trongꢀquáꢀtrìnhꢀnghiênꢀcứu,ꢀtôiꢀđãꢀđiềuꢀtraꢀrấtꢀnhiềuꢀHờiꢀquảngꢀcáoꢀvềꢀviệc 

đàoꢀtạoꢀd>nꢀđếnꢀtăngꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀHơnꢀ90%ꢀthànhꢀcôngꢀt; 

nhữngꢀHờiꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀHàꢀdoꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀvềꢀthịꢀtrườngꢀho:cꢀkhâuꢀquảnꢀHD. 

CóꢀquáꢀnhiềuꢀsEꢀthayꢀđổiꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀhoạtꢀđ8ngꢀkinhꢀdoanhꢀAꢀvà 

việcꢀđàoꢀtạoꢀchỉꢀHàꢀm8tꢀyếuꢀtố.ꢀ 

SEꢀtươngꢀquanꢀvàꢀnguyênꢀnhân 

=ùꢀchúngꢀtaꢀđangꢀnóiꢀvềꢀm8tꢀHoạiꢀthuốcꢀhayꢀm8tꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀđiꢀchăngꢀnữa, 

rấtꢀkhóꢀđểꢀchứngꢀminhꢀ“@hươngꢀthuốc”ꢀnàyꢀhữuꢀhiệu.ꢀĐóꢀHàꢀkhóꢀkhănꢀtôiꢀđã 

phảiꢀđốiꢀm:tꢀđểꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀcâuꢀhỏi:ꢀ“Điềuꢀđóꢀcóꢀth?tꢀsEꢀhiệuꢀquả?”ꢀBằng 

chứngꢀnàoꢀchứngꢀtỏꢀnhữngꢀDꢀtưởngꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀđóngꢀgó@ꢀquanꢀtrọngꢀtới 

kếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀbạn?ꢀNếuꢀđịnhꢀđầuꢀtưꢀthờiꢀgianꢀvàꢀcôngꢀsứcꢀđểꢀá@ 

dGngꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀtôiꢀđưaꢀra,ꢀbạnꢀcầnꢀbiếtꢀcáiꢀmàꢀtôiꢀmangꢀHạiꢀchoꢀbạnꢀcóꢀtác 

dGngꢀnhiềuꢀhơnꢀHàꢀdầuꢀrBn.ꢀNhưngꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀtôiꢀcóꢀthếꢀchứngꢀminhꢀvớiꢀbạn 

rằngꢀquyꢀtrìnhꢀSPINꢀsẽꢀgiú@ꢀkinhꢀdoanhꢀtăngꢀtrưởng? 

HãyꢀbBtꢀđầuꢀbằngꢀcáchꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀkhôngꢀthểꢀchứngꢀminhꢀđượcꢀđiềuꢀđó 

(HìnhꢀA.1).ꢀKhiꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀmớiꢀđượcꢀá@ꢀdGng,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀhợ@ꢀtácꢀvới 

m8tꢀcôngꢀtyꢀđểꢀmởꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀchoꢀnhânꢀviên.ꢀĐ8iꢀngũꢀđàoꢀtạoꢀvô 

cùngꢀháoꢀhứcꢀđểꢀthẩmꢀđịnhꢀxemꢀHiệuꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀcóꢀgiú@ꢀtăngꢀsốꢀHượngꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀhayꢀkhông.ꢀHọꢀđánhꢀgiáꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrung 

bìnhꢀhàngꢀthángꢀcủaꢀ2Cꢀnhânꢀviên.ꢀTrongꢀsáuꢀthángꢀtrướcꢀkhiꢀđàoꢀtạo,ꢀdoanh 

sốꢀbánꢀhàngꢀtrungꢀbìnhꢀđạtꢀ3,1ꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀmỗiꢀtháng.ꢀNhưngꢀsáuꢀtháng 

sau,ꢀdoanhꢀsốꢀbánꢀhàngꢀtrungꢀbìnhꢀtăngꢀHênꢀđếnꢀ4,9ꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀmỗiꢀtháng 
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tứcꢀ5C%.ꢀ 

HìnhꢀA.1:ꢀM8tꢀvíꢀdGꢀsaiꢀHầmꢀvềꢀSEꢀtăngꢀtrưởng:ꢀSPINꢀHàmꢀtăngꢀ5C%ꢀđơnꢀđ:t 

hàng 

LiệuꢀcóꢀthểꢀkếtꢀHu?nꢀrằngꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀgiú@ꢀtăngꢀ5C%ꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀkhông? 

ĐâyꢀHàꢀm8tꢀkếtꢀHu?nꢀthiếuꢀkhônꢀngoan.ꢀHãyꢀxemꢀxétꢀkỹꢀkếtꢀquảꢀnày.ꢀTrong 

sáuꢀthángꢀtiế@ꢀtheoꢀcủaꢀchươngꢀtrìnhꢀnày,ꢀhaiꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀvàꢀquanꢀtrọng 

đượcꢀtungꢀra.ꢀCácꢀkhuꢀvEcꢀbánꢀhàngꢀđượcꢀchiaꢀHạiꢀvàꢀ23ꢀtrongꢀsốꢀ2Cꢀnhân 

viênꢀđãꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀđượcꢀ@hânꢀchoꢀnhữngꢀkhuꢀvEcꢀbánꢀhàngꢀHớnꢀhơnꢀvới 

triểnꢀvọngꢀdoanhꢀthuꢀcaoꢀhơn.ꢀKếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀtrongꢀthờiꢀkỳ 

nàyꢀtăngꢀxấ@ꢀxỉꢀ35%ꢀAꢀvàꢀ@hầnꢀHớnꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀnàyꢀđếnꢀt;ꢀcácꢀnhânꢀviên 

chưaꢀquaꢀđàoꢀtạo.ꢀKhiꢀnghiênꢀcứuꢀkỹꢀhơn,ꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀcóꢀcáchꢀnàoꢀđể 

@hânꢀbiệtꢀbaoꢀnhiêuꢀ@hầnꢀtăngꢀtrưởngꢀHàꢀnhờꢀSPINꢀvàꢀbaoꢀnhiêuꢀ@hầnꢀHàꢀdo 

cácꢀyếuꢀtốꢀkhác.ꢀ 

Bạnꢀđ;ngꢀđểꢀbịꢀl;aꢀbởiꢀm8tꢀbáoꢀcáoꢀnhỏꢀmàꢀđưaꢀraꢀm8tꢀđánhꢀgiáꢀkhácꢀvề 

SPIN.ꢀBáoꢀcáoꢀnàyꢀt;ꢀtạ@ꢀchíꢀManagementꢀ(QuảnꢀHD)ꢀcủaꢀHoneyꢀWeHH. 

LEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀchâuꢀÂuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchủꢀyếuꢀđượcꢀđịnhꢀhướngꢀvềꢀsản 
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phẩmꢀvàꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀngBnꢀhạn.ꢀChúngꢀtôiꢀcầnꢀm8tꢀchươngꢀtrìnhꢀth?t 

sEꢀhiệuꢀquảꢀcóꢀthểꢀá@ꢀdGngꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀthịꢀtrườngꢀchâuꢀÂuꢀđaꢀdạngꢀcủaꢀmình. 

Cuốiꢀnămꢀ19<C,ꢀkhiꢀchươngꢀtrìnhꢀSPINꢀđượcꢀdịchꢀraꢀcácꢀngônꢀngữꢀcủaꢀtấtꢀcả 

cácꢀnướcꢀchâuꢀÂu.ꢀHiệuꢀsuấtꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀhọꢀtăngꢀ20%ꢀvàꢀcóꢀthểꢀtăngꢀcao 

hơnꢀkhiꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀtrauꢀdồiꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀSPIN.ꢀ 

Đúngꢀv?y,ꢀsauꢀkhiꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀđượcꢀá@ꢀdGngꢀthìꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀtăngꢀ20%.ꢀNhưngꢀđiềuꢀmàꢀbảnꢀbáoꢀcáoꢀkhôngꢀchoꢀbạnꢀbiết,ꢀđóꢀHà 

HoneyꢀWeHHꢀđãꢀtungꢀraꢀm8tꢀHoạtꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀthị 

trườngꢀchâuꢀÂuꢀnămꢀđóꢀgồmꢀcảꢀhệꢀthốngꢀquảnꢀHDꢀchuꢀtrìnhꢀT=Cꢀ2000ꢀmang 

tínhꢀcáchꢀmạng.ꢀ6ấtꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀchínhꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀnàyꢀđãꢀtạoꢀnênꢀtăng 

trưởngꢀtrongꢀdoanhꢀthu.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀcủaꢀHoneyꢀWeHH,ꢀchúngꢀtaꢀkhông 

thểꢀnóiꢀrằngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀcóꢀtácꢀdGngꢀhơnꢀdầuꢀrBn.ꢀ 

Nhómꢀđốiꢀchứng 

Điểmꢀyếuꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀcácꢀkếtꢀquảꢀtrênꢀởꢀchỗꢀcácꢀnhàꢀđàoꢀtạo 

khôngꢀH?@ꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀAꢀm8tꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀchưaꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀcóꢀthể 

chỉꢀraꢀranhꢀgiớiꢀcủaꢀbấtꢀkỳꢀthayꢀđổiꢀnàoꢀtrongꢀhoạtꢀđ8ngꢀcủaꢀnhómꢀđãꢀqua 

đàoꢀtạo.ꢀCóꢀthểꢀphầnꢀHớnꢀđ8cꢀgiảꢀbiếtꢀvềꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀvàꢀtầmꢀquanꢀtrọng 

củaꢀnhómꢀnàyꢀtrongꢀbấtꢀkỳꢀnghiênꢀcứuꢀthửꢀnghiệmꢀnào.ꢀNhưngꢀcóꢀthểꢀbạn 

khôngꢀbiếtꢀrằngꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀHầnꢀđầuꢀtiênꢀHàꢀởꢀtrongꢀy 

dược,ꢀkhiꢀnhómꢀnàyꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀchỉꢀraꢀđâuꢀth?tꢀsEꢀHàꢀ@hươngꢀthuốcꢀthần 

kỳ,ꢀđâuꢀchỉꢀHàꢀdầuꢀrBn.ꢀNếuꢀcácꢀnhàꢀđàoꢀtạoꢀH?@ꢀm8tꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀgồmꢀ2C 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀchưaꢀquaꢀđàoꢀtạo,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀcóꢀthểꢀsoꢀsánhꢀhoạtꢀđ8ng 

củaꢀhaiꢀnhómꢀđểꢀđưaꢀraꢀm8tꢀkếtꢀHu?nꢀxácꢀthEcꢀhơn. 

Nhưngꢀkểꢀcảꢀvớiꢀnhómꢀđốiꢀchứng,ꢀcácꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀv>nꢀcóꢀthểꢀgâyꢀnhầm 

l>n.ꢀSauꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀmàꢀvẻꢀbềꢀngoàiꢀgiốngꢀnhưꢀm8tꢀthửꢀnghiệm 

hếtꢀsứcꢀthuyếtꢀ@hGcꢀvềꢀviệcꢀHiệuꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀcóꢀtạoꢀraꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀđáng 

kểꢀtrongꢀkinhꢀdoanhꢀkhông. 
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SEꢀgiảiꢀthíchꢀhợ@ꢀHD.ꢀM8tꢀcôngꢀtyꢀđaꢀquốcꢀgiaꢀHớnꢀquyếtꢀđịnhꢀthửꢀnghiệmꢀmô 

hìnhꢀSPINꢀbằngꢀviệcꢀđàoꢀtạoꢀ31ꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀtạiꢀm8tꢀchiꢀnhánhꢀchính. 

Sauꢀđó,ꢀhọꢀlEaꢀchọnꢀcácꢀchiꢀnhánhꢀkhácꢀkhôngꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀđểꢀHàmꢀnhómꢀđối 

chứng.ꢀNếuꢀchiꢀnhánhꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀtăngꢀtrưởngꢀhơnꢀcácꢀchiꢀnhánhꢀkhác, 

điềuꢀđóꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀdoꢀthịꢀtrườngꢀhayꢀsảnꢀ@hẩmꢀvìꢀtấtꢀcảꢀcácꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀHà 

nhưꢀnhauꢀđốiꢀvớiꢀcảꢀchiꢀnhánhꢀđượcꢀđemꢀraꢀthửꢀnghiệmꢀvàꢀchiꢀnhánhꢀdùng 

đểꢀđốiꢀchứng.ꢀQuanꢀtrọngꢀhơn,ꢀkhôngꢀcóꢀbấtꢀkỳꢀsEꢀthayꢀđổiꢀnàoꢀtrongꢀnhân 

sEꢀAꢀchiꢀnhánhꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀnàyꢀcóꢀcácꢀkếtꢀquảꢀvềꢀsốꢀHượngꢀcácꢀcu8cꢀbán 

hàngꢀvàꢀtrìnhꢀđ8ꢀquảnꢀHDꢀthấ@ꢀm8tꢀcáchꢀbấtꢀthường.ꢀLầnꢀnàyꢀcóꢀHẽꢀchúngꢀtaꢀđã 

cóꢀm8tꢀkiểmꢀđịnhꢀchBcꢀchBnꢀđểꢀxemꢀHiệuꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀcóꢀth?tꢀsEꢀgiú@ 

tăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀkhông. 

Tăngꢀtrưởngꢀcaoꢀhơnꢀ5<%ꢀsoꢀvớiꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀquảꢀHàꢀđángꢀthuyếtꢀ@hGc 

(HìnhꢀA.2).ꢀNhưngꢀchúngꢀtôiꢀcầnꢀhỏiꢀcácꢀnhàꢀđánhꢀgiáꢀm8tꢀcâuꢀhỏi:ꢀ“Cóꢀcách 

nàoꢀkhácꢀhợ@ꢀHDꢀhơnꢀđểꢀgiảiꢀthíchꢀchoꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀnàyꢀkhông?”ꢀTh?t 

khôngꢀmayꢀHàꢀcó.ꢀChiꢀnhánhꢀnàyꢀmớiꢀđượcꢀthànhꢀH?@ꢀchỉꢀbốnꢀthángꢀtrước 

khóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPIN.ꢀChuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀtrungꢀbìnhꢀchoꢀm8tꢀHoạiꢀsảnꢀ@hẩm 

Hàꢀkhoảngꢀbaꢀtháng,ꢀvìꢀthếꢀviệcꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀthểꢀHàꢀdo 

khoảngꢀthờiꢀgianꢀcầnꢀcóꢀchoꢀm8tꢀchiꢀnhánhꢀmớiꢀbBtꢀkị@ꢀtiếnꢀđ8ꢀc8ngꢀvớiꢀcác 

ảnhꢀhưởngꢀcủaꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀbaꢀtháng.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa,ꢀbằngꢀchứngꢀcủa 

chúngꢀtôiꢀkhôngꢀđượcꢀHDꢀgiảiꢀrõꢀràng. 

TrongꢀcácꢀtàiꢀHiệuꢀnghiênꢀcứu,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀvíꢀdGꢀvềꢀcácꢀnghiênꢀcứu 

đánhꢀgiáꢀthoạtꢀđầuꢀcóꢀvẻꢀrấtꢀhợ@ꢀHDꢀnhưngꢀHạiꢀkhôngꢀthểꢀquaꢀnổiꢀcácꢀcu8c 

kiểmꢀtraꢀng:tꢀnghèo.ꢀ=ướiꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀvíꢀdGꢀchứngꢀminhꢀquanꢀđiểmꢀtrên. 

ThấtꢀbạiꢀHầnꢀnữa.ꢀM8tꢀcôngꢀtyꢀkinhꢀdoanhꢀmáyꢀmócꢀHớnꢀquyếtꢀđịnhꢀđánhꢀgiá 

cácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀmùaꢀvGꢀvớiꢀthángꢀ2ꢀHàꢀthángꢀcao 

điểm.ꢀĐểꢀbùꢀđB@ꢀchoꢀnhữngꢀảnhꢀhưởngꢀt;ꢀthịꢀtrườngꢀvàꢀmùaꢀvG,ꢀtấtꢀcảꢀcác 

chiꢀnhánhꢀkhácꢀhoạtꢀđ8ngꢀtrongꢀcùngꢀthịꢀtrườngꢀđềuꢀđượcꢀđưaꢀraꢀHàmꢀnhóm 

đốiꢀchứng.ꢀCôngꢀtyꢀtheoꢀdõiꢀdanhꢀsáchꢀđ:tꢀhàngꢀcủaꢀt;ngꢀchiꢀnhánhꢀtrướcꢀvà 
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sauꢀkhiꢀchiꢀnhánhꢀthửꢀnghiệmꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀvàoꢀđầuꢀthángꢀ1.ꢀNhưꢀhìnhꢀA.3, 

chiꢀnhánhꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀvôꢀcùngꢀấn 

tượngꢀsoꢀvớiꢀcácꢀchiꢀnhánhꢀcònꢀHại.ꢀLầnꢀnày,ꢀkhôngꢀgiốngꢀcácꢀnghiênꢀcứu 

trướcꢀđâyꢀcủaꢀchúngꢀtôi,ꢀcảꢀnămꢀchiꢀnhánhꢀđềuꢀđượcꢀthànhꢀH?@ꢀrấtꢀtốtꢀAꢀvì 

v?yꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀrBcꢀrốiꢀvềꢀchuꢀtrìnhꢀbánꢀhàngꢀhayꢀđồꢀthịꢀđàoꢀtạo.ꢀLiệuꢀđâyꢀcó 

phảiꢀHàꢀbằngꢀchứngꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀtìmꢀkiếmꢀkhông?ꢀ6ấtꢀtiếcꢀHàꢀkhôngꢀ@hải.ꢀ 

HìnhꢀA.2:ꢀNghiênꢀcứuꢀsaiꢀlầmꢀvềꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀ 

Vàoꢀthángꢀ11,ꢀgiámꢀđốcꢀchiꢀnhánhꢀđãꢀthayꢀđổi.ꢀLàmꢀsaoꢀcóꢀthểꢀbiếtꢀrằngꢀsE 

tăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀvượtꢀb?cꢀHàꢀdoꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀhayꢀdoꢀhoạtꢀđ8ngꢀkinh 

doanhꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀquảnꢀHDꢀmớiꢀđượcꢀá@ꢀdGngꢀvàoꢀthángꢀ12.ꢀCâuꢀhỏiꢀnàyꢀđã 

khôngꢀcóꢀHờiꢀđá@.ꢀNhưngꢀcôngꢀtyꢀđãꢀcốꢀgBngꢀđưaꢀraꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀbằngꢀviệc 

phỏngꢀvấnꢀtấtꢀcảꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđãꢀthamꢀgiaꢀvàoꢀchươngꢀtrình.ꢀHọꢀyêu 

cầuꢀt;ngꢀnhânꢀviênꢀướcꢀHượngꢀxemꢀbaoꢀnhiêuꢀ@hầnꢀthayꢀđổiꢀHàꢀdoꢀkhóaꢀđào 

tạoꢀvềꢀSPINꢀvàꢀbaoꢀnhiêuꢀ@hầnꢀHàꢀdoꢀcácꢀnguyênꢀnhânꢀkhác.ꢀ=ùꢀmọiꢀngười 

đềuꢀđồngꢀDꢀđưaꢀraꢀướcꢀHượngꢀnhưngꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀ@hổꢀbiếnꢀnhấtꢀcủaꢀhọꢀrằng 

5 0%ꢀHàꢀdoꢀSPINꢀđãꢀkhiếnꢀchúngꢀtôiꢀnghiꢀngờ.ꢀBấtꢀcứꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀ“50%”ꢀcho 

bấtꢀkỳꢀcâuꢀhỏiꢀnàoꢀvềꢀnguyênꢀnhânꢀtứcꢀHàꢀhọꢀkhôngꢀhềꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀgìꢀcả. 

Thấtꢀbạiꢀnốiꢀtiế@ꢀthấtꢀbại 
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Bạnꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀcóꢀthểꢀloạiꢀbỏꢀhoànꢀtoànꢀtácꢀđ8ngꢀcủaꢀcácꢀyếuꢀtốꢀmang 

tínhꢀtổꢀchứcꢀvàꢀthịꢀtrườngꢀkhácꢀđếnꢀcu8cꢀkiểmꢀnghiệm,ꢀtứcꢀHàꢀviệcꢀthuꢀth?p 

nhữngꢀbằngꢀchứngꢀthuyếtꢀ@hGcꢀcủaꢀbấtꢀkỳꢀmôꢀhìnhꢀbánꢀhàngꢀnàoꢀHàꢀcEcꢀkỳ 

khóꢀkhăn.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀcốꢀgBngꢀrấtꢀnhiều.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀthuyếtꢀ@hGcꢀm8t 

côngꢀtyꢀkhôngꢀthayꢀđổiꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀbanꢀquảnꢀHDꢀhayꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng 

trongꢀsáuꢀthángꢀthửꢀnghiệm.ꢀĐãꢀcóꢀHúcꢀchúngꢀtôiꢀtinꢀrằngꢀmìnhꢀđãꢀcóꢀm8t 

nghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀcóꢀthểꢀvượtꢀquaꢀnhữngꢀcu8cꢀkiểmꢀnghiệmꢀgBtꢀgaoꢀnhất. 

Sauꢀđó,ꢀkhiꢀchúngꢀtôiꢀsuônꢀsẻꢀbướcꢀvàoꢀthángꢀthứꢀbaꢀcủaꢀcu8cꢀthửꢀnghiệm, 

m8tꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀđãꢀhạꢀgiáꢀsảnꢀ@hẩmꢀ15%.ꢀKháchꢀhàngꢀcủaꢀchúngꢀtôi 

doꢀyêuꢀcầuꢀ@hảiꢀđá@ꢀtrảꢀmauꢀHẹꢀnênꢀđãꢀthayꢀđổiꢀtoànꢀb8ꢀgiáꢀcả,ꢀnhânꢀHEcꢀvà 

sảnꢀ@hẩm.ꢀV?yꢀHàꢀthêmꢀm8tꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀnữaꢀthấtꢀbại! 

Chúngꢀtôiꢀnghĩꢀcuốiꢀcùngꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀcóꢀtấtꢀcảꢀcácꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọngꢀtrong 

phầnꢀkiểmꢀsoátꢀkhiꢀHàmꢀviệcꢀvớiꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀcôngꢀnghệꢀcao.ꢀChiꢀnhánhꢀthử 

nghiệmꢀhoạtꢀđ8ngꢀrấtꢀtốt:ꢀtăngꢀdoanhꢀthuꢀ<3%ꢀsoꢀvớiꢀcácꢀchiꢀnhánhꢀđối 

chứng.ꢀLầnꢀnàyꢀchúngꢀtôiꢀtinꢀrằngꢀđãꢀcóꢀngườiꢀchiếnꢀthBng.ꢀNhưngꢀkhiꢀqua 

quáꢀnửaꢀcu8cꢀthửꢀnghiệm,ꢀchúngꢀtôiꢀHạiꢀg:@ꢀ@hảiꢀrBcꢀrốiꢀvớiꢀm8tꢀtrongꢀcác 

giámꢀđốcꢀchiꢀnhánhꢀcủaꢀnhómꢀđốiꢀchứng.ꢀTrướcꢀcu8cꢀthửꢀnghiệm,ꢀanhꢀta 

Hãnhꢀđạoꢀm8tꢀchiꢀnhánhꢀcóꢀhiệuꢀsuấtꢀhàngꢀđầuꢀvàꢀrấtꢀtEꢀhào.ꢀNhưngꢀkhiꢀthấy 

cácꢀchỉꢀsốꢀcủaꢀchiꢀnhánhꢀthửꢀnghiệmꢀcaoꢀhơnꢀnhiềuꢀcácꢀchỉꢀsốꢀcủaꢀchiꢀnhánh 

mình,ꢀanhꢀtaꢀquyếtꢀđịnhꢀhànhꢀđ8ng.ꢀAnhꢀtaꢀđãꢀđ8tꢀnh?@ꢀvàoꢀcơꢀsởꢀdữꢀliệuꢀcủa 

khóaꢀđàoꢀtạoꢀvàꢀsaoꢀché@ꢀtoànꢀb8ꢀtàiꢀHiệuꢀchúngꢀtôiꢀsửꢀdGngꢀđốiꢀvớiꢀchiꢀnhánh 

thửꢀnghiệm.ꢀTrởꢀvềꢀvớiꢀchiếnꢀHợiꢀ@hẩm,ꢀanhꢀtaꢀbBtꢀtấtꢀcảꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng 

phảiꢀgiữꢀbíꢀm?tꢀvàꢀsửꢀdGngꢀcácꢀtàiꢀHiệuꢀănꢀcB@ꢀđượcꢀtrongꢀcácꢀHớ@ꢀđàoꢀtạoꢀcủa 

mình. 
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HìnhꢀA.3:ꢀHiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀđạtꢀđvợcꢀcủaꢀchiꢀnhánhꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvề 

SPINꢀsoꢀvớiꢀbốnꢀnhómꢀđốiꢀchứng 

Việcꢀnàyꢀđãꢀ@háꢀhỏngꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀcủaꢀchúngꢀtôi.ꢀ=ùꢀHúcꢀđóꢀvôꢀcùngꢀtức 

gi?n,ꢀnhưngꢀnhìnꢀHạiꢀtôiꢀnghĩꢀrằngꢀđóꢀHàꢀnghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀthuyếtꢀ@hGcꢀnhất 

trongꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀtôiꢀkhiꢀmàꢀcácꢀ@hươngꢀthứcꢀhayꢀđếnꢀnỗiꢀkhiếnꢀgiám 

đốcꢀkinhꢀdoanhꢀđóꢀ@hảiꢀHáiꢀxeꢀhơnꢀ900ꢀd:mꢀvàoꢀHúcꢀnửaꢀđêmꢀđểꢀđánhꢀcBp 

chúng. 

LIỆUꢀCÓꢀTHỂꢀCHỨNGꢀMINH? 

Nămꢀ19<0,ꢀtôiꢀviếtꢀcuốnꢀsáchꢀvềꢀđánhꢀgiáꢀđàoꢀtạoꢀcùngꢀvớiꢀPeterꢀWarrꢀvà 

MikeꢀBird.ꢀChúngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀm8tꢀkếtꢀHu?nꢀđóꢀHàꢀnhữngꢀkhóꢀkhănꢀtrongꢀviệc 

kiểmꢀsoátꢀcácꢀyếuꢀtốꢀdFꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀcu8cꢀsốngꢀthEcꢀkhiếnꢀchúngꢀtôiꢀkhông 

thểꢀchứngꢀminhꢀrằngꢀviệcꢀđàoꢀtạoꢀgiú@ꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàng.ꢀKhiꢀviếtꢀcuốn 

sáchꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀtranhꢀHu?nꢀvớiꢀnhauꢀvềꢀm8tꢀnghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀHD 

tưởng.ꢀMikeꢀBirdꢀvàꢀtôiꢀđãꢀdànhꢀhàngꢀgiờꢀnghĩꢀvềꢀviệcꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀchúngꢀtôi 

cóꢀthểꢀthiếtꢀkếꢀm8tꢀđánhꢀgiáꢀhoànꢀhảo.ꢀ 

Mikeꢀnói:ꢀ“Nếuꢀnghĩꢀđơnꢀgiản,ꢀthìꢀ@hầnꢀHớnꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀbBtꢀđầuꢀđánhꢀgiá 
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theoꢀcáchꢀsau.”ꢀAnhꢀấyꢀvẽꢀ1ꢀhìnhꢀtrênꢀbảngꢀ(HìnhꢀA.4)ꢀMikeꢀnóiꢀtiế@:ꢀNhưng 

nhìnꢀvàoꢀcácꢀyếuꢀtốꢀthayꢀđổiꢀ@hứcꢀtạ@ꢀnày,ꢀHàmꢀsaoꢀcóꢀthểꢀchứngꢀminhꢀrằng 

bấtꢀkỳꢀsEꢀthayꢀđổiꢀnàoꢀcũngꢀHàꢀdoꢀđàoꢀtạo?”ꢀSauꢀđó,ꢀanhꢀtaꢀnhanhꢀchóngꢀ@hác 

thảoꢀm8tꢀvàiꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀ(HìnhꢀA.5) 

HìnhꢀA.4:ꢀCáchꢀthôngꢀthườngꢀđánhꢀgiáꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàng 

HìnhꢀA.5:ꢀBảnꢀđánhꢀgiáꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀcácꢀthayꢀđổi 

Cu8cꢀđốiꢀthoạiꢀgiữaꢀtôiꢀvàꢀMikeꢀtrởꢀnênꢀvôꢀvọngꢀvìꢀcuốnꢀsáchꢀcủaꢀnhàꢀtâmꢀHD 

họcꢀnổiꢀtiếngꢀKarHꢀPo@@erꢀđãꢀđưaꢀraꢀHu?nꢀđiểmꢀrằngꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀchứng 

minhꢀbấtꢀkỳꢀđiềuꢀgì.ꢀPo@@erꢀgợiꢀDꢀrằngꢀcáchꢀduyꢀnhấtꢀmàꢀkhoaꢀhọcꢀcóꢀthể 

chứngꢀminhꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀHàꢀđúngꢀbằngꢀcáchꢀHiênꢀtGcꢀcốꢀgBngꢀchứngꢀminhꢀđiều 

đóꢀHàꢀsaiꢀvàꢀthấtꢀbại.ꢀTôiꢀhỏiꢀMike:ꢀ“Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀá@ꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ 

đóꢀkhông?ꢀGiảꢀsử,ꢀthayꢀvìꢀcốꢀgBngꢀchứngꢀtỏꢀđàoꢀtạoꢀgiú@ꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbán 

hàng,ꢀhãyꢀtiế@ꢀc?nꢀvấnꢀđềꢀt;ꢀkhíaꢀcạnhꢀkhácꢀvàꢀcốꢀgBngꢀbácꢀbỏꢀhiệuꢀquảꢀbán 

hàng.ꢀLiệuꢀcáchꢀđóꢀcóꢀổnꢀhơnꢀkhông?” 

ChúngꢀtôiꢀđãꢀkhôngꢀbànꢀHu?nꢀthêmꢀnữaꢀnhưngꢀnhiềuꢀnămꢀsau,ꢀkhiꢀg:@ꢀkhó 

khănꢀvớiꢀviệcꢀthửꢀnghiệmꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPIN,ꢀtôiꢀnhớꢀđến 
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cu8cꢀtranhꢀHu?nꢀvớiꢀMike.ꢀLiệuꢀcóꢀnênꢀbỏꢀquaꢀviệcꢀtìmꢀkiếmꢀbằngꢀchứngꢀvà 

bBtꢀđầuꢀtìmꢀcáchꢀbácꢀbỏꢀquanꢀđiểmꢀrằngꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀtrongꢀcuốnꢀsáchꢀnày 

đemꢀHạiꢀdoanhꢀthuꢀcaoꢀhơnꢀkhông. 

Chứngꢀminhꢀhayꢀbácꢀbỏ? 

LàꢀngườiꢀthEcꢀtế,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀchoꢀrằngꢀnỗiꢀámꢀảnhꢀcủaꢀtôiꢀvớiꢀviệcꢀchứng 

minhꢀhayꢀbácꢀbỏꢀHàꢀhơiꢀquáꢀmức.ꢀĐểꢀbảoꢀvệꢀquanꢀđiểmꢀcủaꢀmình,ꢀtôiꢀcho 

rằngꢀhàngꢀnămꢀcóꢀhàngꢀtỷꢀđô-HaꢀđangꢀbịꢀHãngꢀ@híꢀchoꢀviệcꢀgiảngꢀdạyꢀcácꢀkỹ 

năngꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀkhiꢀkhôngꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀnàoꢀchoꢀthấyꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀnày 

cóꢀth?tꢀsEꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhông.ꢀKhôngꢀHĩnhꢀvEcꢀnàoꢀkhácꢀcủaꢀkinhꢀdoanhꢀHại 

ng>uꢀnhiênꢀđếnꢀv?yꢀvềꢀviệcꢀthửꢀnghiệmꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀ@hươngꢀ@há@.ꢀXã 

h8iꢀvănꢀminhꢀcóꢀthểꢀsG@ꢀđổꢀnếuꢀcácꢀthiếtꢀkếꢀsảnꢀxuấtꢀchoꢀthấyꢀsEꢀthiếuꢀquan 

tâmꢀđốiꢀvớiꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀcácꢀsảnꢀ@hẩmꢀgiốngꢀnhưꢀsEꢀthiếuꢀquanꢀtâmꢀmà 

tôiꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀtổꢀchứcꢀđàoꢀtạo.ꢀNếuꢀviệcꢀđánhꢀgiáꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀm8t 

@hươngꢀ@há@ꢀkinhꢀdoanhꢀHàꢀrấtꢀkhóꢀkhăn,ꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀchúngꢀtaꢀkhông 

nênꢀthử.ꢀNgượcꢀHại,ꢀcácꢀkhóꢀkhănꢀđóꢀcàngꢀkhiếnꢀnóꢀtrởꢀnênꢀquanꢀtrọng.ꢀNếu 

khôngꢀcóꢀnhữngꢀnỗꢀlEcꢀth?tꢀsEꢀnhằmꢀđánhꢀgiáꢀtốtꢀhơnꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀcác 

khóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàng,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtiế@ꢀtGcꢀHãngꢀ@híꢀhàngꢀtỷꢀđô-Ha,ꢀsốꢀtiềnꢀmà 

cóꢀHẽꢀsẽꢀgiú@ꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀnếuꢀđượcꢀdùngꢀởꢀchỗꢀkhác.ꢀTôiꢀkhông 

quanꢀtâmꢀxemꢀHiệuꢀtrọngꢀtâmꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀcóꢀ@hảiꢀHàꢀchứngꢀminhꢀhayꢀbácꢀbỏ. 

Nhưngꢀtôiꢀrấtꢀnhiệtꢀhuyếtꢀtrongꢀviệcꢀủngꢀh8ꢀbấtꢀcứꢀđiềuꢀgìꢀcóꢀthểꢀmangꢀHại 

nhữngꢀđánhꢀgiáꢀvàꢀthửꢀnghiệmꢀtốtꢀhơnꢀvìꢀnếuꢀkhôngꢀcóꢀnhữngꢀthửꢀnghiệm 

nàyꢀthìꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀtôiꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀkinhꢀdoanhꢀdầuꢀrBn.ꢀ 

LDꢀdoꢀtiếnꢀhànhꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀđánhꢀgiáꢀvàꢀthửꢀnghiệmꢀnàyꢀHàꢀchúngꢀtôiꢀđang 

cốꢀgBngꢀchứngꢀminhꢀrằngꢀnhữngꢀnguyênꢀtBcꢀchúngꢀtôiꢀgiớiꢀthiệuꢀchoꢀcácꢀbạn 

Hàꢀth?tꢀsEꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀCóꢀm8tꢀquânꢀnhânꢀgiàꢀt;ngꢀnói:ꢀ“NếuꢀmGcꢀtiêuꢀdi 

chuyển,ꢀhãyꢀbBnꢀhạꢀvàꢀnếuꢀkhông,ꢀhãyꢀmôꢀtả.”ꢀPhươngꢀchâmꢀtươngꢀtEꢀcủa 

HuthwaiteꢀHà:ꢀ“Nếuꢀdoanhꢀthuꢀthayꢀđổi,ꢀhãyꢀđánhꢀgiá.ꢀNếuꢀkhôngꢀthểꢀđánh 

giá,ꢀhãyꢀbácꢀbỏ.”ꢀViệcꢀđánhꢀgiáꢀvàꢀthửꢀnghiệmꢀHàꢀm8tꢀnỗiꢀámꢀảnhꢀđốiꢀvới 
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chúngꢀtôi.ꢀ 

Quyꢀtrìnhꢀbácꢀbỏ 

Đểꢀtheoꢀđuổiꢀniềmꢀsayꢀmêꢀvớiꢀviệcꢀđánhꢀgiáꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPIN,ꢀcácꢀđồng 

nghiệ@ꢀởꢀHuthwaiteꢀvàꢀtôiꢀđãꢀtranhꢀHu?nꢀvềꢀvấnꢀđềꢀchứngꢀminhꢀhayꢀbácꢀbỏ 

(HìnhꢀA.9).ꢀChúngꢀtôiꢀquyếtꢀđịnhꢀrằngꢀtrướcꢀkhiꢀbànꢀđếnꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàng 

(Thửꢀnghiệmꢀ3),ꢀtrướcꢀhếtꢀchúngꢀtôiꢀcầnꢀvượtꢀquaꢀhaiꢀthửꢀnghiệmꢀkhácꢀAꢀhay 

nóiꢀcáchꢀkhácꢀHàꢀtìmꢀcácꢀcơꢀh8iꢀđểꢀbácꢀbỏ.ꢀ 

Thửꢀnghiệmꢀ1:ꢀCácꢀkỹꢀnăngꢀnàyꢀcóꢀkhiếnꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

hơn?ꢀLàmꢀsaoꢀđểꢀbiếtꢀđượcꢀtaꢀđangꢀdạyꢀnhữngꢀđiềuꢀđúngꢀđBn?ꢀTrướcꢀkhiꢀcó 

thểꢀtrảꢀlờiꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀsEꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàng,ꢀchúngꢀtaꢀcần 

thửꢀnghiệmꢀxemꢀcácꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀkhông.ꢀGiảꢀsử,ꢀchúngꢀtaꢀđang 

đàoꢀtạoꢀm8tꢀnhómꢀquanꢀtrọngꢀvềꢀmôꢀhìnhꢀbánꢀhàngꢀgiáꢀtrịꢀthấ@ꢀtruyềnꢀthống 

cóꢀHiênꢀquanꢀđếnꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀđóngꢀvàꢀmở,ꢀđưaꢀraꢀLợiꢀthế,ꢀvàꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹ 

năngꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀgiaoꢀkèo.ꢀT;ꢀbằngꢀchứngꢀchúngꢀtôiꢀcó 

được,ꢀkhôngꢀgìꢀchBcꢀchBnꢀrằngꢀviệcꢀá@ꢀdGngꢀhìnhꢀm>uꢀnàyꢀgiú@ꢀchoꢀcácꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀhơn.ꢀNgayꢀcảꢀnếuꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀHiênꢀtGcꢀtăngꢀt; 

sauꢀđợtꢀđàoꢀtạoꢀthìꢀcũngꢀcóꢀthểꢀHàꢀdoꢀnguyênꢀnhânꢀkhác.ꢀVìꢀthế,ꢀtrướcꢀkhi 

đánhꢀgiáꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀthuꢀđược,ꢀchúngꢀtôiꢀthửꢀnghiệmꢀxemꢀHiệuꢀmình 

cóꢀđàoꢀtạoꢀnhữngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđúngꢀđBnꢀkhông.ꢀ 
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HìnhꢀA.9:ꢀCácꢀquyꢀtrìnhꢀcủaꢀbằngꢀchứngꢀvàꢀbácꢀbỏ 

Vềꢀcơꢀbản,ꢀchúngꢀtôiꢀbiếtꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀquaꢀđượcꢀthửꢀnghiệmꢀnàyꢀHàꢀvìꢀnó 

bBtꢀnguồnꢀt;ꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀnhữngꢀvGꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông.ꢀVìꢀthế,ꢀcó 

khảꢀnăngꢀHớnꢀHàꢀnếuꢀgiảngꢀdạyꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀSPIN,ꢀchúngꢀtôiꢀsẽꢀdạyꢀnhữngꢀthứ 

khiếnꢀchoꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcóꢀvẻꢀthànhꢀcông.ꢀNhưngꢀnếuꢀmuốnꢀthiếtꢀkếꢀm8t 

nghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀcuốiꢀcùng,ꢀchúngꢀtôiꢀ@hảiꢀvượtꢀquaꢀđượcꢀHu?nꢀđiểmꢀnày. 

ChúngꢀtôiꢀcầnꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀcGꢀthểꢀvềꢀt;ngꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàng,ꢀnhững 

ngườiꢀchúngꢀtôiꢀđịnhꢀđánhꢀgiáꢀhiệuꢀsuất.ꢀChúngꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀdEaꢀtrênꢀcác 

nghiênꢀcứuꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀtiếnꢀhànhꢀtạiꢀcácꢀcôngꢀtyꢀkhác,ꢀtrongꢀnhữngꢀthị 

trườngꢀkhácꢀhayꢀvớiꢀcácꢀnhómꢀkhác.ꢀĐiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀnhóm 

khác?ꢀLàmꢀthếꢀnàoꢀchúngꢀtôiꢀbiếtꢀrằngꢀchỉꢀvìꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀcóꢀhiệuꢀquả 

trongꢀm8tꢀtrườngꢀhợ@ꢀnàoꢀđóꢀthìꢀcũngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀtrườngꢀhợ@ꢀnày? 

ChúngꢀtôiꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀđánhꢀgiáꢀcuốiꢀcùngꢀbằngꢀviệcꢀtiếnꢀhành 
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m8tꢀsốꢀnghiênꢀcứuꢀđểꢀtạoꢀnênꢀm8tꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀchoꢀnhómꢀnhân 

viênꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀđịnhꢀđàoꢀtạo.ꢀChúngꢀtôiꢀkhôngꢀchoꢀrằngꢀcácꢀyếuꢀtốꢀnhưꢀvị 

tríꢀđịaꢀHD,ꢀthịꢀtrường,ꢀsảnꢀ@hẩm…ꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀchúng 

tôi.ꢀNếuꢀt;ꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀđầuꢀtiênꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀthuꢀth?@ꢀcácꢀbằng 

chứngꢀxácꢀđángꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀđiềuꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀgiảngꢀdạyꢀcóꢀhiệuꢀquả 

đốiꢀvớiꢀnhómꢀngườiꢀnày,ꢀcóꢀnghĩaꢀHàꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀHoạiꢀtr;ꢀm8tꢀnguyênꢀnhân 

bácꢀbỏꢀnữa. 

Thửꢀnghiệmꢀ2:ꢀLàmꢀsaoꢀđểꢀbiếtꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđãꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹ 

năngꢀmới?ꢀThửꢀnghiệmꢀtiế@ꢀtheoꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀbácꢀbỏꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀHà 

nghiênꢀcứuꢀxemꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀcóꢀth?tꢀsEꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀmớiꢀhọc 

đượcꢀt;ꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀkhông.ꢀTôiꢀđãꢀngạcꢀnhiênꢀvớiꢀthửꢀnghiệm 

này.ꢀChúngꢀtôiꢀđangꢀđánhꢀgiáꢀsEꢀcảiꢀthiệnꢀhiệuꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀm8t 

nhómꢀnhânꢀviênꢀtrongꢀm8tꢀ@hòngꢀbanꢀcủaꢀGeneraHꢀEHectric.ꢀSáuꢀthángꢀsau 

khóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPIN,ꢀdoanhꢀthuꢀbánꢀhàngꢀtăngꢀtrungꢀbìnhꢀ1C%.ꢀLiệuꢀchúng 

tôiꢀcóꢀthểꢀnóiꢀHàꢀnhờꢀvàoꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀđàoꢀtạoꢀkhông?ꢀTấtꢀnhiên 

Hàꢀkhông.ꢀBằngꢀviệcꢀquanꢀsátꢀnhữngꢀnhânꢀviênꢀnàyꢀbánꢀhàngꢀtrướcꢀvàꢀsau 

khóaꢀđàoꢀtạo,ꢀchúngꢀtôiꢀthấyꢀhọꢀkhôngꢀth?tꢀsEꢀsửꢀdGngꢀcácꢀhànhꢀviꢀSPIN 

nhiềuꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀtrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạo.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa,ꢀviệcꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbán 

hàngꢀkhôngꢀ@hảiꢀdoꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀcủaꢀchúngꢀtôi.ꢀ 

Cu8cꢀthửꢀnghiệmꢀnhằmꢀđánhꢀgiáꢀHiệuꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀcóꢀgiú@ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcó 

nhữngꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀkhông.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀhọc 

đượcꢀnhiềuꢀđiềuꢀvềꢀthiếtꢀkếꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀhiệuꢀquảꢀbằngꢀviệcꢀ@hânꢀtíchꢀsố 

HượngꢀcácꢀhànhꢀviꢀthayꢀđổiꢀmàꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđemꢀHại.ꢀTôi 

chBcꢀcácꢀnhàꢀthiếtꢀkếꢀkhácꢀcũngꢀthấyꢀ@hươngꢀ@há@ꢀđánhꢀgiáꢀnàyꢀhữuꢀíchꢀhơn 

Hàꢀcu8cꢀthửꢀnghiệmꢀmứcꢀđ8ꢀhàiꢀHòngꢀthôngꢀthườngꢀAꢀ“khóaꢀđàoꢀtạoꢀhẳnꢀHàꢀrất 

tốtꢀvìꢀnhânꢀviênꢀnóiꢀrằngꢀhọꢀthíchꢀchúng”. 

Kếꢀhoạchꢀđánhꢀgiá 

Chúngꢀtôiꢀt;ngꢀbướcꢀ@hátꢀtriểnꢀcácꢀthôngꢀsốꢀchiꢀtiếtꢀchoꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ 
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phứcꢀtạ@ꢀvàꢀkỹꢀHưỡngꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀmôꢀhìnhꢀSPIN.ꢀCácꢀbước 

đánhꢀgiáꢀnhưꢀsau: 

1.ꢀQuanꢀsátꢀm8tꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀHàmꢀviệcꢀđểꢀtìmꢀraꢀHiệuꢀtrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông,ꢀhọꢀcóꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀhànhꢀviꢀSPINꢀhơnꢀtrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀthấtꢀbạiꢀkhông.ꢀNếuꢀnhưꢀv?y,ꢀchúngꢀtaꢀquaꢀđượcꢀThửꢀnghiệm 

1;ꢀvàꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀrằngꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀth?tꢀsEꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀchoꢀnhómꢀnhânꢀviên 

này. 

2.ꢀĐàoꢀtạoꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀsửꢀdGngꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀmàꢀchúngꢀta 

đangꢀđánhꢀgiá. 

3.ꢀSauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀđiꢀcùngꢀvớiꢀt;ngꢀnhânꢀviênꢀtrongꢀnhómꢀđểꢀxemꢀhọꢀcóꢀsử 

dGngꢀnhiềuꢀcácꢀhànhꢀviꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀhọꢀkhông. 

Nếuꢀcó,ꢀchúngꢀtaꢀquaꢀđượcꢀThửꢀnghiệmꢀ2;ꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀcácꢀnhânꢀviênꢀđang 

th?tꢀsEꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀmới. 

4.ꢀGiảꢀsửꢀchúngꢀtaꢀquaꢀđượcꢀThửꢀnghiệmꢀ1ꢀvàꢀ2,ꢀđánhꢀgiáꢀkếtꢀquảꢀnăngꢀsuất 

vàꢀsoꢀsánhꢀvớiꢀcácꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀtrongꢀThửꢀnghiệmꢀ3. 

=ườngꢀnhưꢀđâyꢀHàꢀm8tꢀ@hươngꢀ@há@ꢀ@hứcꢀtạ@ꢀnhưngꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀthểꢀtìm 

raꢀ@hươngꢀthứcꢀthayꢀthế.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀtìmꢀkiếmꢀm8tꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀđơnꢀgiảnꢀhơn 

nhưngꢀkhôngꢀm8tꢀthửꢀnghiệmꢀđánhꢀgiáꢀthôngꢀthườngꢀnàoꢀcóꢀthểꢀvượtꢀqua 

cu8cꢀkiểmꢀtraꢀkỹꢀHưỡng.ꢀTácꢀgiảꢀvàꢀchuyênꢀgiaꢀhoạchꢀđịnhꢀdoanhꢀnghiệp, 

MicheaHꢀKamiꢀt;ngꢀnói:ꢀ“Mỗiꢀcâuꢀhỏiꢀ@hứcꢀtạ@ꢀsẽꢀcóꢀm8tꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀđơn 

giảnꢀAꢀđóꢀHàꢀsai.”ꢀvàꢀchúngꢀtôiꢀbu8cꢀ@hảiꢀđồngꢀD.ꢀNếuꢀmuốnꢀđánhꢀgiáꢀchBc 

chBnꢀvềꢀm8tꢀvấnꢀđềꢀphứcꢀtạ@,ꢀchúngꢀtôiꢀbu8cꢀ@hảiꢀchấ@ꢀnh?nꢀm8tꢀ@hương 

@há@ꢀkhóꢀkhănꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀmGcꢀđích. 

ThửꢀnghiệmꢀvớiꢀKodakꢀAꢀGầnꢀnhưꢀthànhꢀcông 

Chúngꢀtôiꢀđưaꢀbảnꢀkếꢀhoạchꢀđánhꢀgiáꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀchoꢀm8tꢀsốꢀkháchꢀhàng 

vàꢀcốꢀgBngꢀthuꢀhútꢀhọ.ꢀĐâyꢀHàꢀcáchꢀHịchꢀsEꢀthayꢀchoꢀviệcꢀnóiꢀrằngꢀchúngꢀtôi 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

216 

  

 
 

  

cốꢀgBngꢀbu8cꢀhọꢀtrảꢀtiềnꢀchoꢀm8tꢀthửꢀnghiệmꢀrấtꢀtốnꢀkém.ꢀHầuꢀhếtꢀkhách 

hàngꢀđềuꢀnh?nꢀraꢀrằngꢀthửꢀnghiệmꢀnàyꢀrấtꢀtốnꢀkémꢀvàꢀkhuyênꢀchúngꢀtôiꢀnên 

mangꢀbảnꢀkếꢀhoạchꢀđiꢀchỗꢀkhác.ꢀSauꢀđóꢀchúngꢀtôiꢀđ:tꢀnhiềuꢀhyꢀvọngꢀvàoꢀm8t 

thửꢀnghiệmꢀđầyꢀđủꢀvớiꢀKodakꢀAꢀm8tꢀtổꢀchứcꢀcóꢀtruyềnꢀthốngꢀHâuꢀđờiꢀtrong 

việcꢀthửꢀnghiệmꢀtấtꢀcảꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀmới.ꢀKodakꢀđangꢀcânꢀnhBcꢀvềꢀviệc 

sửꢀdGngꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀchoꢀcácꢀchiꢀnhánhꢀtrênꢀtoànꢀthếꢀgiới.ꢀBanꢀđầu, 

thửꢀnghiệmꢀnàyꢀtươngꢀđốiꢀnhạyꢀcảm.ꢀChúngꢀtôiꢀđồngꢀDꢀrằngꢀthửꢀnghiệmꢀmô 

hìnhꢀbằngꢀviệcꢀquanꢀsátꢀm8tꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀt;ꢀbanꢀKhoaꢀhọcꢀsứcꢀkhoẻꢀcủa 

Kodak.ꢀ=ĩꢀnhiên,ꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀhoạtꢀđ8ngꢀchínhꢀxácꢀnhưꢀnhữngꢀgìꢀmà 

nghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀdEꢀđoán.ꢀCácꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀcâuꢀhỏi 

GợiꢀDꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀgấ@ꢀđôiꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀsoꢀvớiꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀthấtꢀbại. 

Tiế@ꢀđó,ꢀchúngꢀtôiꢀđàoꢀtạoꢀnhómꢀthíꢀđiểmꢀvàꢀsauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀchúngꢀtôiꢀđi 

theoꢀđểꢀquanꢀsátꢀxemꢀhọꢀcóꢀsửꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀmớiꢀkhông.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa, 

mọiꢀthứꢀđềuꢀtốtꢀđẹ@.ꢀLợiꢀíchꢀtăngꢀgấ@ꢀba,ꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀtăngꢀgấ@ꢀbaꢀvàꢀcâu 

hỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀtăngꢀgấ@ꢀđôi.ꢀCácꢀnhânꢀviênꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀcácꢀhànhꢀvi 

thànhꢀcôngꢀhơn.ꢀ 

Chúngꢀtôiꢀthấyꢀrấtꢀvui.ꢀLầnꢀđầuꢀtiênꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀbBtꢀđầuꢀm8tꢀthửꢀnghiệm 

vềꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀvàꢀcóꢀthểꢀnói:ꢀ“Chúngꢀtôiꢀbiếtꢀmôꢀhìnhꢀhoạtꢀđ8ngꢀcó 

hiệuꢀquảꢀvàꢀbiếtꢀrằngꢀcácꢀnhânꢀviênꢀđãꢀsửꢀdGngꢀnóꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng 

củaꢀhọ.”ꢀSauꢀđó,ꢀtinꢀtốtꢀvàꢀtinꢀxấuꢀđồngꢀHoạtꢀxuấtꢀhiện.ꢀTinꢀtốtꢀHàꢀKodakꢀrất 

m;ngꢀvớiꢀthửꢀnghiệmꢀbanꢀđầuꢀnênꢀquyếtꢀđịnhꢀá@ꢀdGngꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ 

SPINꢀtrênꢀtoànꢀthếꢀgiới.ꢀTinꢀxấuꢀHàꢀKodakꢀth?tꢀsEꢀbịꢀthuyếtꢀ@hGcꢀbởiꢀ@hản 

ứngꢀcủaꢀnhânꢀviên,ꢀhọꢀchoꢀrằngꢀthửꢀnghiệmꢀnàyꢀkhôngꢀthuyếtꢀ@hGcꢀđếnꢀmức 

phảiꢀt;ꢀbỏꢀviệcꢀsửꢀdGngꢀcácꢀthửꢀnghiệmꢀ@hứcꢀtạ@ꢀvàꢀtốnꢀkémꢀđểꢀđánhꢀgiá 

hiệuꢀquảꢀbánꢀhàng.ꢀ“ThửꢀnghiệmꢀvềꢀsEꢀhàiꢀHòng”ꢀđãꢀgiángꢀchoꢀchúngꢀtôiꢀm8t 

đònꢀđau. 

THỬꢀNGHIỆMꢀVỚIꢀMOTO6OLAꢀCANA=A 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

217 

  

 
 

  

ChúngꢀtôiꢀđangꢀthầmꢀtEꢀnhủꢀrằngꢀsốꢀph?nꢀcủaꢀm8tꢀnhàꢀđánhꢀgiáꢀth?tꢀHàꢀbuồn 

chán,ꢀtẻꢀnhạtꢀthìꢀnh?nꢀđượcꢀm8tꢀHờiꢀmờiꢀkhôngꢀthểꢀt;ꢀchốiꢀt;ꢀMotorola. 

GiốngꢀnhưꢀKodak,ꢀMotoroHaꢀmuốnꢀthửꢀnghiệmꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀvớiꢀmGcꢀđích 

nếuꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀthìꢀsẽꢀá@ꢀdGngꢀtrênꢀtoànꢀthếꢀgiới.ꢀNhómꢀđược 

chọnꢀthửꢀnghiệmꢀHàꢀB8ꢀph?nꢀviFnꢀthôngꢀcủaꢀMotoroHa.ꢀLầnꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀrất 

th?nꢀtrọngꢀkhiꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀcGꢀthểꢀvềꢀnghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀtrướcꢀdE 

ánꢀđểꢀkhôngꢀbỏꢀsótꢀm8tꢀthửꢀnghiệmꢀnào.ꢀHơnꢀnữa,ꢀMotoroHaꢀcònꢀthuêꢀm8t 

chuyênꢀgiaꢀđánhꢀgiáꢀđ8cꢀH?@,ꢀMartiꢀBisho@,ꢀngườiꢀđãꢀHàmꢀviệcꢀvớiꢀcácꢀmô 

hìnhꢀvàꢀ@hươngꢀ@há@ꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀHàꢀGiámꢀđốcꢀthẩmꢀđịnhꢀtại 

XeroxꢀCor@oration.ꢀCôngꢀviệcꢀcủaꢀcôꢀHàꢀthửꢀnghiệmꢀtỉꢀmỉꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủa 

chươngꢀtrìnhꢀSPIN,ꢀvượtꢀquaꢀtấtꢀcảꢀcácꢀbướcꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀvạchꢀraꢀtrong 

nghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀnăngꢀsuấtꢀHDꢀtưởng. 

=ướiꢀđâyꢀHàꢀtríchꢀd>nꢀbảnꢀtómꢀtBtꢀbáoꢀcáoꢀcủaꢀcô: 

NghiênꢀcứuꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀMotoroHaꢀCanada 

BảnꢀbáoꢀcáoꢀnàyꢀHàꢀm8tꢀbàiꢀ@hânꢀtíchꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀchươngꢀtrình 

SPINꢀđượcꢀthEcꢀhiệnꢀtrongꢀquDꢀbaꢀnămꢀ19C1. 

Bảnꢀbáoꢀcáoꢀnhằmꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀsau: 

•ꢀLiệuꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀcóꢀhoạtꢀđ8ngꢀhiệuꢀquảꢀtạiꢀMotoroHaꢀCanada? 

•ꢀSauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcóꢀsửꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀkhông? 

•ꢀViệcꢀsửꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀcóꢀgiú@ꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀm8tꢀcáchꢀđáng 

kểꢀkhông? 

Môꢀhìnhꢀnàyꢀcóꢀhoạtꢀđ8ngꢀhiệuꢀquảꢀkhông? 

Đầuꢀtiên,ꢀMotoroHaꢀmuốnꢀthửꢀnghiệmꢀxemꢀHiệuꢀcácꢀhànhꢀviꢀSPINꢀcóꢀmangꢀHại 

thànhꢀcôngꢀchoꢀcácꢀvGꢀmuaꢀbánꢀcủaꢀMotoroHaꢀgiốngꢀnhưꢀởꢀcácꢀcôngꢀtyꢀkhác 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

218 

  

 
 

  

không. 

Đểꢀkiểmꢀnghiệmꢀđiềuꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀđiꢀvớiꢀ42ꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđãꢀqua 

đàoꢀtạoꢀvàꢀ@hânꢀtíchꢀtínhꢀthườngꢀxuyênꢀsửꢀdGngꢀcácꢀhànhꢀviꢀSPINꢀtrongꢀcác 

vGꢀmuaꢀbánꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀhọ.ꢀChúngꢀtôiꢀnh?nꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀvG 

muaꢀbánꢀthànhꢀcông,ꢀtấtꢀcảꢀcácꢀhànhꢀviꢀSPINꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀcao 

hơn. 

Cu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông 

CâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀTăngꢀ1% 

CâuꢀhỏiꢀVấnꢀđềꢀTăngꢀ1<% 

CâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀTăngꢀ53% 

CâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀTăngꢀ90% 

TuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀTăngꢀ94% 

TuyênꢀbốꢀvềꢀtínhꢀnăngꢀTăngꢀ5% 

NhữngꢀchỉꢀsốꢀtrênꢀđâyꢀHàꢀrấtꢀđángꢀkể 

KhóaꢀđàoꢀtạoꢀSPINꢀchúꢀtrọngꢀ@hátꢀtriểnꢀm8tꢀHượngꢀHớnꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề, 

câuꢀhỏiꢀGợiꢀD,ꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀlợiꢀích.ꢀTrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀMotoroHaꢀCanada,ꢀt;ngꢀhànhꢀviꢀtrênꢀđượcꢀsử 

dGngꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀcao.ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀkếtꢀHu?nꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀgiú@ꢀcácꢀnhân 

viênꢀbánꢀhàngꢀhiệuꢀquảꢀhơn.ꢀ 

Cácꢀnhânꢀviênꢀcóꢀthayꢀđổi?ꢀ 

Cóꢀbằngꢀchứngꢀchứngꢀminhꢀmôꢀhìnhꢀnàyꢀhoạtꢀđ8ngꢀhiệuꢀquảꢀtạiꢀMotoroHa. 

Bướcꢀtiế@ꢀtheoꢀHàꢀcầnꢀchứngꢀminhꢀ42ꢀnhânꢀviênꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀth?tꢀsEꢀsửꢀdGng 
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cácꢀhànhꢀviꢀmớiꢀtrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀĐểꢀthửꢀnghiệmꢀđiềuꢀnày,ꢀchúngꢀtôi 

quanꢀsátꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀtrước,ꢀtrongꢀvàꢀsauꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀđểꢀxemꢀhọ 

cóꢀthayꢀđổiꢀcáchꢀcưꢀxửꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀkhông.ꢀ 

Chúngꢀtôiꢀđánhꢀgiáꢀt;ngꢀnhânꢀviênꢀtheoꢀnămꢀthờiꢀđiểmꢀ(HìnhꢀA.<).ꢀLầnꢀđầu 

chúngꢀtôiꢀđiꢀcùngꢀhọꢀHàꢀngayꢀtrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạo.ꢀBốnꢀHầnꢀsauꢀHàꢀcứꢀcáchꢀba 

tuầnꢀchúngꢀtôiꢀlạiꢀđiꢀcùngꢀhọꢀtrongꢀsuốtꢀkhóaꢀđàoꢀtạo.ꢀKhiꢀbBtꢀđầuꢀkhóaꢀđào 

tạo,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀsửꢀdGngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀnhiềuꢀhơnꢀ(trungꢀbìnhꢀHà 

8 ,9ꢀHần/cu8cꢀbánꢀhàng)ꢀHàꢀsửꢀdGngꢀkếtꢀhợ@ꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvà 

câuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀ(trungꢀbìnhꢀHàꢀ5,CꢀHần/cu8cꢀbánꢀhàng).ꢀVìꢀv?y,ꢀba 

hànhꢀviꢀgBnꢀHiềnꢀvớiꢀthànhꢀcôngꢀđượcꢀsửꢀdGngꢀítꢀhơnꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀA 

hànhꢀviꢀkhôngꢀth?tꢀsEꢀgBnꢀvớiꢀthànhꢀcông. 

Tuyꢀnhiênꢀđếnꢀcuốiꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀtìnhꢀhìnhꢀđãꢀthayꢀđổiꢀhoànꢀtoàn.ꢀTầnꢀsuất 

củaꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀthànhꢀcôngꢀtăngꢀđếnꢀC,CꢀHần/cu8cꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀkhiꢀtầnꢀsuất 

củaꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀgiảm.ꢀVềꢀhànhꢀviꢀđ:tꢀcâuꢀhỏi,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀkếtꢀHu?n 

rằngꢀ42ꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀhiệnꢀđangꢀHàmꢀviệcꢀtheoꢀcáchꢀdFꢀdàngꢀđạtꢀđược 

thànhꢀcôngꢀhơnꢀtrướcꢀđây.ꢀ 

HìnhꢀA.7:ꢀMotorolaꢀCanaxa:ꢀ;hayꢀđổiꢀtrongꢀhànhꢀviꢀđặtꢀcâuꢀhỏi 

KhiꢀbBtꢀđầuꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀđạtꢀmứcꢀtrungꢀbìnhꢀHà 

1 ,2ꢀHần/cu8cꢀbánꢀhàngꢀ(HìnhꢀA.C).ꢀĐếnꢀcuốiꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvề 
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lợiꢀíchꢀtăngꢀđếnꢀ2,2ꢀHần/cu8cꢀbánꢀhàng.ꢀCầnꢀnhớꢀrằngꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀcácꢀhành 

vi,ꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀHàꢀm8tꢀtrongꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀdEꢀđoánꢀchBcꢀchBn 

nhấtꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀmuaꢀbánꢀtạiꢀMotoroHaꢀCanada.ꢀSốꢀlầnꢀcác 

nhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđưaꢀraꢀcácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀchoꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀm8t 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀtăngꢀHênꢀgấ@ꢀđôiꢀsoꢀvớiꢀtrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạo.ꢀVềꢀvấnꢀđềꢀnày, 

khôngꢀcóꢀgìꢀngạcꢀnhiênꢀnếuꢀthửꢀnghiệmꢀnàyꢀmangꢀHạiꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀđángꢀkể 

trongꢀdoanhꢀthu. 

Liệuꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀcóꢀthayꢀđổiꢀkhông? 

ĐểꢀđánhꢀgiáꢀsEꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàng: 

•ꢀTôiꢀđãꢀkiểmꢀtraꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀ42ꢀnhânꢀviênꢀtrongꢀthửꢀnghiệmꢀvà 

soꢀsánhꢀvớiꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀcủaꢀ42ꢀnhânꢀviênꢀMotoroHaꢀCanadaꢀkhácꢀchưa 

quaꢀđàoꢀtạo. 

• 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

ꢀSoꢀsánhꢀcácꢀkếtꢀquảꢀtrongꢀbaꢀthờiꢀkỳ: 

ꢀ3ꢀthángꢀtrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPIN 

ꢀ3ꢀthángꢀtrongꢀkhiꢀá@ꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀSPIN 

ꢀ3ꢀthángꢀsauꢀkhiꢀá@ꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀSPIN 

ꢀVìꢀthếꢀcácꢀkếtꢀquảꢀcuốiꢀcùngꢀđượcꢀrútꢀraꢀsauꢀ9ꢀtháng 

ꢀĐánhꢀgiáꢀkinhꢀdoanhꢀtrongꢀcácꢀkhíaꢀcạnh: 

ꢀTổngꢀsốꢀđơnꢀđ:tꢀhàng 

ꢀĐơnꢀđ:tꢀhàngꢀt;ꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀmới 

ꢀĐơnꢀđ:tꢀhàngꢀt;ꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀhiệnꢀtại 

ꢀGiáꢀtrịꢀbằngꢀđồngꢀđô-laꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng 
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HìnhꢀA.8:ꢀMotorolaꢀCanaxa:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀlợiꢀíchꢀtrongꢀmỗiꢀcuộcꢀbán 

hàng 

Vềꢀkhíaꢀcạnhꢀtổngꢀsốꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀ(HìnhꢀA.9)ꢀchoꢀthấyꢀdoanhꢀthuꢀcủaꢀ42 

nhânꢀviênꢀtrongꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀđãꢀgiảmꢀ13%ꢀsoꢀvớiꢀmứcꢀhọꢀđạtꢀđượcꢀtrước 

khiꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀdiFnꢀra.ꢀĐóꢀHàꢀdoꢀtínhꢀcạnhꢀtranhꢀcủaꢀthịꢀtrườngꢀviFnꢀthông 

kếtꢀhợ@ꢀvớiꢀnềnꢀkinhꢀtếꢀkhóꢀkhănꢀcủaꢀCanada.ꢀNgượcꢀHại,ꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđào 

tạoꢀvềꢀSPINꢀHạiꢀđạtꢀ1<%ꢀtăngꢀtrưởng,ꢀđiꢀngượcꢀHạiꢀvớiꢀxuꢀhướngꢀcủaꢀthị 

trườngꢀđangꢀrấtꢀkhóꢀkhăn.ꢀSEꢀkhácꢀbiệtꢀtổngꢀ30%ꢀvềꢀtỉꢀlệꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀgiữa 

nhómꢀthửꢀnghiệmꢀvàꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀHàꢀrấtꢀđángꢀkể. 

HìnhꢀA.9:ꢀMotorolaꢀCanaxa:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀtổngꢀmứcꢀđơnꢀđặtꢀhàng 

BanꢀquảnꢀHDꢀcủaꢀMotoroHaꢀCanadaꢀt?@ꢀtrungꢀnỗꢀlEcꢀvàoꢀtăngꢀtrưởngꢀtrong 
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việcꢀkinhꢀdoanhꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀmớiꢀvàꢀmuốnꢀbiếtꢀHiệuꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀSPINꢀcó 

đóngꢀgó@ꢀđángꢀkểꢀchoꢀviệcꢀbánꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀkinhꢀdoanhꢀmớiꢀkhông.ꢀHình 

A.10ꢀchoꢀthấyꢀviệcꢀbánꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀkinhꢀdoanhꢀmớiꢀcủaꢀnhómꢀđốiꢀchứng 

chỉꢀtăngꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀđàoꢀtạo,ꢀtrongꢀkhiꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀđangꢀrấtꢀnỗ 

lEcꢀbánꢀcácꢀm:tꢀhàngꢀkinhꢀdoanhꢀmới.ꢀSauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀHại 

tGtꢀxuốngꢀdướiꢀmứcꢀbanꢀđầuꢀ@hảnꢀánhꢀsEꢀkhóꢀkhănꢀcủaꢀthịꢀtrường.ꢀNhưng 

nhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀđạtꢀ93%ꢀđơnꢀđ:tꢀhàng,ꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀsE 

nghèoꢀnànꢀcủaꢀhoạtꢀđ8ngꢀchung.ꢀĐiềuꢀcầnꢀHưuꢀDꢀHàꢀsauꢀkhóaꢀđàoꢀtạo,ꢀviệc 

tăngꢀtrưởngꢀtrongꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀcủaꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀchấmꢀdứt. 

ĐiềuꢀđóꢀchoꢀthấyꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀmớiꢀtEꢀđ8ngꢀduyꢀtrìꢀvàꢀtiế@ꢀtGcꢀảnhꢀhưởngꢀđến 

năngꢀsuấtꢀbánꢀhàng.ꢀTrướcꢀkhiꢀnghiênꢀcứu,ꢀm8tꢀvàiꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀbày 

tỏꢀmốiꢀHoꢀngạiꢀvềꢀbảnꢀchấtꢀ“mềm”ꢀcủaꢀmôꢀhìnhꢀSPIN,ꢀvớiꢀviệcꢀchúꢀtrọngꢀvào 

việcꢀthămꢀdòꢀchứꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀkếtꢀthúcꢀ“cứngꢀrBn”ꢀmàꢀm8tꢀsố 

giámꢀđốcꢀchoꢀHàꢀvôꢀcùngꢀthiếtꢀyếuꢀđốiꢀviệcꢀbánꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀmớiꢀtrongꢀthị 

trườngꢀđầyꢀr>yꢀkhóꢀkhănꢀvàꢀcạnhꢀtranh.ꢀNhưngꢀkếtꢀquảꢀchỉꢀraꢀrằngꢀhọꢀkhông 

cóꢀHDꢀdoꢀnàoꢀ@hảiꢀHoꢀHBng.ꢀKhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệc 

tăngꢀdoanhꢀthuꢀđángꢀkểꢀdùꢀthịꢀtrườngꢀmangꢀtínhꢀcạnhꢀtranhꢀcaoꢀvàꢀkhóꢀbán 

sảnꢀ@hẩm.ꢀ 

HìnhꢀA.10:ꢀMotorolaꢀCanaxa:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀđơnꢀđặtꢀhàngꢀcácꢀmặt 

hàngꢀkinhꢀxoanhꢀmới 

Vềꢀkhíaꢀcạnhꢀkinhꢀdoanhꢀnảyꢀsinhꢀt;ꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀhiệnꢀtạiꢀ(HìnhꢀA.11), 
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kếtꢀquảꢀcủaꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀHạiꢀtốtꢀhơn.ꢀTrongꢀquáꢀtrìnhꢀđàoꢀtạo,ꢀcảꢀhai 

nhómꢀđềuꢀcóꢀsEꢀsGtꢀgiảmꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀkháchꢀhàng 

hiệnꢀtại.ꢀĐóꢀHàꢀdoꢀHEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀchúꢀtâmꢀvàoꢀm:tꢀhàngꢀkinhꢀdoanhꢀmới 

trongꢀthờiꢀkỳꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀkhiꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀgiảmꢀ13%ꢀthìꢀnhóm 

đãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀHạiꢀtăngꢀ1%.ꢀ 

HìnhꢀA.11:ꢀMotorolaꢀCanaxa:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀđơnꢀđặtꢀhàngꢀcủa 

nhữngꢀkháchꢀhàngꢀhiệnꢀtại 

ViệcꢀtăngꢀsốꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀcóꢀthểꢀgâyꢀnhầmꢀH>n.ꢀCóꢀkhảꢀnăngꢀHàꢀhiệu 

suấtꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀnhiềuꢀhơnꢀHàꢀvìꢀnhómꢀnày 

cóꢀnhiềuꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀnhỏꢀtrongꢀkhiꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀcóꢀthểꢀcóꢀítꢀđơnꢀđ:t 

hàngꢀhơnꢀnhưngꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀmỗiꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀHạiꢀHớnꢀhơn.ꢀVìꢀkhảꢀnăngꢀnày 

nênꢀchúngꢀtôiꢀcầnꢀđánhꢀgiáꢀtrEcꢀtiế@ꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀt;ngꢀcu8cꢀbánꢀhàng.ꢀ=oꢀcác 

chỉꢀsốꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀHàꢀtuyệtꢀm?t,ꢀcònꢀbáoꢀcáoꢀnàyꢀHạiꢀđể 

@hátꢀhànhꢀr8ngꢀrãi,ꢀchúngꢀtôiꢀ@hảiꢀthểꢀhiệnꢀsEꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀgiáꢀtrịꢀtínhꢀbằng 

đồngꢀđô-Haꢀcủaꢀhaiꢀnhómꢀtrênꢀbằngꢀ@hầnꢀtrămꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀtínhꢀbảoꢀm?tꢀcủa 

côngꢀtyꢀ(HìnhꢀA.12).ꢀNhómꢀđốiꢀchứngꢀgiảmꢀ22,1%ꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀtheoꢀđồngꢀđô-la 

củaꢀHượngꢀhàngꢀbánꢀra;ꢀm8tꢀHầnꢀnữa,ꢀđiềuꢀnàyꢀ@hảnꢀánhꢀtìnhꢀtrạngꢀrấtꢀkhó 

khănꢀcủaꢀthịꢀtrường.ꢀTrongꢀkhiꢀnhómꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀđiꢀngượcꢀHạiꢀvới 

xuꢀhướngꢀnàyꢀvàꢀđãꢀtăngꢀ5,3%ꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀtínhꢀtheoꢀđồngꢀđô-Ha.ꢀLưuꢀD,ꢀcácꢀkết 

quảꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀ93%ꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀvềꢀsốꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀcủaꢀnhómꢀđã 

quaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀtrongꢀHĩnhꢀvEc,ꢀngànhꢀnghềꢀkinhꢀdoanhꢀmớiꢀHàꢀđếnꢀt; 
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m8tꢀHượngꢀHớnꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀgiáꢀtrịꢀnhỏ. 

HìnhꢀA.12:ꢀMotorolaꢀXanaxa:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀtrvớc/ꢀsauꢀvềꢀgiáꢀtrịꢀdoanh 

thuꢀtheoꢀđồngꢀđu-la 

Vềꢀkhíaꢀcạnhꢀgiáꢀtrịꢀtínhꢀtheoꢀđồngꢀđô-Haꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀnhómꢀđã 

quaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀđạtꢀ2<,4%ꢀcaoꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhómꢀđốiꢀchứng.ꢀSEꢀkhácꢀbiệt 

nàyꢀHàꢀHiênꢀtGcꢀvàꢀrấtꢀđángꢀkể.ꢀĐiềuꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀcácꢀchiꢀ@híꢀvàꢀnỗꢀlEcꢀ@hải 

bỏꢀraꢀchoꢀviệcꢀá@ꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀđượcꢀđềnꢀđá@ꢀrấtꢀxứngꢀđángꢀbằng 

kếtꢀquảꢀkinhꢀdoanh. 

KếtꢀHu?n 

Cácꢀkếtꢀquảꢀtrênꢀđâyꢀchoꢀthấyꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệc: 

• 

• 

• 

ꢀThayꢀđổiꢀtrìnhꢀđ8,ꢀkỹꢀnăngꢀcủaꢀcácꢀnhânꢀviênꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạo. 

ꢀTăngꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàng,ꢀđ:cꢀbiệtꢀHàꢀtrongꢀHĩnhꢀvEcꢀkinhꢀdoanhꢀmới. 

ꢀTăngꢀgiáꢀtrịꢀtínhꢀtheoꢀđồngꢀđô-Haꢀcủaꢀmỗiꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtheoꢀmứcꢀtrung 

bìnhꢀ2<%ꢀsoꢀvớiꢀnhómꢀđốiꢀchứng.ꢀ 

HaiꢀsaiꢀHầmꢀnghiêmꢀtrọng 
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NghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀcủaꢀMartiꢀBisho@ꢀHàꢀsEꢀthẩmꢀđịnhꢀchiꢀtiết,ꢀtỉꢀmỉꢀvàꢀtoàn 

diệnꢀnhấtꢀvềꢀchươngꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀtrướcꢀđếnꢀnay.ꢀỞꢀđâyꢀ@hầnꢀmà 

tôiꢀtríchꢀd>nꢀHàꢀt;ꢀtómꢀtBtꢀcủaꢀbáoꢀcáo,ꢀnhưngꢀđóꢀchỉꢀHàꢀ@hầnꢀnổiꢀcủaꢀtảng 

băngꢀtrôi.ꢀCôꢀđãꢀsửꢀdGngꢀthêmꢀnhiềuꢀnhómꢀđốiꢀchứng,ꢀnhiềuꢀ@hươngꢀ@há@ 

Hiênꢀquanꢀđếnꢀcácꢀgiámꢀđốcꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀkhiꢀthuꢀth?@ꢀdữꢀliệuꢀcũngꢀnhưꢀsử 

dGngꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀmáyꢀtínhꢀ@hứcꢀtạ@ꢀđểꢀxâyꢀdEngꢀthànhꢀcôngꢀmôꢀhìnhꢀvà 

@hânꢀtíchꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđược.ꢀNhưngꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀv>nꢀchưaꢀđưaꢀraꢀđược 

bằngꢀchứngꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀkiếmꢀtìm.ꢀ 

NếuꢀmuốnꢀHàmꢀmấtꢀuyꢀtínꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀMotoroHa,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀchỉꢀraꢀhaiꢀsai 

lầm,ꢀmàꢀmỗiꢀsaiꢀHầmꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀnhữngꢀnhàꢀ@hươngꢀ@há@ꢀhọc 

nghiêmꢀkhBcꢀnhấtꢀphảiꢀHoꢀHBng: 

1 .ꢀNhómꢀđốiꢀchứngꢀcóꢀxuấtꢀ@hátꢀđiểmꢀthấ@ꢀhơnꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvề 

SPIN.ꢀNếuꢀbạnꢀchúꢀDꢀđếnꢀmứcꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀtrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀ(HìnhꢀA.9), 

nhómꢀđốiꢀchứngꢀđạtꢀtrungꢀbìnhꢀ19,3ꢀđơnꢀđ:tꢀhàng,ꢀcònꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạo 

SPINꢀHàꢀ1<,9.ꢀNhưngꢀkhácꢀbiệtꢀnàyꢀHàꢀkhôngꢀđángꢀkểꢀvìꢀv?yꢀkhôngꢀcầnꢀ@hải 

HoꢀHBng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀngườiꢀhoàiꢀnghiꢀcóꢀthểꢀphảnꢀbácꢀrằngꢀnhómꢀđãꢀqua 

đàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀđạtꢀdoanhꢀthuꢀtốtꢀhơnꢀtrongꢀbốiꢀcảnhꢀkhóꢀkhănꢀcủaꢀthị 

trườngꢀHàꢀvìꢀxuấtꢀ@hátꢀđiểmꢀcủaꢀnhómꢀtốtꢀhơn.ꢀ 

2 .ꢀĐâyꢀcóꢀthểꢀHàꢀdoꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne.ꢀThu?tꢀngữꢀchuyênꢀmônꢀnàyꢀnhằm 

chỉꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀtrongꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀkhiꢀchúꢀDꢀđếnꢀnhânꢀHEc.ꢀTênꢀgọi 

nàyꢀbBtꢀnguồnꢀt;ꢀnhàꢀmáyꢀHawthorneꢀcủaꢀWesternꢀEHectric,ꢀnơiꢀtiếnꢀhành 

cácꢀnghiênꢀcứuꢀđầuꢀtiênꢀvềꢀnăngꢀsuấtꢀvàoꢀcuốiꢀnhữngꢀnămꢀ1920.ꢀTrongꢀm8t 

thửꢀnghiệmꢀcủaꢀHawthorne,ꢀcácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀ@hátꢀhiệnꢀraꢀrằngꢀkhiꢀtăng 

m?tꢀđ8ꢀchiếuꢀsángꢀcủaꢀnhàꢀmáy,ꢀthìꢀnăngꢀsuấtꢀcũngꢀsẽꢀtăng.ꢀNhưngꢀnăngꢀsuất 

v>nꢀtăngꢀkhiꢀhọꢀgiảmꢀm?tꢀđ8ꢀchiếuꢀsáng.ꢀKếtꢀHu?nꢀhọꢀđưaꢀraꢀHàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀđạt 

đượcꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀngBnꢀhạnꢀtrongꢀnăngꢀsuấtꢀbằngꢀcáchꢀkhiếnꢀchoꢀcácꢀnhân 

viênꢀt?@ꢀtrung.ꢀTrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀMotoroHa,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀphảnꢀbácꢀHàꢀnăng 

suấtꢀtăngꢀHàꢀdoꢀsEꢀt?@ꢀtrungꢀchúꢀDꢀmàꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀcóꢀđược. 
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ViệcꢀchúngꢀtôiꢀđàoꢀtạoꢀnhómꢀđóꢀdùꢀHàꢀvềꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ꢀSPINꢀhayꢀvềꢀnhảy 

erobicꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀvấnꢀđề.ꢀ=ùꢀthếꢀnàoꢀthìꢀnăngꢀsuấtꢀv>nꢀtăngꢀtheoꢀnhưꢀtác 

đ8ngꢀHawthorne. 

Tôiꢀcóꢀvàiꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀchuẩnꢀđểꢀđá@ꢀHạiꢀbấtꢀkỳꢀDꢀkiếnꢀnàoꢀchoꢀrằngꢀsEꢀthayꢀđổi 

Hàꢀdoꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne.ꢀThứꢀnhất,ꢀcácꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorneꢀkhôngꢀ@hổ 

biếnꢀnhưꢀmọiꢀngườiꢀv>nꢀtưởngꢀvàꢀkhiꢀxảyꢀra,ꢀnóꢀchỉꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀngBnꢀhạn, 

nếuꢀkéoꢀdàiꢀnhấtꢀcũngꢀchỉꢀvàiꢀngày.ꢀNghiênꢀcứuꢀcủaꢀMotoroHaꢀHạiꢀkéoꢀdàiꢀ9 

thángꢀnênꢀcóꢀthểꢀthoátꢀkhỏiꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne.ꢀThứꢀhai,ꢀHD 

lẽꢀcủaꢀtôiꢀHà:ꢀ“Aiꢀquanꢀtâm?ꢀThEcꢀtế,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀtăngꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀbán 

hàng.ꢀNếuꢀHàꢀdoꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne,ꢀhãyꢀđểꢀtoànꢀb8ꢀlEcꢀHượngꢀbánꢀhàngꢀbị 

tácꢀđ8ngꢀvàꢀmỗiꢀnhânꢀviênꢀsẽꢀđạtꢀđượcꢀ30%ꢀdoanhꢀthuꢀbánꢀhàng.”ꢀNhưng 

thEcꢀtâm,ꢀtôiꢀkhôngꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀnày.ꢀBảnꢀchấtꢀnghiênꢀcứu 

trongꢀtôiꢀrấtꢀmuốnꢀbiếtꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorrneꢀcóꢀtồnꢀtạiꢀhayꢀkhôngꢀvàꢀnếuꢀcó 

thìꢀnóꢀcóꢀđóngꢀgó@ꢀthếꢀnàoꢀchoꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀđạtꢀđược. 

MỘTꢀTHỬꢀNGHIỆMꢀĐÁNHꢀGIÁꢀMỚI 

Nghiênꢀcứuꢀđãꢀhoànꢀtoànꢀthuyếtꢀ@hGcꢀMotoroHaꢀá@ꢀdGngꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ 

SPINꢀtrênꢀtoànꢀthếꢀgiới.ꢀQuáꢀhàiꢀHòngꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀmàꢀcácꢀ@hươngꢀ@há@ 

mangꢀHại,ꢀMotoroHaꢀchoꢀrằngꢀkhôngꢀcầnꢀnỗꢀlEcꢀhơnꢀnữaꢀđểꢀbácꢀbỏꢀmốiꢀHiênꢀhệ 

giữaꢀSPINꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàng.ꢀ 

Chúngꢀtôiꢀcầnꢀm8tꢀkháchꢀhàngꢀmớiꢀvớiꢀnhữngꢀnghiꢀngờꢀđủꢀđểꢀthEcꢀhiệnꢀm8t 

vGꢀđiềuꢀtraꢀởꢀquyꢀmôꢀHớnꢀkhác.ꢀGiốngꢀnhưꢀMotoroHa,ꢀm8tꢀcôngꢀtyꢀkinhꢀdoanh 

máyꢀmócꢀđaꢀquốcꢀgiaꢀHớnꢀkhácꢀcũngꢀmuốnꢀthửꢀnghiệmꢀSPINꢀđểꢀá@ꢀdGngꢀcho 

cácꢀchiꢀnhánhꢀcủaꢀnóꢀtrênꢀtoànꢀthếꢀgiới.ꢀChỉꢀcònꢀduyꢀnhấtꢀm8tꢀkhóꢀkhăn,ꢀtôi 

cốꢀgBngꢀthuyếtꢀ@hGcꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀchoꢀ@hé@ꢀtôiꢀtiếnꢀhànhꢀhaiꢀthửꢀnghiệmꢀcuối 

cùngꢀđểꢀlấ@ꢀcácꢀ@hầnꢀthiếuꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀMotoroHa:ꢀ(1)ꢀsửꢀdGng 

nhómꢀđốiꢀchứngꢀ@hùꢀhợ@ꢀvàꢀ(2)ꢀđánhꢀgiáꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne.ꢀ 

Trướcꢀkhiꢀtiếnꢀhànhꢀcácꢀthửꢀnghiệmꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀcũngꢀá@ꢀdGngꢀcácꢀ@hương 
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@há@ꢀđãꢀsửꢀdGngꢀởꢀMotoroHa.ꢀCácꢀkếtꢀquảꢀchiꢀtiếtꢀtôiꢀthuꢀđượcꢀcũngꢀtươngꢀtE 

nhưꢀởꢀMotoroHaꢀtr;ꢀm8tꢀsốꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀsau: 

•ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcông,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhìnhꢀgiảmꢀ4%,ꢀđiều 

nàyꢀ@hùꢀhợ@ꢀvớiꢀcácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀrằngꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTìnhꢀhình 

cóꢀtácꢀđ8ngꢀkháꢀtiêuꢀcEcꢀvớiꢀkháchꢀhàng. 

•ꢀTrongꢀcácꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀthànhꢀcôngꢀtạiꢀMotoroHa,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀcâu 

hỏiꢀGợiꢀDꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđềuꢀtăngꢀđángꢀkể.ꢀCácꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợi 

íchꢀcũngꢀtươngꢀtE.ꢀ(NhưngꢀkhôngꢀgiốngꢀnhưꢀtạiꢀMotoroHa,ꢀnơiꢀcácꢀcâuꢀhỏi 

Chiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀđượcꢀcoiꢀHàꢀcóꢀHiênꢀhệꢀch:tꢀchẽꢀnhấtꢀtớiꢀthànhꢀcôngꢀthìꢀtrong 

nghiênꢀcứuꢀnày,ꢀhànhꢀviꢀcóꢀsứcꢀmạnhꢀthànhꢀcôngꢀnhấtꢀHạiꢀHàꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀGợi 

D). 

SEꢀthayꢀđổiꢀhànhꢀviꢀdoꢀđàoꢀtạoꢀthuꢀđượcꢀtạiꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀHàꢀHớnꢀhơnꢀnhiều 

soꢀvớiꢀởꢀMotoroHa.ꢀHìnhꢀA.13ꢀchoꢀthấy,ꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀVấnꢀđề,ꢀcâuꢀhỏiꢀGợiꢀDꢀvà 

câuꢀhỏiꢀChiꢀ@híꢀnhuꢀcầuꢀgầnꢀnhưꢀtăngꢀgấ@ꢀđôiꢀtrongꢀkhiꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀTình 

hìnhꢀv>nꢀgiữꢀởꢀmứcꢀổnꢀđịnh. 

HìnhꢀA.13:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀhànhꢀviꢀđ:tꢀcâuꢀhỏiꢀ 
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Nhữngꢀtrìnhꢀbàyꢀvềꢀlợiꢀíchꢀcũngꢀtăngꢀt;ꢀ1,1ꢀHầnꢀHênꢀ3,4ꢀHầnꢀtrongꢀmỗiꢀcu8c 

bánꢀhàngꢀ(HìnhꢀA.14).ꢀCóꢀthểꢀconꢀsốꢀnàyꢀkhôngꢀHớnꢀnhưngꢀtôiꢀsẽꢀgiảiꢀthích 

quanꢀđiểmꢀcủaꢀtôiꢀvềꢀvấnꢀđềꢀnày.ꢀNămꢀmươiꢀHămꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀđược 

đàoꢀtạoꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀthEcꢀhiệnꢀ19ꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀtrongꢀm8tꢀtuần, 

nghĩaꢀHàꢀtrướcꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀthìꢀmỗiꢀtuầnꢀcóꢀ99Cꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀích 

đượcꢀđưaꢀra.ꢀKhiꢀkếtꢀthúcꢀnghiênꢀcứu,ꢀtrungꢀbìnhꢀm8tꢀtuầnꢀcácꢀnhânꢀviênꢀđó 

đưaꢀraꢀ2.992ꢀHờiꢀtuyênꢀbốꢀlợiꢀích.ꢀSẽꢀrấtꢀngạcꢀnhiênꢀnếuꢀvớiꢀHượngꢀtăngꢀ2.024 

tuyênꢀbốꢀvềꢀlợiꢀíchꢀnhưꢀv?yꢀmàꢀkhôngꢀmangꢀHạiꢀsEꢀtăngꢀtrưởngꢀđángꢀkểꢀtrong 

doanhꢀthu. 

HìnhꢀA.14:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀlợiꢀích 

Nhómꢀđốiꢀchứngꢀ@hùꢀhợp 

Trongꢀnghiênꢀcứuꢀnày,ꢀcơꢀh8iꢀcủaꢀchúngꢀtôiꢀđểꢀsoꢀsánhꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀvới 

nhómꢀthửꢀnghiệmꢀđếnꢀmứcꢀhaiꢀnhómꢀcóꢀcùngꢀxuấtꢀ@hátꢀđiểmꢀnhằmꢀthẩm 

địnhꢀđiểmꢀyếuꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀMotoroHaꢀAꢀrằngꢀHDꢀdoꢀchoꢀsEꢀtăngꢀtrưởng 

trongꢀdoanhꢀthuꢀHàꢀdoꢀnhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀcóꢀxuấtꢀ@hátꢀđiểmꢀcao 
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hơn.ꢀM8tꢀHầnꢀnữa,ꢀchúngꢀtôiꢀsoꢀsánhꢀhoạtꢀđ8ngꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀt;ngꢀnhóm 

trongꢀhaiꢀthờiꢀkỳꢀbaꢀthángꢀtrướcꢀvàꢀsauꢀđàoꢀtạo.ꢀCùngꢀtìnhꢀtrạngꢀkinhꢀtếꢀcạnh 

tranhꢀvàꢀkhóꢀkhăn,ꢀnhómꢀđốiꢀchứngꢀgiảmꢀ21%ꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀtrongꢀkhi 

nhómꢀđãꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀSPINꢀtăngꢀ19%ꢀ(HìnhꢀA.15).ꢀNghiênꢀcứuꢀnàyꢀcũng 

đượcꢀtiếnꢀhànhꢀtrongꢀtìnhꢀhìnhꢀkinhꢀtếꢀkhóꢀkhănꢀvàꢀcạnhꢀtranhꢀgâyꢀảnhꢀhưởng 

đếnꢀsEꢀsGtꢀgiảmꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀcủaꢀnhómꢀđốiꢀchứng. 

HìnhꢀA.15:ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀsauꢀkhiꢀđàoꢀtạo 

BằngꢀviệcꢀcóꢀđượcꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀbanꢀđầuꢀnhưꢀnhauꢀcủaꢀnhómꢀđối 

chứngꢀvàꢀnhómꢀthửꢀnghiệm,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀtEꢀtinꢀ@hảnꢀbácꢀDꢀkiếnꢀchoꢀrằng 

việcꢀMotoroHaꢀđạtꢀmứcꢀtăngꢀ30%ꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀHàꢀdoꢀnhómꢀquaꢀđàoꢀtạo 

vềꢀSPINꢀbBtꢀđầuꢀvớiꢀsốꢀHượngꢀHớnꢀhơn.ꢀLDꢀHẽꢀđóꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀdGngꢀởꢀđây,ꢀkhi 

sốꢀHượngꢀđơnꢀđ:tꢀhàngꢀbanꢀđầuꢀcủaꢀcảꢀhaiꢀnhómꢀHàꢀnhưꢀnhau.ꢀ 

Đánhꢀgiáꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne 

Rấtꢀkhóꢀđểꢀthửꢀnghiệmꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne.ꢀTheoꢀchúngꢀtôiꢀbiết,ꢀkhôngꢀm8t 

aiꢀngoàiꢀchúngꢀtôiꢀtìmꢀcáchꢀđánhꢀgiáꢀxemꢀcácꢀyếuꢀtốꢀHawthorneꢀcóꢀtồnꢀtại 

trongꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀhayꢀkhông.ꢀKhiꢀnghiênꢀcứuꢀvấnꢀđề,ꢀrấtꢀdFꢀhiểuꢀtạiꢀsao 

chúngꢀtôiꢀHàꢀngườiꢀđầuꢀtiênꢀHàmꢀviệcꢀnày.ꢀKhôngꢀkhóꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀtácꢀđ8ng 

củaꢀánhꢀsángꢀtrongꢀnhàꢀmáyꢀđốiꢀvớiꢀđầuꢀra,ꢀnhưngꢀHàmꢀthếꢀnàoꢀbạnꢀcóꢀthể 
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đánhꢀgiáꢀxemꢀHiệuꢀnăngꢀsuấtꢀbánꢀhàngꢀđạtꢀđượcꢀHàꢀdoꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀhayꢀchỉ 

doꢀbạnꢀđãꢀkhiếnꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbánꢀhàngꢀchúꢀDꢀbằngꢀviệcꢀmờiꢀhọꢀthamꢀgia 

vàoꢀkhóaꢀđàoꢀtạo.ꢀ 

Phươngꢀ@há@ꢀchúngꢀtôiꢀá@ꢀdGngꢀkháꢀ@hứcꢀtạ@ꢀnhưngꢀkhôngꢀthểꢀsoꢀvớiꢀkhó 

khănꢀtrongꢀvấnꢀđềꢀchúngꢀtôiꢀđangꢀcốꢀgBngꢀđánhꢀgiá.ꢀPhươngꢀ@há@ꢀchúngꢀtôi 

sửꢀdGngꢀcơꢀbảnꢀHà: 

1.ꢀChúngꢀtôiꢀ@hânꢀtíchꢀHạiꢀcácꢀkếtꢀquảꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀt;ꢀnhómꢀ55ꢀnhân 

viênꢀđãꢀđượcꢀđàoꢀtạoꢀvềꢀcáchꢀtiế@ꢀc?nꢀSPIN.ꢀMỗiꢀnhânꢀviênꢀđềuꢀquaꢀsốꢀgiờ 

đàoꢀtạoꢀnhưꢀnhau.ꢀ=oꢀđóꢀcảꢀ55ꢀnhânꢀviênꢀ@hảiꢀcóꢀmứcꢀđ8ꢀt?@ꢀtrungꢀnhưꢀnhau. 

Vìꢀv?yꢀcóꢀthểꢀnói,ꢀtấtꢀcảꢀhọꢀđềuꢀchungꢀm8tꢀmứcꢀảnhꢀhưởngꢀt;ꢀtácꢀđ8ng 

Hawthorne.ꢀ 

2.ꢀChúngꢀtôiꢀchiaꢀ55ꢀnhânꢀviênꢀnàyꢀthànhꢀhaiꢀnhómꢀnhỏ.ꢀM8tꢀnhómꢀbấtꢀkỳ 

họcꢀm8tꢀkỹꢀnăngꢀnàoꢀđóꢀAꢀgoHf,ꢀngoạiꢀngữꢀhayꢀbánꢀhàngꢀAꢀcóꢀm8tꢀvàiꢀngười 

họcꢀtốtꢀhơnꢀnhữngꢀngườiꢀkhác.ꢀT;ꢀviệcꢀđánhꢀgiáꢀhànhꢀviꢀcủaꢀhọꢀtrongꢀcác 

cu8cꢀbánꢀhàng,ꢀchúngꢀtôiꢀchọnꢀraꢀ2<ꢀnhânꢀviênꢀsửꢀdGngꢀcácꢀhànhꢀviꢀSPIN 

nhiềuꢀnhấtꢀvàꢀxế@ꢀhọꢀvàoꢀm8tꢀnhómꢀnhỏ.ꢀVàꢀxế@ꢀ2CꢀnhânꢀviênꢀítꢀsửꢀdGng 

hànhꢀviꢀSPINꢀvàoꢀm8tꢀnhóm. 

3.ꢀChúngꢀtôiꢀsoꢀsánhꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀhaiꢀnhómꢀnhỏꢀđó.ꢀNếuꢀhiệuꢀquả 

bánꢀhàngꢀthuꢀđượcꢀhoànꢀtoànꢀHàꢀdoꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorneꢀthìꢀhaiꢀnhómꢀnhỏꢀnày 

phảiꢀđạtꢀđượcꢀkếtꢀquảꢀnhưꢀnhauꢀvìꢀhaiꢀnhómꢀcóꢀHượngꢀthờiꢀgianꢀđàoꢀtạoꢀvà 

mứcꢀt?@ꢀtrungꢀquảnꢀHDꢀnhưꢀnhau.ꢀNhưngꢀnếuꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀhọꢀđạtꢀđược 

HàꢀdoꢀsửꢀdGngꢀmôꢀhìnhꢀSPINꢀthìꢀnhómꢀsửꢀdGngꢀnhiềuꢀhànhꢀviꢀSPINꢀhơnꢀsẽ 

thuꢀđượcꢀkếtꢀquảꢀcaoꢀhơnꢀnhómꢀítꢀsửꢀdGngꢀhànhꢀviꢀSPIN. 

4.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀchúngꢀtôiꢀsoꢀsánhꢀhoạtꢀđ8ngꢀcủaꢀhaiꢀnhómꢀnhỏꢀvớiꢀnhómꢀđối 

chứngꢀtươngꢀđươngꢀgồmꢀ52ꢀnhânꢀviênꢀchưaꢀquaꢀđàoꢀtạoꢀđểꢀchBcꢀrằngꢀsEꢀthay 

đổiꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀdoꢀthịꢀtrường,ꢀsảnꢀ@hẩmꢀhayꢀtácꢀđ8ngꢀt;ꢀcơꢀcấuꢀtổꢀchức.ꢀ 
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KhiꢀquyếtꢀđịnhꢀsửꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀkiểmꢀtraꢀHạiꢀdữꢀliệuꢀđể 

côꢀH?@ꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorne.ꢀKếtꢀquảꢀhìnhꢀA.19ꢀchoꢀthấyꢀth?tꢀsEꢀcóꢀtácꢀđ8ng 

Hawthorneꢀnhưngꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorneꢀnàyꢀchỉꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀngBn 

hạn.ꢀ 

Đầuꢀtiên,ꢀhãyꢀnhìnꢀvàoꢀhoạtꢀđ8ngꢀcủaꢀnhómꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀkỹꢀnăngꢀSPIN 

tốtꢀhơn.ꢀTrongꢀhìnhꢀA.19,ꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀcácꢀnhânꢀviênꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀsEꢀtăng 

trưởngꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀkhiꢀhọꢀt?@ꢀtrungꢀchúꢀDꢀnhiềuꢀnhất.ꢀQuanꢀtrọng 

hơn,ꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀhọꢀv>nꢀtiế@ꢀtGcꢀtăngꢀsauꢀkhóaꢀđàoꢀtạoꢀkhiꢀhọꢀkhôngꢀt?p 

trungꢀđếnꢀmứcꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀtácꢀđ8ngꢀHawthone.ꢀ 

NgượcꢀHại,ꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcóꢀkỹꢀnăngꢀSPINꢀkémꢀhơnꢀchoꢀthấyꢀsE 

cảiꢀthiệnꢀđángꢀkểꢀtrongꢀbốnꢀthángꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀđàoꢀtạo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀngayꢀkhi 

quáꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀkếtꢀthúc,ꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀhọꢀtGtꢀxuốngꢀmứcꢀbanꢀđầu.ꢀTạiꢀnhóm 

nàyꢀchúngꢀtaꢀcóꢀtácꢀđ8ngꢀHawthorneꢀAꢀHầnꢀđầuꢀtiênꢀbịꢀcôꢀH?@ꢀtrongꢀquáꢀtrình 

bánꢀhàng.ꢀ 

HìnhꢀA.16:ꢀPhânꢀtáchꢀhiệuꢀquảꢀHawthorne 
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Cuốiꢀcùng,ꢀhãyꢀxemꢀxétꢀnhómꢀđốiꢀchứng,ꢀbánꢀcùngꢀm8tꢀsảnꢀ@hẩmꢀtrongꢀcùng 

m8tꢀthịꢀtrườngꢀhàngꢀhoáꢀkhóꢀkhăn,ꢀhoạtꢀđ8ngꢀcủaꢀhọꢀsGtꢀgiảmꢀtrongꢀvàꢀsau 

quáꢀtrìnhꢀđàoꢀtạoꢀcủaꢀnhómꢀthửꢀnghiệm.ꢀVìꢀthếꢀcóꢀthểꢀkếtꢀHu?nꢀrằng,ꢀhiệuꢀquả 

bánꢀhàngꢀtăngꢀmàꢀnhómꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcóꢀkỹꢀnăngꢀSPINꢀtốtꢀhơnꢀđạtꢀđược 

khôngꢀ@hảiꢀHàꢀdoꢀthịꢀtrường,ꢀsảnꢀ@hẩm,ꢀhayꢀcácꢀyếuꢀtốꢀvềꢀcơꢀcấuꢀtổꢀchức. 

Ngayꢀcảꢀkhiꢀsoꢀsánhꢀvớiꢀnhómꢀđốiꢀchứng,ꢀnhómꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcóꢀkỹꢀnăng 

SPINꢀkémꢀhơnꢀv>nꢀthuꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀbánꢀhàngꢀkhảꢀquanꢀhơn.ꢀThayꢀvìꢀsGt 

giảmꢀđềuꢀđềuꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀbánꢀhàngꢀthìꢀítꢀnhấtꢀnhómꢀnàyꢀv>nꢀgiữꢀđượcꢀmức 

banꢀđầu. 

NHỮNGꢀNHẬNꢀĐỊNHꢀĐÁNHꢀGIÁꢀCUỐIꢀCÙNG 

V>nꢀcònꢀrấtꢀnhiềuꢀthửꢀnghiệmꢀtôiꢀmuốnꢀthEcꢀhiệnꢀtrướcꢀkhiꢀcảmꢀthấyꢀthỏa 

mãnꢀvớiꢀnhữngꢀDꢀtưởngꢀđểꢀcảiꢀthiệnꢀđángꢀkểꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀtrongꢀcuốn 

sáchꢀnày.ꢀĐâyꢀHàꢀm8tꢀquáꢀtrìnhꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀkếtꢀthúc.ꢀKhiꢀtôiꢀHớnꢀHênꢀở 

Borneo,ꢀởꢀđóꢀkhôngꢀhềꢀcóꢀđườngꢀb8ꢀmàꢀchỉꢀđiꢀHạiꢀbằngꢀđườngꢀsông.ꢀTạiꢀbất 

kỳꢀthờiꢀđiểmꢀnàoꢀcủaꢀchuyếnꢀđi,ꢀnếuꢀhỏiꢀngườiꢀHáiꢀthuyềnꢀcònꢀbaoꢀxaꢀnữa, 

bạnꢀsẽꢀnh?nꢀđượcꢀduyꢀnhấtꢀm8tꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀAꢀ“SatuꢀtanjongꢀHagi”ꢀ(M8tꢀquãng 

nữaꢀthôi).ꢀCácꢀnghiênꢀcứuꢀđánhꢀgiáꢀcũngꢀv?y.ꢀKhiꢀnghĩꢀmìnhꢀđãꢀcóꢀtấtꢀcả 

bằngꢀchứng,ꢀthìꢀchỉꢀcònꢀm8tꢀbằngꢀchứngꢀnữaꢀthôi.ꢀ 

CóꢀHẽꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀtìmꢀđượcꢀbằngꢀchứngꢀcuốiꢀcùngꢀđó.ꢀNhưngꢀtôi 

hyꢀvọngꢀrằngꢀtrongꢀhànhꢀtrìnhꢀtìmꢀkiếmꢀbằngꢀchứngꢀcủaꢀchúngꢀtôi, 

HuthwaiteꢀđãꢀnghiênꢀcứuꢀrấtꢀkỹꢀHưỡng.ꢀChúngꢀtôiꢀđãꢀcốꢀgBngꢀtìmꢀmGcꢀđích 

vàꢀquanꢀsátꢀkỹꢀcácꢀmôꢀhìnhꢀcủaꢀmìnhꢀđểꢀxemꢀchúngꢀcóꢀth?tꢀsEꢀhiệuꢀquả 

khôngꢀAꢀvàꢀchúngꢀtôi,ꢀnhữngꢀnhàꢀnghiênꢀcứu,ꢀthiếtꢀkếꢀvàꢀđàoꢀtạoꢀbánꢀhàngꢀđã 

trởꢀnênꢀtốtꢀhơn.ꢀ6ốtꢀcu8c,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀthểꢀtăngꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀthEcꢀtếꢀcho 

@hươngꢀ@há@ꢀcủaꢀmình.ꢀBằngꢀviệcꢀvượtꢀquaꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀthửꢀnghiệmꢀmang 

tínhꢀhọcꢀthu?tꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀhoànꢀthiệnꢀhiểuꢀbiếtꢀcủaꢀmìnhꢀvềꢀthEcꢀtếꢀbán 

hàngꢀvàꢀđánhꢀgiáꢀnhữngꢀđóngꢀgó@ꢀcủaꢀnóꢀđốiꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀbánꢀhàng.ꢀTôiꢀhy 

vọngꢀsẽꢀthuyếtꢀ@hGcꢀnhiềuꢀngườiꢀđàoꢀtạoꢀsửꢀdGngꢀ@hươngꢀ@há@ꢀtiế@ꢀc?nꢀđó. 
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Sẽꢀthuyếtꢀ@hGcꢀhơnꢀnếuꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀthúcꢀđẩyꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀviệcꢀbán 

hàngꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀTôiꢀtinꢀquaꢀcácꢀcu8cꢀđiềuꢀtraꢀvàꢀthửꢀnghiệmꢀnh>nꢀnại,ꢀcác 

nhàꢀnghiênꢀcứuꢀcóꢀthểꢀkhámꢀ@háꢀraꢀnhiềuꢀbíꢀẩnꢀtrongꢀviệcꢀbánꢀhàngꢀvàꢀHàm 

choꢀnóꢀtrởꢀnênꢀrõꢀràngꢀvàꢀdFꢀhiểuꢀhơnꢀnhưꢀcácꢀchứcꢀnăngꢀkhácꢀcủaꢀkinh 

doanh. 
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PhụꢀlụcꢀB:ꢀĐánhꢀGiáꢀQuanꢀĐiểm 

CủaꢀBạnꢀVềꢀBướcꢀKếtꢀThúcꢀBán 

Hàng 

TrongꢀChươngꢀ2,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀxemꢀxétꢀvềꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

Vàꢀtrongꢀ@hầnꢀ“Nhữngꢀvấnꢀđềꢀvềꢀquanꢀđiểm”,ꢀtôiꢀđãꢀđềꢀc?@ꢀtớiꢀmứcꢀquan 

điểmꢀmàꢀchúngꢀtôiꢀmởꢀr8ngꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀcảmꢀnh?nꢀcủaꢀmọiꢀngườiꢀvềꢀbước 

Kếtꢀthúcꢀbánꢀhàng.ꢀNếuꢀmuốnꢀđánhꢀgiáꢀbảnꢀthân,ꢀhãyꢀHàmꢀtheoꢀcáchꢀdưới 

đây: 

1 

2 

.ꢀĐọcꢀ15ꢀcâuꢀviếtꢀvềꢀbướcꢀkếtꢀthúcꢀdướiꢀđây. 

.ꢀSauꢀmỗiꢀcâu,ꢀhãyꢀđánhꢀdấuꢀvàoꢀôꢀtrốngꢀbạnꢀnghĩꢀgầnꢀvớiꢀquanꢀđiểmꢀcủa 

bạnꢀnhất. 

3 .ꢀNhữngꢀchỉꢀd>nꢀởꢀcuốiꢀsẽꢀtínhꢀvàꢀgiảiꢀthíchꢀđiểmꢀsốꢀcủaꢀbạn. 

a.ꢀBướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀHàꢀbướcꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀtrongꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀbán 

hàngꢀnhằmꢀtăngꢀdoanhꢀthu. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

b.ꢀCốꢀgBngꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀquáꢀthườngꢀxuyênꢀsẽꢀgiảmꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀbạn. 
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5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

c.ꢀNếuꢀkhôngꢀbiếtꢀnhiềuꢀvềꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀthể 

bánꢀhàngꢀhiệuꢀquả. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

d.ꢀTh?mꢀchí,ꢀngayꢀkhiꢀbBtꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàng,ꢀsẽꢀkhôngꢀcóꢀhạiꢀkhiꢀsửꢀdGng 

m8tꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 
 

236 

  

 
 

  

e.ꢀThôngꢀthường,ꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀkémꢀHàꢀnguyênꢀnhânꢀHàmꢀgiảm 

doanhꢀthu. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

f.ꢀKháchꢀhàngꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀítꢀmuaꢀhàngꢀhơnꢀnếuꢀhọꢀnh?nꢀraꢀbạnꢀđangꢀsử 

dGngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

g.ꢀBạnꢀkhôngꢀthểꢀsửꢀdGngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀquáꢀthườngꢀxuyênꢀkhiꢀbánꢀhàng. 

5 

4 

3 

2 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•Đồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 
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1 ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

h.ꢀNhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀnhữngꢀkháchꢀhàng 

sànhꢀsỏi. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

i.ꢀLuônꢀ@hảiꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

j.ꢀCóꢀm8tꢀhànhꢀviꢀkhácꢀcủaꢀbạnꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀmàꢀkhôngꢀ@hảiꢀHàꢀkỹ 

thu?tꢀkếtꢀthúcꢀnhằmꢀxácꢀđịnhꢀrõꢀkháchꢀhàngꢀsẽꢀmuaꢀhayꢀkhông. 

5 

4 

3 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 
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2ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

1ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

k.ꢀBạnꢀnênꢀthửꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀbấtꢀkỳꢀHúcꢀnàoꢀkhiꢀnh?nꢀthấyꢀdấuꢀhiệuꢀmua 

hàng. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

H.ꢀKhiꢀbướcꢀvàoꢀvănꢀ@hòngꢀcủaꢀkháchꢀhàng,ꢀbạnꢀnênꢀhànhꢀđ8ngꢀnhưꢀthểꢀHà 

cu8cꢀbánꢀhàngꢀđãꢀhoànꢀtất. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

m.ꢀNếuꢀkháchꢀhàngꢀthểꢀhiệnꢀsEꢀkhóꢀchịuꢀvớiꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀthử 

nghiệmꢀcủaꢀbạn,ꢀthìꢀđóꢀHàꢀtínꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀbạnꢀnênꢀkếtꢀthúcꢀdứtꢀkhóatꢀhơn. 

5 ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 4 
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3 

2 

1 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

n.ꢀ=ùꢀcácꢀkỹꢀnăngꢀkhácꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀgiỏiꢀđếnꢀđâu,ꢀthìꢀbạnꢀcũngꢀsẽꢀkhôngꢀthành 

côngꢀnếuꢀkhôngꢀcóꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀtốt. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

o.ꢀSửꢀdGngꢀcácꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀngayꢀđầuꢀcu8cꢀbánꢀhàngꢀchBcꢀchBnꢀsẽꢀgây 

nênꢀsEꢀphảnꢀđốiꢀt;ꢀkháchꢀhàng. 

5 

4 

3 

2 

1 

ꢀ•ꢀ6ấtꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀĐồngꢀtìnhꢀ 

ꢀ•ꢀChưaꢀchBc 

ꢀ•ꢀKhôngꢀđồngꢀtình 

ꢀ•ꢀTuyệtꢀđốiꢀkhôngꢀđồngꢀtình 

CÁCHꢀT7NHꢀĐIỂM 

Đểꢀtínhꢀđiểm,ꢀhãyꢀHấyꢀcácꢀsốꢀt;ꢀ1ꢀđếnꢀ5ꢀđứngꢀtrướcꢀôꢀtrốngꢀmàꢀbạnꢀđánhꢀdấu 

rồiꢀc8ngꢀtổngꢀđiểmꢀcủaꢀ15ꢀcâuꢀđó. 
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TheoꢀHDꢀthuyết,ꢀđiểmꢀsốꢀ45ꢀHàꢀhoànꢀtoànꢀtrungꢀH?@.ꢀĐiểmꢀsốꢀcaoꢀhơnꢀchoꢀthấy 

tháiꢀđ8ꢀtíchꢀcEcꢀvớiꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàng,ꢀcònꢀthấ@ꢀhơnꢀHạiꢀchoꢀthấyꢀthái 

đ8ꢀtiêuꢀcEc.ꢀThEcꢀtế,ꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀngườiꢀbánꢀđềuꢀcóꢀđiểmꢀsốꢀtrênꢀ45ꢀm8t 

chút,ꢀvàꢀtrongꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀmình,ꢀchúngꢀtôiꢀđãꢀtínhꢀđếnꢀđiềuꢀnàyꢀbằng 

cáchꢀHấyꢀm8tꢀsốꢀđiểmꢀtrênꢀ50ꢀđểꢀchứngꢀminhꢀchoꢀtháiꢀđ8ꢀtánꢀthànhꢀvớiꢀbước 

Kếtꢀthúcꢀbánꢀhàng. 

ĐIỂMꢀSỐꢀC ÓÝꢀNGHĨAꢀGÌ? 

TrongꢀnghiênꢀcứuꢀđượcꢀmôꢀtảꢀởꢀChươngꢀ2ꢀ(Hìnhꢀ2.2),ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbán 

hàngꢀcóꢀkếtꢀquảꢀtốtꢀnhấtꢀHàꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀđiểmꢀsốꢀthấ@:ꢀdướiꢀ50ꢀđiểm. 

TheoꢀChươngꢀ2,ꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀkỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀ@hG 

thu8cꢀvàoꢀHoạiꢀgiaoꢀdịchꢀmàꢀbạnꢀthEcꢀhiện.ꢀNếuꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủa 

bạnꢀgồmꢀnhữngꢀm:tꢀhàngꢀvàꢀdịchꢀvGꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀthấ@,ꢀgồmꢀcácꢀkháchꢀhàng 

khôngꢀsànhꢀsỏiꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀnhữngꢀmốiꢀquanꢀhệꢀsauꢀgiaoꢀdịchꢀvớiꢀkhách 

hàngꢀthìꢀtháiꢀđ8ꢀtánꢀthànhꢀvớiꢀbướcꢀKếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀ(trênꢀ50ꢀđiểm)ꢀsẽ 

chứngꢀminhꢀchoꢀtìnhꢀhìnhꢀbánꢀhàngꢀcủaꢀbạn.ꢀNhưngꢀnếuꢀđiểmꢀsốꢀcủaꢀbạn 

trongꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀnàyꢀtrênꢀ50ꢀvàꢀcôngꢀviệcꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀbạnꢀgồmꢀnhững 

giaoꢀdịchꢀHớn,ꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀsànhꢀsỏiꢀvàꢀmốiꢀquanꢀhệꢀHiênꢀtGcꢀtrướcꢀgiao 

dịchꢀthìꢀhãyꢀđọcꢀChươngꢀ2ꢀth?tꢀcẩnꢀth?n.ꢀTrongꢀbánꢀhàngꢀquyꢀmôꢀHớn,ꢀnhững 

kỹꢀthu?tꢀkếtꢀthúcꢀbánꢀhàngꢀđángꢀtinꢀc?yꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀtàiꢀsản. 
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