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KỸ NĂNG
GIAO TIẾP

Bạn hãy nhớ rằng, điểm hạn chế của
Telesales là không giới thiệu sản phẩm
bằng cách gặp mặt trực tiếp khách
hàng. Trong cuộc hội thoại, cách giao
tiếp và giọng nói của bạn thể hiện thái
độ cũng như tính cách của bạn. Vì vậy,
bạn phải thật thân thiện, nhiệt tình để
cho khách hàng thấy được sự chân
thành và lịch sự của mình.
 
 
 
 



 
 

 

Để trở thành một Telesales giỏi, kỹ
năng lắng nghe cũng cần được bạn
quan tâm và củng cố.
Khách hàng sẽ cảm thấy được tôn
trọng khi bạn lắng nghe cẩn thận
những suy nghĩ về vấn đề mà họ
đang gặp phải, về sản phẩm hay
dịch vụ họ đang hoặc có mong
muốn sử dụng. Vì vậy, bạn hãy chú
ý nghe khi họ chia sẻ và ghi lại các
thông tin chính.
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KỸ NĂNG
LẮNG NGHE



KỸ NĂNG
GHI CHÉP
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Nếu bạn không muốn lúc nhớ lúc
quên những gì khách hàng đã
trao đổi và chia sẻ thì bạn cần
rèn luyện kỹ năng ghi chép
thường xuyên. Các cuộc gọi có
thể kéo dài hoặc rất ngắn, để
không bị bỏ sót bất cứ thông tin
nào của cuộc hội thoại, bạn hãy
ghi lại thật kỹ các thông tin và
trình bày một cách có khoa học.
Điều này sẽ giúp ích cho bạn rất
nhiều trong việc chốt đơn hàng
thành công.
.
 
 
 
 



 

Dù có là một chuyên viên bán hàng
chuyên nghiệp tới đâu, nhưng khi đã
chọn hình thức Telesales, bạn vẫn
cần phải chuẩn bị kỹ càng nội dung
cuộc gọi để chắc chắn tất cả thông
tin đều được chuyển tới khách hàng
một cách đầy đủ nhất.
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CHUẨN BỊ NỘI
DUNG CUỘC
HỘI THOẠI
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Trong các cuộc gọi cho khách hàng, bạn sẽ gặp phải những tình huống không
thể lường trước được, như gặp phải những khách hàng khó tính, đòi hỏi khắt khe
hay họ cho rằng sản phẩm, dịch vụ của bạn không đủ để đáp ứng các yêu cầu
cá nhân.
Sẽ có nhiều khách hàng từ chối thẳng thừng hoặc có thể cáu gắt vì bạn làm mất
thời gian của họ và tắt máy khi bạn chưa kịp nói hết câu. Đây là những tình
huống thường gặp khi bạn là Telesales, vì vậy nếu gặp trường hợp này, bạn hãy
cư xử thật khéo léo và lịch sự, đừng tỏ ra chán nản.
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KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH

MỤC TIÊU

Trước khi thực hiện việc tiếp thị qua điện thoại,
điều quan trọng mà bạn phải hiểu chính xác là
mục tiêu mà mình cần đạt được là gì? Và làm như
thế nào để hoàn thành tốt nhất?
Để chủ động trong cuộc hội thoại, trước khi gọi
điện cho khách hàng, các Telesales cần tìm hiểu
rõ những thông tin của khách hàng để có thể tư
vấn sản phẩm sát với nhu cầu nhất
có thể, để họ cảm thấy sản phẩm đó là cực kỳ cần
thiết trong đời sống của mình.
 
 
 
 


