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#1
ĐẦU TIÊN CHÍNH LÀ LỜI CHÀO HỎI.

Ấn tượng đầu tiên với khách hàng là vô
cùng quan trọng. Lời chào lịch sự sẽ là
cách bắt đầu câu chuyện tốt nhất. Một
lời chào lịch sự thân thiện sẽ làm khách
hàng có thiện cảm hơn về doanh doanh
nghiệp của bạn và muốn giữ máy để tiếp
tục trao đổi.
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#2
THỨ HAI CHÍNH LÀ CHỈ RÕ
LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM.
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Là một người tiêu dùng, cái họ tìm
kiếm ở bất cứ sản phẩm nào luôn là
lợi ích. Khách hàng sẽ không lãng phí
quá nhiều thời gian cho bạn đâu vì
vậy hãy nhanh chóng nói về công
dụng của sản phẩm. Nắm bắt được
nhu cầu của họ và cho họ biết, họ sẽ
nhận được gì khi mua sản phẩm.



Bạn hãy nhớ, đừng bao giờ nói với khách hàng rằng, sản
phẩm này sẽ giúp cuộc sống của họ thay đổi sau 3-6
tháng. Hãy nói cho họ biết, họ sẽ nhận được gì vào ngay
ngày mai, đó mới là điều khiến họ quyết định mua hàng.
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#3 THỨ BA ĐƯA RA
GỢI Ý KÍCH THÍCH MUA
HÀNG CHO KHÁCH 
 

Hãy khéo léo đưa ra các đề nghị bán
hàng đánh vào tâm lý của khách. Ví dụ:
Mc Donald, dạy nhân viên nói câu “Quý
khách muốn dùng thêm khoai tây chiên
chứ?” và mỗi ngày họ bán thêm được 4
Triệu kg khoai tây chiên.
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Cuối cùng, không để khách hàng có thời gian suy
nghĩ. bạn hãy đưa ra các câu mang tính quyết định
luôn giúp khách hàng. Họ tin vào chuyên môn của
bạn, họ sẽ gật đầu đồng ý và bạn lại bán được sản
phẩm với phần lãi cao hơn.

 


