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QUẢNG BÁ THƯƠNG
HIỆU VÀ DỊCH VỤ

Ngoài việc truyền thông, giới thiệu
sản phẩm qua các kênh như
Facebook, Zalo, SMS hay Email
Marketing thì Telesales giống như
một công cụ giúp doanh nghiệp tiếp
thị sản phẩm tới tay người tiêu
dùng. Đặc biệt với những sản phẩm
mới lần đầu tiên xuất hiện trên thị
trường.

 



CẦU NỐI KÍCH THÍCH
NHU CẦU SỬ DỤNG
SẢN PHẨM
 

Nhanh chóng, tiện lợi, được giải đáp tất cả các thắc
mắc là nhưng gì telesales mang lại. Thật quá dễ
dàng nếu bạn là khách hàng và muốn được hỗ trợ
về dịch vụ thì telesales của các doanh nghiệp sẽ là
nơi đáp ứng mọi vấn đề của bạn. Không chỉ vậy,
đây được xem là hình thức giao tiếp giữa tất cả mọi
khách hàng không có thời gian đển với các
showroom hoặc các chi nhánh của công ty.



Bên cạnh việc chào hàng tới các khách hàng,
telesales còn giúp giải đáp các thắc mắc,
những lỗi của sản phẩm hay trong cách sử
dụng mà khách hàng gặp phải. Vì vậy, ở thời
đại 4.0 hiện nay bạn không cần phải quá lo
lắng khi đặt mua một món đồ hay sử dụng
dịch vụ gì trên mạng bởi tất cả những vấn đề
bạn băn khoăn đều đã có đội ngũ telesales
giải quyết.

 

 

HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP
CÁC THẮC MẮC CỦA
KHÁCH HÀNG NGAY
LẬP TỨC



Telesales cũng giúp tìm hiểu và giải quyết các vấn đề mà khách hàng
chưa thoải mái hay chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp. từ đó, phân tích và nắm bắt được các nhược điểm của sản phẩm.
Từ đó, bộ phận telesales sẽ tổng hợp ý kiến, kết hợp cùng bộ phận
marketing để tìm ra các chiến lược, kế hoạch giúp tăng doanh số và
doanh thu cho doanh nghiệp.

NẮM BẮT TỐT NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, 
 ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH PHÙ HỢP


