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Địa Điểm

	 “Khóa	học	được	thiết	kế	nhằm	mang	lại	cho	học	viên	nhận	thức	mới	về	vai	trò	của	người	bán	hàng	
trong	bối	cảnh	hiện	nay,	đồng	thời	cung	cấp	các	kỹ	năng	cần	thiết	để	nâng	cao	năng	lực	phục	vụ	khách	
hàng,	vận	hành	hiệu	quả	hoạt	động	kinh	doanh	và	góp	phần	thúc	đẩy	sự	phát	triển	của	doanh	nghiệp.”

Cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban: Kinh doanh, bán hàng, sản 
xuất và các cá nhân có quan tâm.

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Ông Iwase Akio
- Chuyên gia của JICA
Trên 30 năm kinh nghiệm làm 
việc cho tập đoàn Matsushita ở 
các lĩnh vực:
 - Giám đốc nghiên cứu và phát 
triển của Matsushita Malaysia.
 - Giám đốc điều hành phụ trách 
mảng sản xuất và lập kế hoạch 
kinh doanh của Panasonic Elec-
tronic Component Thai.
 - Chuyên gia tư vấn của Pana-
sonic Excel International. 
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Sứ mệnh xã hội của 
doanh nghiệp

・Triết lý kinh doanh, vai trò xã hội của doanh 
nghiệp. 
・Hoạt động kinh doanh của công ty toàn cầu; 
phương thức đối ứng với yêu cầu giao hàng 
nhanh chóng. 
・Hoạt động bán hàng của công ty toàn cầu, sứ 
mệnh của người bán hàng.  

Nghệ thuật bán 
hàng

・Cung cấp dịch vụ, sản phẩm; nâng cao độ thỏa 
mãn của khách hàng. 
・Các bước trong quá trình thăm hỏi đến khi giao 
dịch.
・Dịch vụ hậu mãi
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Nâng cao độ thỏa 
mãn của khách 
hàng

・Phương pháp nâng cao độ thỏa mãn của khách 
hàng; điều tra độ thỏa mãn của khách hàng.
・Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ thỏa mãn 
khách hàng (CS portfolio analysis); 7 công cụ 
hoạch định sản phẩm.
・Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (Cash conversion 
cycle) và tồn kho

hoạt động kinh 
doanh và lập mục 
tiêu bán hàng

・Chiến lược của Ritz Carlton (thuyết phục bằng 
phương pháp vượt trên sự mong đợi)
・Chiến lược của Samson (Phát triển sản phẩm 
để nâng cao độ thỏa mãn của khách hàng) 
・Đầu tư trang thiết bị và doanh số mục tiêu; giá 
sản phẩm và lợi nhuận 
・Lập mục tiêu cá nhân 
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Đồng bộ hóa hoạt 
động bán hàng và 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh

・Vai trò của kinh doanh; Quản lý việc giao hàng
・Kế hoạch Mua hàng – Bán hàng – Tồn kho 
   (PSI plan) 

giới thiệu “Kỹ 
năng quản lý” của 
Drucker

・Thảo luận nhóm

Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC-HCMC) 
trân trọng giới thiệu đến Quý vị Khóa học kinh doanh BC 08-1314:

BC 08-1314



Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 08-1314: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:

• Tên TK: Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Binh Thanh , Tp.HCM

Chi tiết xin liên hệ Ms. Hà , Ms. Vân , Mr. Đức
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

P h I Ế U  Đ ă N g  K Ý

T h Ô N g  T I N  L I Ê N  h Ệ

S Ơ  Đ Ồ  Đ ư ờ N g  Đ I

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Fax 08-3512-2150
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