
  

 

 

 
 
 

 Hội thảo hàng tuần Kỹ năng Bán hàng của chúng tôi sử dụng một 
hình thức kỷ luật doanh nghiệp đã được chứng minh để đảm bảo thành 
công cho các tư vấn mới của bạn. Mỗi buổi được thiết kế để cải thiện kỹ 
năng bán hàng của các tư vấn mới thông qua thảo luận, chia sẻ ý tưởng, 

quan sát, thực hành và triển khai với khách hàng và khách hàng tiềm 
năng của họ. 40 buổi mỗi buổi hàng tuần được điều phối trong 1 giờ sẽ 

bao gồm tất cả các khía cạnh cơ bản của quy trình bán hàng và bản 
trình bày lợi ích sản phẩm, giúp thúc đẩy sự tự tin của các tư vấn mới 
trong việc bán hàng và giúp họ khởi nghiệp nhanh chóng tại thị trường 

nội địa.  

Học viên hoàn thành khóa học này sẽ: 

 Thực hiện giai đoạn chuyển tiếp thuận lợi sang vai trò bán hàng và tiếp thị và 
thành công với tư cách tư vấn mới.   

 Có được sự tự tin hoàn toàn trong việc đối mặt và giải quyết thăng trầm 
trong việc bán hàng và gia tăng thành công bán hàng sớm. 

 Phát triển sự đánh giá cao đối với bảo hiểm nhân thọ và bán hàng dựa trên 
nhu cầu. 

 Học quy trình chín bước bán hàng đã được thử nghiệm và chứng minh để 
thực hiện bán hàng thành công; biến chủ hợp đồng bảo hiểm thành khách 
hàng và thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 

 Có được các kỹ năng cần thiết để diễn tả những lợi ích sản phẩm và dịch vụ 
cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng, chẳng hạn như Bản trình bày 
lợi ích sản phẩm.   

Đối tượng có lợi từ chương trình này: 

 Các Trưởng ban Kinh doanh và các công ty muốn họ khởi động nhanh việc 
tuyền dụng và sự nghiệp của các tư vấn mới ngay trong năm đầu tiên giúp 
họ khởi nghiệp nhanh chóng trong ngành dịch vụ tài chính. 

Chương trình được cung cấp qua: 

 Đào tạo trong lớp học nhỏ do giảng viên dẫn giảng — 40 buổi diễn ra hàng 
tuần được điều phối trong 1 giờ do giảng viên của công ty/Nhà quản lý kinh 
doanh của ban Kinh doanh dẫn giảng. 

Hiện tại, chiến lược đã được thực nghiệm ngoài thị trường và chiến thuật 
thực hành tốt nhất đã được thực nghiệm, hội thảo sẽ giúp các tư vấn 
mới của bạn có tỷ lệ tồn tại cao trong năm đầu tiên và tăng năng suất 

theo cấp số nhân trong năm ký hợp đồng đầu tiên. 
 

Để biết thêm thông tin xin truy cập 
www.limra.com/fasttrack  

hoặc liên hệ talentsolutionsinternational@limra.com 
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Hội thảo hàng tuần 

                 Kỹ nă   Bán hàng             

               Kỷ luật doanh nghiệp được chứng minh để gia tăng    

          hoạt động, năng suất và khả năng giữ chân tư vấn mới 

Là một phần của các chương trình 
của Học viện kỹ thuật số LIMRA, 
Hội thảo hàng tuần Kỹ năng Bán 
hàng được thiết kế để cải thiện 
thành công bán hàng và doanh số 
của tư vấn mới. Chương trình này 
cung cấp cho các tư vấn giúp họ 
thông thạo hơn trong quá trình bán 
hàng, doanh số cao hơn, hài lòng 
hơn với sự nghiệp của họ và ở lại 
với công ty của bạn. 

Tư vấn mới và tư vấn năm đầu tiên 
sẽ: 

• Có lợi từ các hiểu biết chuyên sâu 
và thực hành được thực nghiệm 
của các tư vấn bán hàng trong 
ngành. 

• Làm chủ kiến thức và kỹ năng cơ 
bản cần thiết để thành công sớm 
trong kinh doanh. 

• Phát triển kỹ năng bán hàng và đạt 
được những hiểu biết chuyên sâu 
cần thiết về ngành để đi trước 
người khác và thành công.  

 

40 hội thảo hàng tuần được điều 
phối trong 1 giờ sẽ cho phép các 
quản lý kinh doanh của bạn lên kế 
hoạch và chuẩn bị các cuộc họp 
mang lại kết quả chiến lược. Cụ 
thể, hội thảo sẽ cho phép quản lý 
kinh doanh của bạn: 
 
1. Giúp tư vấn của họ nắm vững nội 

dung học tập và kỹ năng bán 
hàng 

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động của 
tư vấn 

3. Gia tăng năng suất của tư vấn 
mới 

4. Thúc đẩy đội ngũ bán hàng của họ 

5. Tạo ý tưởng mới 

 

http://www.limra.com/wssw
mailto:talentsolutionsinternational@limra.com?subject=Fast%20Track%20%20Hỗ%20trợ%20đại%20lý%20của%20bạn%20khảo%20sát%20thành%20công
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TỔNG QUAN BUỔI HỘI THẢO 
 
Mô tả buổi hội thảo  

Hội thảo hàng tuần Kỹ năng Bán hàng (Weekly Sale Skills Workshop, WSSW) sẽ hoạt động trong khoảng 
một năm với trên 40 buổi, mỗi tuần một buổi được dẫn giảng trong 1 giờ và đi qua tất cả các khía 
cạnh cơ bản của quy trình bán hàng và hơn thế nữa, bao gồm: 
 

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 

2. Tiền tiếp cận  

3. Tiếp cận 

4. Tìm hiểu nhu cầu  

5. Nhận biết sự đồng thuận 

6. Thiết kế giải pháp 

7. Trình bày giải pháp (Bao gồm chốt và xử lý từ 

chối) 

8. Trao hợp đồng bảo hiểm 

9. Cung cấp dịch vụ 

10. Cộng thêm Bản trình bày lợi ích sản phẩm 

Quy mô buổi hội thảo  

Mỗi buổi được thiết kế để tuân theo một định dạng thảo luận mở, trong đó mỗi học viên có cơ hội chia sẻ 
những cơ hội và thách thức của mình, để nhận ý kiến đóng góp từ những học viên khác và đưa ra đề xuất 
cũng như lời khuyên cho người khác. Nhóm từ bốn đến mười học viên sẽ giúp thúc đẩy sự tham gia tích 
cực.  Nếu có hơn mười tư vấn mới dự kiến tham gia buổi hội thảo, nhóm có thể được chia thành hai (hoặc 
nhiều) nhóm nhỏ và có thể tiến hành hai (hoặc nhiều) buổi riêng biệt mỗi tuần. 

Nghị trình của buổi hội thảo  

Tài liệu Hướng dẫn Dẫn giảng toàn diện dành cho giảng viên, bao gồm nghị trình cho mỗi buổi, cùng với 
các khung thời gian được đề xuất cho từng chủ đề, sẽ được cung cấp cho Gicùn viên của công ty/nhà 
quản lý kinh doanh được LIMRA chứng nhận. Tất cả các buổi hội thảo bao gồm ít nhất một video với 
một cuộc thảo luận tiếp theo về các điểm và quan sát quan trọng. Mỗi buổi cũng bao gồm thời gian cho một 
lần thực hành nhập vai giữa hai học viên, cũng như thời gian để nhóm đóng góp phản hồi về lần nhập vai. 

Dưới đây là mẫu phác thảo nghị trình hàng tuần những điều bạn dự kiến sẽ có được trong mỗi 
buổi: 
 

A. Thảo luận về nhiệm vụ của tuần trước 

B. Đánh giá kỹ năng và giới thiệu video của tuần hiện tại 

C. Trình chiếu video 

D. Tóm tắt video và thảo luận 

E. Nhập vai 

F. Nhiệm vụ của tuần hiện tại 

Tài liệu Hướng dẫn Dẫn giảng 


