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• B�n �� c	 �
 k� thu�t th�ng 
l�ng tr�n b�n ��m ph�n v�i 
kh�ch h�ng? 

• B�n c	 mu� n tr� th�nh Nh� 
��m ph�n chuy�n nghi�p v�i 
t� l� ch�t ��n h�ng cao nh�t? 

• B�n c	 hi�u t�m l� c
a kh�ch 
h�ng trong k� nguy�n s� hi�n 
nay?

• B�n c	 mu�n n�m b�t kinh 
nghi�m c
a c�c Chuy�n 
gia B�n h�ng h�ng ��u 
Singapore, nh�ng ng�i �� 
bi!n b�n h�ng tr� th�nh s" 
nghi�p vinh quang c
a h#?



KHO� HC Đ��C GI�NG 
D�Y V� HU�N LUY�N 
TR�C TI�P B�I LEROY 
FRANK RATNAM – CHUY�N 
GIA B�N H�NG H�NG 
Đ�U CH�U � Đ�N T� 
SINGAPORE. 

Leroy Frank Ratnam được 

biết đến là Chuyên gia đào 

tạo bán hàng hàng đầu 

châu Á và được tín nhiệm 

bởi các tập đoàn uy tín 

nhất trong  khu vực mời 

giảng dạy như ngân hàng 

CIMB, Prudential, AIA, 

ACE, Ngân hàng RHB, 

Great Eastern, ERA, 

Huttons Property và 

rất nhiều tổ chức khác.

Tại Việt Nam, Growth Catalyst Vietnam 

đã đồng hành cùng Leroy và Học viện      
Sales Excellence Institute Singapore tổ chức những khóa đào 

tạo cho nhiều  công ty và tập đoàn danh tiếng  tại Việt Nam 

như : Techcombank, Ariston, TH True Milk (THFC) , Truyền hình 

Kỹ thuật số K+, VP Bank, British Council,…

Là nhà đào tạo bán hàng hàng đầu Châu Á đồng thời là chủ của 

nhiều công ty trong ngành tự động hoá, nội thất, bất động sản 

và đào tạo, Leroy đã trở thành triệu phú trước khi bước vào tuổi 

30. Leroy tin rằng bất cứ ai cũng có thể thành công, tất cả chỉ là 

vấn đề chiến lược đúng đắn.

Leroy hiện là Giám đốc Học viện Sales & Marketing tại 
Singapore (SMI).

HOTLINE Đ%NG K&: 0962280888
EMAIL: PUBLIC1@GCV.EDU.VN 
Đ%NG K& S'M Đ( NH)N �U Đ*I !

Đ�I T��NG THAM D� KH�A HC

• Chuyên viên kinh doanh, bán hàng

• Trưởng phòng, phụ trách bán hàng

• Giám đốc bán hàng hoặc Giám đốc kinh doanh

• Những người đang làm kinh doanh và bán hàng 
có chí hướng phấn đấu trở thành Nhà quản lý bán 
hàng chuyên nghiệp

N�I DUNG KHO� HC

• Ứng dụng kỹ thuật NLP trong giao tiếp và đàm 
phán để thương thuyết thành công với đối tác và 
khách hàng

• Tìm hiểu hành vi mua hàng của khách hàng trong 
thời đại kỷ nguyên số

• Rèn luyện phương pháp “Đặt câu hỏi – chính là câu 
trả lời” để khách hàng tự thuyết phục bản thân và  
quyết định mua hàng ngay

• 5 bước trong Quy trình xử lý phản ứng từ chối mua 
hàng

• Mô hình Bán hàng Tạo ảnh hưởng và Bị ảnh hưởng

• Thực hành giải quyết phản ứng từ chối của khách 
hàng ngay trên lớp

• Chia sẻ “ca khó” trong đàm phán kinh doanh của 
chính doanh nghiệp bạn trực tiếp cùng Chuyên 
gia bán hàng hàng đầu Châu Á Leroy Frank Ratnam

L�I �CH SAU KHO� HC

• Hiểu rõ đặc tính và thói quen của người mua hàng 
trong thị trường số

• Đẩy nhanh quyết định mua của khách hàng nhằm 
đạt doanh số cao nhất 

• Làm chủ kỹ thuật Bán hàng “Reframe - Lật ngược 
tình thế” khi bị khách hàng từ chối mua

• Chủ động tìm hiểu và thay đổi niềm tin của Khách 
hàng về những lợi ích của sản phẩm

• Kết nối mạng lưới chuyên gia và các đồng nghiệp 
trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng
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