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GÓC nHỏ BIzweB !
Bizweb- giải pháp bán hàng trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Là một trong những sản phẩm tiêu 
biểu của Công ty Cổ phần Công 
nghệ DKT, trải qua 6 năm xây dựng 
và phát triển, Bizweb đã được hơn 
7000 khách hàng tin tưởng và chọn 
dùng. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp 
các chủ cửa hàng, chủ shop, doanh 
nghiệp không cần đầu tư nhiều về 
chi phí, thời gian, sự lo lắng về vấn 
đề quản trị kỹ thuật mà vẫn xây 
dựng được những website bán hàng 
trực tuyến chuyên nghiệp, phục vụ 
một cách hiệu quả việc phát triển 
kinh doanh cũng như thương hiệu 
trên Internet.

Bizweb tự hào  là đơn vị đầu tiên ở 
Việt Nam cung cấp giải pháp bán 
hàng trực tuyến theo mô hình dịch 
vụ điện toán đám mây với mong 
muốn mang lại lợi ích tối đa cho 
khách hàng, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển Thương mại điện tử Việt 
Nam trong tương lai.

Hãy để Bizweb đồng hành cùng bạn 
trên con đường kinh doanh online 
ngay từ hôm nay.
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4 diễn biến 
tâm lý khách hàng khi mua sắm 

Bạn Cần BIẾT !
Việc nắm bắt được 4 giai đoạn tâm lý khách hàng dưới đây và đưa ra cách hành động cần thiết là điều 
mà bất kỳ chủ shop nào cũng nên trang bị.

Đa số khách hàng không lựa chọn mua sản 
phẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên cho dù họ tỏ ra 
rất thích nhãn hiệu, hay sản phẩm hoặc cách tư 
vấn online của bạn. Đó là điều dễ hiểu, họ cần 
phải cân nhắc xem sự lựa chọn đó chính xác với 
đồng tiền mình bỏ ra hay chưa hoặc mua với giá 
này liệu có hợp lý hay không? Cách tốt nhất để 
đập tan nghi ngờ và đắn đo trong tâm lý người 
mua là hãy chứng minh cho họ thấy sản phẩm 
và dịch vụ của bạn tốt hơn đối thủ cạnh tranh ở 
điểm nào. 

Đây được xem là giai đoạn dài nhất trong quy trình sau bán hàng. Họ sẽ cố gắng tận hưởng những gì mà 
sản phẩm mua được mang lại. Hãy thường xuyên gọi điện hay gửi mail cho khách hàng. Điều này không 
chỉ giúp họ cảm thấy gần gũi với dịch vụ chăm sóc của bạn mà ngay cả khi sản phẩm không được như 
mong muốn một chút thôi, họ cũng sẽ bỏ qua vì bạn quá nhiệt tình. 
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Sau khi bạn “vượt chướng ngại vật” thành công 
với giai đoạn 1, thì đừng vội yên tâm vì một số 
khách hàng vẫn tự mình tìm hiểu tất cả các 
thông tin có thể về sản phẩm hay đánh giá của 
mọi người. Hãy đảm bảo trong kho dữ liệu của 
bạn có tất cả những thông tin này và giải đáp 
cho khách hàng. Ngoài ra bạn có thể thiết lập 
công cụ tư vấn online tại website khi có người 
mua ghé thăm để giúp đỡ khách hàng tìm hiểu 
mọi thông tin cần thiết trước khi mua hàng.

Giai đoạn 1: Nghi ngờ chất vấn

Giai đoạn 3: Thưởng thức

Giai đoạn 2: Tìm hiểu,Đánh giá
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Sản phẩm mua về sử dụng một thời gian đều không tránh khỏi hỏng hóc, dùng hết hoặc trở nên lỗi thời. 
Khách hàng bắt đầu chạy khắp các cửa hàng online để tìm kiếm các sản phẩm mới thay thế. Vậy các 
cửa hàng online nên làm gì ở giai đoạn này?

Hãy “đánh nhanh thắng nhanh” trước khi đối phương kịp suy nghĩ lựa chọn sản phẩm khác, tung ra các 
hỗ trợ khuyến mại, giảm giá đúng lúc để cổ vũ khách hàng mua sắm lại. Đó là phương thức để giữ khách 
hàng trung thành.

Giai đoạn 4: Lặp lại quy trình mua hàng
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Tìm hiểu về

khách hàng 
của bạn
như thế nào?

Càng hiểu rõ về khách hàng của mình, 
bạn sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra một trải 
nghiệm thương hiệu đặc biệt về những gì 
khách hàng cụ thể của bạn muốn và cần.

Đây là 3 cách để hiểu được suy nghĩ của họ, 
bất kể quy mô doanh nghiệp của bạn.

1. Đặt mình vào vị trí của họ

2. Dùng mạng xã hội để nghiên cứu thị trường

3. Xây dựng chiến lược khảo sát

Khi bạn bắt đầu tìm hiểu khách hàng, hãy dành thời gian 
với nhóm khách hàng mục tiêu của bạn, nói chuyện với 
họ về một ngày của họ như thế nào và họ lo lắng về 
điều gì. Hãy thử làm những gì họ cần làm và bạn sẽ học 
được điều gì giúp họ trải qua một ngày. Bạn có thể làm 
tương tự với khách hàng của bạn bằng cách dành thời 
gian tham gia vào cuộc sống của họ.

Phương tiện truyền thông xã hội đã cho chúng ta một 
cái nhìn đáng kinh ngạc về thế giới của khách hàng, đặc 
biệt là những người “like” chúng ta. Bạn có thể xem họ 
bình luận về cuộc sống hàng ngày và tạo ra cách cải 
thiện điều đó. Những nền tảng như Facebook, Pinter-
est, và các mạng xã hội sẽ là công cụ hữu hiệu để am 
hiểu khách hàng,không chỉ để quảng bá thương hiệu 
của bạn. 

Một lựa chọn khác là gửi cho khách hàng bản khảo sát 
đơn giản mà họ có thể hoàn thành thông qua các nhà 
cung cấp khảo sát, chẳng hạn như SurveyMonkey. Chỉ 
với một khoản phí nhỏ hàng năm, bạn có thể tạo ra 
nhiều bảng khảo sát trắc nghiệm có chứa các câu hỏi 
tâm lý mở. 

Bạn có thể tìm hiểu xem khách hàng của bạn suy nghĩ 
gì và cảm thấy như thế nào bằng các câu hỏi như “Điều 
gì là quan trọng nhất đối với bạn?” và “Nỗi sợ hãi lớn nhất 
của bạn là gì?” Biết được cảm nhận của khách hàng sẽ 
cho phép bạn thỏa mãn họ về mặt tinh thần, giúp cho 
trải nghiệm thương hiệu thêm phần ý nghĩa. 
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bước chân vào thế giới
của nhu cầu khách hàng

“ “

Việc xác định đâu mới là nhu cầu thực sự của người mua là nhiệm vụ thiết yếu khi 
bạn bắt tay vào kinh doanh online nếu không muốn lâm vào tình thế rủi ro.

Với phương pháp này, bạn sẽ tiến hành nghiên 
cứu thói quen tiêu dùng của người mua để quyết 
định loại sản phẩm nào đang nằm trong thị hiếu 
đặc biệt. Khách hàng cá nhân rất phức tạp, do 
đó việc lập profile sở thích của người tiêu dùng 
sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc triển khai 
sản phẩm mới và xây dựng chiến lược Market-
ing kích thích mua hàng.

Thông qua thói quen sở thích, bạn sẽ hiểu được 
cách một người tận hưởng cuộc sống của mình 
như thế nào. Bạn lang thang trên các trang cộng 
đồng để điều tra khách hàng khi muốn bắt đầu 
kinh doanh online, và vô tình bắt gặp một người 
yêu thích đua xe. Điều mà bạn có thể nhận ra 
ngay chính là việc họ có nhu cầu lớn dành cho 
các sản phẩm xe hơi, xe phong cách cũng như 
những phụ kiện cá tính.

Các chuyên gia về phát triển kinh doanh đã 
nhấn mạnh rằng sử dụng phương pháp điều tra 
nhân khẩu có tầm quan trọng đặc biệt để hiểu 
rõ sản phẩm ưa thích của một khách hàng cụ 
thể. Với phương pháp này, bạn có thể thu thập 
nhiều thông tin chi tiết về người mua như địa 
chỉ, tình trạng hôn nhân,…Từ đó việc xác định 
những loại sản phẩm nào thuộc diện quan tâm 
của khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu động cơ tâm lý của khách hàng sẽ cho 
bạn hiểu thêm rất nhiều về một người. Một nhân 
viên với thu nhập hấp dẫn có thể say mê những 
trang phục đắt tiền, sử dụng laptop Vaio và di 
động khắp mọi nơi. Vậy họ thuộc nhóm khách 
hàng nào? Phương pháp định dạng nhóm khách 
hàng giúp bạn hiểu về tầng lớp xã hội của người 
đó và nó ảnh hưởng như thế nào tới lối sống 
cũng như các lựa chọn tiêu dùng của họ.

1. Lập profile sở thích khách hàng 3. Giải mã phong cách sống

2. Điều tra nhân khẩu
4.Tìm hiểu tâm lý và định dạng 
  nhóm khách hàng
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8 mẹo tiếp cận 

bạn cần biết

KHÁCH HÀNG 
trực tuyến

Trong kinh doanh trực tuyến, một danh sách 
địa chỉ email phong phú có khả năng giúp bạn 
gia tăng đáng kể doanh số lợi nhuận. Để thuyết 
phục được khách hàng, các doanh nghiệp cần 
đưa ra những giải pháp nhằm khuyến khích 
khách hàng cung cấp thông tin cá nhân.

Với phương pháp này, bạn sẽ tiến hành nghiên cứu 
thói quen tiêu dùng của người mua để quyết định 
loại sản phẩm nào đang nằm trong thị hiếu đặc 
biệt. Khách hàng cá nhân rất phức tạp, do đó việc 
lập profile sở thích của người tiêu dùng sẽ là công 
cụ hỗ trợ đắc lực trong việc triển khai sản phẩm 
mới và xây dựng chiến lược Marketing kích thích 
mua hàng.

Việc chào mời mọi người tải về từ trang web 
của bạn không nhất thiết chỉ sử dụng các bài 
báo, bài viết. Tại sao bạn không thử thay thế 
chúng bằng những thiệp điện tử, hình nền máy 
tính, hay các phần mềm tiện ích khác mà mọi 
người có thể sử dụng để đổi lại thông tin cá 
nhân của họ.Đây là hình thức thu hút khách hàng đang được 

nhiều chủ website sử dụng. Giá trị một cuốn sách 
không nằm ở độ dài mà là khách hàng sẽ học được 

được điều gì từ đó. Một cuốn cẩm nang tốt cần 
cung cấp cho khách hàng những mẹo, bí quyết 
về những mảng thông tin nhất định chứ không 
phải là lý thuyết suông.

Một khóa đào tạo miễn phí

Quà tặng

Tặng cẩm nang điện tử

1

3

2
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Nếu website của bạn đang sở hữu nhiều bài báo, 
bài viết hay nguồn tài liệu quý và bổ ích và không 
thể tìm thấy ở nơi khác, thì một trong những cách 
thức rất đơn giản mà hiệu quả để thu thập địa chỉ 
e-mail là yêu cầu khách ghé thăm phải đăng ký 
nếu họ muốn tải toàn bộ hoặc 1 phần văn bản tài 
liệu đó. 

Các diễn đàn hay nhóm thảo luận có thể tạo ra 
sức hấp dẫn không ngờ đối với mọi người khi ghé 
thăm trang web của bạn. Tận dụng cung cấp địa 
chỉ cho những người cùng chung sở thích gặp 
gỡ và thảo luận về mối quan tâm của họ là một 
phương pháp rất khả quan giúp bạn tìm hiểu về 
khách hàng.

Bạn có rất nhiều lựa chọn đa dạng như có thể tổ 
chức một cuộc thi, một cuộc trắc nghiệm hay trò 
chơi tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn. 
Giải thưởng có thể là một trong các sản phẩm 
kinh doanh, nhưng hãy nhớ rằng đừng đưa ra các 
sản phẩm quan trọng nhất mà bạn có. 

Chào mời cơ hội tiết kiệm tiền bạc là một trong 
những cách đơn giản nhất để động viên mọi 
người cung cấp thông tin cá nhân của họ cho 
bạn. Nó có thể đơn giản là “Quý vị có muốn nhận 
được những khuyến mãi đặc biệt chỉ dành cho 
các thành viên”.

Để website của bạn xuất hiện trong nhóm tin tức 
liên quan, các diễn đàn hay các hệ thống thư tin 
tức, các cuộc thăm dò luôn là một lời giải thích 
tốt. Việc duy nhất bạn cần làm là cung cấp một 
đường link tới trang thăm dò trên trang web của 
mình. Hãy để những người tham gia biết rằng 
nếu họ để lại tên và địa chỉ e-mail, bạn sẽ gửi cho 
họ kết quả.

Chào mời bằng các bài báo, bài viết hay 
có thể tải về

Chào mời với tư cách thành viên một 
diễn đàn hay một nhóm thảo luận

Thông qua cuộc thi định kỳ, trắc nghiệm 
hay trò chơi

Chào mời các sự kiện đặc biệt vốn chỉ 
dành cho thành viên

Tổ chức một cuộc thăm dò

4 7

5 8

6
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 4 phương pháp

trên Facebook
giúp bạn tìm kiếm khách hàng

Dưới đây sẽ là 4 phương pháp để bạn xác định được tập khách hàng tiềm năng trên Facebook của mình.

Trước đây, những thu thập từ Facebook chỉ dành 
riêng cho những chuyên viên quảng cáo, hiện 
nay thông qua Facebook’s Ad Creation đã hỗ trợ 
hầu hết người dùng với khoảng 100 danh mục 
con trong đó. Ví dụ như khi bạn chọn danh mục 
con Relationship sẽ cho bạn 2 danh mục con đó 
là Interested In và Relationship Status. Từ đó bạn 
có thể lọc khách hàng theo mục tiêu bạn định 
hướng đã có gia đình, đã ly dị hay đang hẹn hò, 
độc thân… Bằng cách này, bạn hoàn toàn có thể 
tập trung hướng chiến dịch quảng cáo tới những 
khách hàng tiềm năng thông qua các danh mục 
khác như: Độ tuổi, giới tính, sở thích, trình độ học 
vấn…

Trước đây, Interest đã từng là 1 tùy chọn duy 
nhất của Facebook Ad Creation. Vậy nên không 
có cớ gì bạn lại không tận dụng tính năng này 
nhằm tối ưu giá thành quảng cáo. Nếu không có 
sự hiểu biết nào về thói quen cũng như sở thích 
của khách hàng sẽ khó khăn cho bạn trong suốt 
quá trình marketing trên Facebook, đặc biệt là 
trong khi chạy quảng cáo. 

1. Thanh lọc khách hàng nhờ Demographic 2. Tận dụng tùy chọn Interests
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Những yếu tố nói ở trên dẫn dắt đến một nhận 
định cuối cùng là hành vi của khách hàng.Ví dụ 
như trong danh mục ô tô gồm có các danh mục 
con như người mua xe mới, người mua xe cũ… 
Bằng cách nắm bắt được hành vi hiện tại này 
của khách hàng, trong trường hợp bạn chỉ bán 
xe cũ thì có thể đưa ra quyết định cho hiển thị 
quảng cáo tới những người đang cần mua xe cũ 
mà bỏ qua những đối tượng đang muốn mua xe 
mới hoặc đang có ý định mua.     

Graph Search là công cụ tìm kiếm được tích hợp 
trên Facbook. Nó cho phép bạn tìm kiếm theo 
nhóm, page hoặc cá nhân dựa trên các lĩnh vực 
như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, vị trí… 
Từ đó, bạn sẽ thu thập được tập khách hàng 
mục tiêu cụ thể. Việc cần làm của bạn là thêm ID 
khách hàng vào Facebook Ads để tiếp thị quảng 
cáo trực tiếp đến họ. Nếu như dữ liệu này hạn 
chế so với mục đích của bạn, hãy sử dụng ứng 
dụng Lookalike Audiences trong Power Editor để 
mở rộng nhóm đối tượng. Sẽ tuyệt với hơn nếu 
bạn biết kết hợp chúng với chiến dịch đeo bám 
khách hàng Re-targeting.

3. Dựa vào hành vi của người dùng 4. Sử dụng Graph Search
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5 nhóm khách hàng kinh doanh online
Trên thực tế, khách hàng được chia thành 5 nhóm với mức độ nhu cầu, cách hành xử và quá trình quyết 
định mua hàng khác nhau. Và các chủ kinh doanh online không nên bỏ qua việc xác định 5 nhóm khách 
hàng này nếu muốn hoạt động quảng cáo thành công.

Những “thượng đế” này mặc dù thường chỉ 
chiếm 20% tổng số khách hàng của doanh ng-
hiệp nhưng lại đóng góp đến hơn 50% doanh 
thu. Nếu bạn muốn thay đổi thiết kế sản phẩm 
hay cách thức bán hàng hiện tại của cửa hàng 
thì đây chính là đối tượng bạn có thể và nên 
ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Việc lắng 
nghe và làm theo những ý kiến đóng góp của 
khách hàng trung thành không chỉ là công cụ 
đánh giá sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn 
một cách công bằng, hữu hiệu nhất mà đó còn 
là cơ hội để tri ân khách hàng, khuyến khích họ 
tiếp tục ủng hộ sản phẩm.

Họ có thể là người tiêu dùng mua hàng khá thường xuyên nhưng không có nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào, mà chỉ dựa trên mức độ giảm giá của cửa hàng. Không còn nghi ngờ gì nữa vì đây chính là nhóm 
đối tượng khách hàng giúp doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho nhanh nhất khi khủng hoảng. Chỉ quan 
tâm đến “sales” chính là đặc điểm tâm lý biến những khách hàng này thành phao cứu cánh cho doanh 
nghiệp khi đau đầu chưa biết xử lý ra sao với hàng tồn của năm trước. 

1. Nhóm khách hàng trung thành

2. Nhóm khách hàng chỉ mua khi có giảm giá
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Khác với nhóm khách hàng thứ ba, những người tiêu dùng thuộc nhóm này sẽ có ý định rất rõ ràng về 
việc mua một sản phẩm khi quyết định đặt chân vào website của bạn. Trong trường hợp này, khách hàng 
là những người dựa trên nhu cầu cụ thể để mua hàng, nên khả năng rất cao họ sẽ chuyển sang đối thủ 
cạnh tranh của. Do đó hãy tạo ấn tượng với khách hàng ngay từ lần đầu tiếp xúc với những biểu hiện 
tương tác tốt, giới thiệu sản phẩm có chất lượng, dịch vụ hàng đầu với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.

Đây là nhóm đối tượng không có bất kỳ một mong muốn rõ ràng nào khi click chuột vào thư mục giới 
thiệu sản phẩm của cửa hàng bạn. Cái họ cần chỉ là vài kinh nghiệm tương tác với sản phẩm hay dịch 
vụ bán hàng để có đề tài chia sẻ với bạn bè của họ. Họ là nhóm khách hàng chiếm số lượng đông nhất 
mặc dù tỉ lệ doanh thu họ đóng góp không đáng kể. Họ có thể không mua sản phẩm nhưng người thân, 
bạn bè của họ thì có thể, nên cách tốt nhất là tạo website thân thiện, có sự thu hút và ấn tượng để những 
khách hàng nhớ tới bạn. 

4. Nhóm khách hàng chỉ mua khi có nhu cầu

5. Nhóm khách hàng đang “đi dạo”

Những khách hàng này không có một nhu cầu cụ thể, họ có thể chỉ lang thang trên mạng và ghé vào một 
shop online ngẫu nhiên được quảng cáo, mua những sản phẩm mà thấy rằng chúng tốt hay mình đang 
cần nhưng chưa có. Bạn hãy tinh ý và chăm chút cho cửa hàng online của mình, trình bày sản phẩm một 
cách dễ nhìn và thu hút nhất. Vì họ sẽ là nhóm khách hàng đưa ra nhiều quan điểm và kiến thức quan 
trọng đại diện cho số đông người tiêu dùng.

3. Nhóm khách hàng chỉ mua ngẫu nhiên
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Làm gì khi

Tom Peters, một chuyên gia xuất sắc về dịch vụ 
khách hàng đã tiết lộ rằng: 

Thể hiện sự quan tâm tới khách hàng sau khi bạn 
làm sai chính là chìa khóa quan trọng để bạn cải 
thiện được lòng tin của họ và giữ chân họ lâu hơn 
bên cạnh mình.

Xin lỗi là cách tốt nhất để 
bạn làm dịu cảm xúc của 
khách hàng, tuy nhiên cần 
phải bảo đảm rằng họ chịu 
nghe bạn nói. Hầu hết trong 
mọi trường hợp, khách hàng 
sẽ chấp nhận lời xin lỗi và 
bỏ qua nếu như bạn thực sự 
chân thành.

Hầu hết các công ty hay 
doanh nghiệp hiện nay đều 
triển khai chiến dịch tiếp thị 
bắt đầu với khẩu hiệu “khách 
hàng luôn luôn đúng”, nhưng 
sự thật không phải như vậy. 
Để dập tắt mọi sự hiểu lầm 
từ khách hàng, bạn cần ghi 
rõ các chính sách của mình 
trên trang web và hướng dẫn 
họ tìm hiểu thông tin. Hãy 
chắc chắn rằng bạn đang vô 
cùng lịch sự và khiêm tốn.

Bất cứ một sai lầm nhỏ nào, 
bạn chắc chắn sẽ nhận được 
một cuộc gọi khiếu nại từ 
khách hàng. Để tránh một 
cuộc đối đầu khó chịu, hãy 
nhanh chóng làm dịu cơn 
bực tức của những vị khách 
nóng nảy bằng cách đền bù 
một vài vật phẩm có giá trị, 
thậm chí là làm những thứ 
vượt quá mong đợi có thể kh-
iến họ ngạc nhiên. 

Khi khó chịu hay tức giận, 
khách hàng sẽ muốn trút tất 
cả mọi thứ lên đầu bạn. Đừng 
bao giờ phản kháng lại mà 
hãy để cho họ làm điều đó. 
Chỉ đơn giản là bạn hãy lắng 
nghe và tiếp thu ý kiến, điều 
đó là hết sức quan trọng. 
Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ 
yêu cầu của khách hàng thì 
đừng ngần ngại hỏi lại họ với 
thái độ thực sự muốn hợp 
tác để giải quyết mọi vấn đề. 

hãy nói lời xin lỗi khách hàng thực chất không 
phải luôn đúng, nhưng cần lịch 
sự khi tranh luận

Đưa ra một thỏa hiệp và cho đi 
một vài thứ miễn phí

giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu 
hiểu
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3 chiến lược Đo lường
sự hài lòng của khách hàng

chiến lược 1. Sử dụng các cuộc khảo 
sát trực tuyến

chiến lược 2. Tổ chức các cuộc họp mặt định kỳ hàng quý

chiến lược 3.Sử dụng các tính năng tự động trong các công cụ 
hỗ trợ khách hàng

Khảo sát trực tuyến là một cách 
dễ dàng để có được thông tin 
phản hồi từ khách hàng của bạn. 
Để tạo và thiết kế mẫu khảo sát 
trực tuyến, bạn nên sử dụng một 
trong số các công cụ khảo sát 
trực tuyến hàng đầu đang rất 
yêu thích tại Việt Nam như Goo-
gle Form, VietnamSurvey,… và 
ghi nhớ những loại số liệu quan 
trọng để đánh giá sự hài lòng của 
khách hàng.

Các cuộc họp mặt hàng quý cung cấp cho bạn một cơ hội để 
bắt kịp với cảm nhận của khách hàng và giải quyết bất kỳ lo 
ngại nào của họ. Không có gì tệ hơn khi một khách hàng cảm 
giác như bạn không quan tâm đến họ. 

Hầu hết các công ty sử dụng một công cụ hỗ trợ khách hàng 
có chứa tùy chọn giúp điều tra thông tin phản hồi của khách 
hàng sau khi hoàn thành giao dịch. Hãy chắc chắn rằng bạn 
đã kích hoạt tính năng này để tự động yêu cầu khách hàng 
gửi thông tin phản hồi ngay lập tức về sản phẩm/dịch vụ của 
bạn.
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Bí quyết tặng quà
cho khách hàng dịp cuối năm
Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, việc tặng quà tri ân cho khách hàng nhân dịp cuối 
năm được các doanh nghiệp rất chú trọng, sau đây là 5 gợi ý giúp bạn làm tốt điều này.

Nếu như bạn là một doanh nghiệp nhỏ, có nguồn tài chính giới hạn, hãy lựa chọn thật cẩn thận những 
khách hàng sẽ được nhận quà tặng. Để làm được điều này, bạn cần dựa vào lượng doanh thu mà họ 
mang đến cho doanh nghiệp. Nhóm khách hàng trung thành, nhóm khách hàng mua hàng thường xuyên 
trong 3 tháng trở lại đây là những người bạn cần chú ý để tặng quà.

Điều cốt lõi là bạn nên tặng những món quà thể 
hiện lòng chân thành, sự tri ân, cần được lựa chọn 
cẩn thận để làm hài lòng người nhận. Những món 
quà có thể là thiệp do tự tay bạn viết hoặc các 
sản phẩm thường được khách hàng chọn mua 
tại shop của bạn, hoặc những món quà độc đáo, 
chỉ doanh nghiệp bạn mới có. 

Ngoài việc tặng những món quà cụ thể, với 
nhóm khách hàng trung thành bạn có thể gửi 
tặng số lượng giới hạn những voucher giảm giá 
hoặc phiếu quà tặng trị giá 500.000, 1.000.000 
VNĐ… Khách hàng thường cảm thấy thích thú 
khi nhận được những phiếu quà tặng giá trị lớn 
vì chúng cho phép họ lựa chọn những món quà 
theo sở thích chứ không phải thứ đã được chuẩn 
bị sẵn mà không phù hợp.

1. Lựa chọn khách hàng

2. Chú ý tới chi tiết 3. Gửi phiếu quà tặng cho khách hàng
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Bạn có thể tiến hành các hoạt động từ thiện dưới tên của khách hàng. Khi xong việc, bạn hãy khéo léo 
thông báo tới khách hàng rằng mình vừa tham gia một hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của họ. Bên 
cạnh đó, bạn nên gửi giấy chứng nhận từ thiện cũng như giải thích vì sao bạn lại lựa chọn hành động như 
vậy, mục đích của nghĩa cử cao đẹp đó.

Ngoài những cách tặng quà cho khách hàng ở trên, bạn có thể tổ chức một buổi tình nguyện với sự tham 
gia của một nhóm khách hàng vào dịp cuối tuần đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như tặng 
quà cho những người già neo đơn, trẻ mồ côi, tặng quà cho chiến sĩ ngoài đảo xa, tặng quần áo ấm cho 
người không có nhà cửa…

4. Làm từ thiện dưới tên khách hàng

5. Tổ chức tình nguyện cùng khách hàng
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