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Telemarketing là giải pháp giúp doanh nghiệp thu thập thông
tin, phản hồi của khách hàng để tạo ra các cơ hội bán hàng
trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua điện thoại.

Telemarketing giúp doanh nghiệp tìm ra khách hàng tiềm
năng, nắm được đặc điểm, nhu cầu của khách hàng dựa
trên cơ chế đáp ứng tình hình thực tế của doanh nghiệp, và
Telesales là khâu cuối cùng thực hiện hình thức chốt sales,
mang về đơn hàng hoặc hợp đồng cho doanh nghiệp

Telemarketing là gì?

• Tìm kiếm khách hàng mới, tạo ra nhu cầu với sản phẩm –
dịch vụ, truyền thông tới khách hàng.

• Tìm kiếm, lọc ra các khách hàng tiềm năng để telesales
thực hiện chốt đơn hàng.

• Tạo ra các cơ hội bán hàng cho Telesale.
• Giúp cắt giảm các chi phí cho việc đi lại của nhân viên, vì

thông tin của sản phẩm đã được truyền tải khi giao tiếp
qua điện thoại.



MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Inbound là hình thức tổng đài nhận cuộc gọi từ
khách hàng để hỗ trợ tư vấn – giải đáp thắc mắc
của khách hàng về sản phẩm dịch vụ.

Outbound là hình thức thông qua tổng đài viên
sẽ gọi điện trực tiếp tới khách hàng để:

• Giới thiệu sản phẩm / bán hàng.
• Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về

sản phẩm, dịch vụ.
• Truyền thông, thông báo về các sự kiện.
• Chăm sóc và bán hàng cho các khách

hàng cũ.

INBOUND

OUTBOUND
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Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thực
hiện bán hàng qua điện thoại

Telesale

Thực hiện điều tra thị trường cho
nhãn hàng, dịch vụ

Telephone Survey

Cung cấp dịch vụ Tư vấn –
CSKH cho doanh nghiệp.

Tư vấn - CSKH

Khảo sát, tìm hiểu mức độ hài lòng của
khách hàng về sản phẩm / dịch vụ của
doanh nghiệp

Customer Satisfaction
Khi có các sự kiện, các chiến dịch cần truyền
thông tới khách hàng. Hệ thống telemarketing
sẽ thực hiện gọi tới khách hàng để giới thiệu
về sự kiện hoặc chiến dịch đó

Event Broadcasting

Chăm sóc khách hàng và thực hiện
bán hàng cho các khách hàng cũ đã
từng sử dụng sản phẩm của doanh
nghiệp

Up-sell / Crossell Campaign
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Năng lực & Nguồn lực



INBOUND - CSKH

CSKH

- Đội ngũ nhân viên có trình độ, được đào tạo kỹ
năng tư vấn khách hàng chuyên nghiệp
- Hạ tầng hệ thống hiện đại, đảm bảo yêu cầu
vận hành

Số lượng: 20 bàn

- Tổng đài hoạt động 16h/ngày, tất cả các ngày
trong tuần
- Tổng đài hoạt động trong cả các ngày Lễ, Tết

Thời gian hoạt động: 6h – 22h/ngày

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng theo kịch bản
- Hệ thống Database lưu trữ dữ liệu trực tuyến,
hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

Tư vấn giải đáp và Chăm sóc khách hàng

Hiện tại Stech đang kết hợp triển khai
cùng Mobifone và Vinaphone cung cấp
dịch vụ Telemarketing Inbound (CSKH), cụ
thể là tổng đài khuyến nông có chức năng:
Tư vấn – giải đáp các thắc mắc về thời tiết
64 tỉnh thành, thời tiết cực đoan, nông
nghiệp, giá cả thị trường nông sản,.. hỗ
trợ người dân tiếp cận thông tin nhanh
chóng và chính xác.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp,
Stech cũng đang hợp tác với nhiều đơn vị
để cung cấp dịch vụ CSKH trên các lĩnh
vực: viễn thông, CNTT, y tế, ngành hàng
tiêu dùng,…

Khách hàng



OUTBOUND - TELESALES

Tỷ lệ chốt sale thành công là ~5% số
cuộc gọi/ngày (tùy ngành hàng, lĩnh
vực mà tỷ lệ chốt sale này có thể cao
hơn).

Tỷ lệ chốt sale: ~5% tổng cuộc gọi

Kịch bản bán hàng được xây dựng
theo đặc trưng từng ngành hàng, phù
hợp với đối tượng tiếp cận.

Kịch bản bán hàng

Tiếp cận khách hàng hiệu quả dựa
theo quy trình bán hàng chuyên
nghiệp.

Tiếp cận khách hàng

Đội ngũ nhân viên có trình độ, được
đào tạo kỹ năng telesales bán hàng
chuyên nghiệp.

Số lượng: 50 bàn

Tổng đài hoạt động từ thứ 2 – thứ 7
hàng tuần. Có thể làm ca tối tùy theo
yêu cầu của khách hàng .

Thời gian hoạt động: 8h30 – 17h30

Số cuộc gọi thành công (thời lượng 1
cuộc gọi là 20s trở lên) trung bình là
300 cuộc/ngày.

Tần suất cuộc gọi: 300 cuộc/ngày

TELESALE



Customer
Relationship
Management

Hệ thống thực hiện ghi âm mọi
cuộc gọi ra nhằm phục vụ công
tác giám sát, đánh giá chất
lượng cuộc gọi.

Recording Calls
Báo cáo, thống kê số lượng
cuộc gọi: thành công/thất
bại/rớt mạng, hiệu suất làm
việc,…tất cả báo cáo đều có
thể xuất file excel

Report

Thao tác gọi tới khách hàng chỉ
thông qua 1 cú click chuột, giúp
rút ngắn thời gian thao tác,
nâng cao hiệu suất làm việc
của nhân sự

Click to Call
Công cụ quản lý, sắp xếp,
phân công công việc cho nhân
viên, giúp quản lý công việc
một cách có tổ chức, khoa học

Calendar

Hệ thống lưu trữ lớn giúp lưu
trứ tất cả các cuộc gọi cũng
như thực hiện truy suất dữ liệu
để tra cứu lịch sử giao dịch
trước đó

Storage
Những trao đổi trong quá trình
tư vấn – bán hàng giữa tổng
đài viên với khách hàng có thể
được ghi chú lại thông qua
công cụ tạo Ghi chú.

Notes

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG



SỰ KHÁC BIỆT

Giải pháp
Telemarketing
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Mọi công việc đều được thực hiện theo các
quy trình thiết lập sẵn như:
- Kịch bản làm việc với khách hàng
- Triển khai, báo cáo, đánh giá

Chuyên nghiệp

Với thời gian hoạt động 16/24h/7 ngày,
hệ thống tổng đài của STECH đáp ứng
tối đa nhu cầu của doanh nghiệp khi sử
dụng dịch vụ.

Thời gian

Với phương châm mang tới khách hàng sự
hài lòng, tạo ấn tượng tốt về sản phẩm – dịch

vụ, đội ngũ nhân lực của STECH luôn làm
việc với sự tận tâm, chân thành mang tới

những thông tin giá trị tới khách hàng.

Chân thành

Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai dịch
vụ Telemarketing ở nhiều lĩnh vực khác
nhau, kết quả do STECH mang lại luôn

đảm bảo sự hài lòng khách hàng.

Hiệu quả



ĐỐI TÁCSTECH

Stech cung cấp trọn gói dịch vụ:
Tổng đài chăm sóc khách hàng
Tổng đài Telesale
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo

nhân sự. Tổ chức đội ngũ giám
sát, đánh giá, chấm điểm cuộc
gọi.

- Tư vấn, tối ưu kịch bản nhằm
mang lại kết quả tốt nhất cho đối
tác.

- Đảm bảo hạ tầng vận hành ổn
định, phối hợp và hỗ trợ đối tác
nhanh nhất và tốt nhất

- Xây dựng kịch bản tiếp cận
với khách hàng

- Cung cấp data cho Stech (khi
hợp tác Telesale)

- Cung cấp tài liệu, thông tin về
sản phẩm – dịch vụ

- Phối hợp cùng Stech đánh giá,
tối ưu chiến dịch

HỢP TÁC
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