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Lời mở đầu

Sales Playbook không chỉ đơn giản là một loạt các kịch bản cuộc gọi bán hàng
hay các mẫu bảng tính. Nó có thể giúp Sales giải quyết những thách thức lớn
trong công việc, giảm thời gian đào tạo, tuyển dụng nhân viên mới hay các bí
quyết để tăng năng suất.

Sales Playbook giúp Sales biết rằng tại sao kết quả lại tiến triển hoặc nếu công
việc đang bế tắc, chúng sẽ cho bạn biết nguyên nhân cụ thể. Nếu được thực
hiện đúng cách, Sales Playbook còn giúp nhân viên bán hàng thu hút khách
hàng ở mọi điểm tiếp xúc và thích ứng với mọi tình huống bán hàng mà không
bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Ebook này sẽ giúp bạn khám phá những yếu tố tạo nên một Sales Playbook hay,
bao gồm các bí quyết, ví dụ, mẫu và cách đo lường kết quả cụ thể.

Hãy cũng SlimCRM khám phá ngay nhé !
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Phần 1: Tại sao Sales Playbook
lại quan trọng

Sales Playbook giúp các tổ chức thực hiện các kế hoạch bằng cách sắp xếp
nhân sự tập trung vào các mục tiêu cốt lõi. Tổ chức sẽ hướng dẫn họ trong chu
kỳ bán hàng bằng cách sử dụng các chiến lược đã được thử nghiệm và chứng
minh độ hiệu quả.

Sales Playbook tuyển tập phương pháp bán hàng đã được chọn lọc kỹ càng, quy
trình bán hàng chi tiết và tài nguyên trợ như kịch bản cho cuộc gọi, mẫu email,
câu hỏi đàm phán, thông tin và nỗi đau của khách hàng….

Nó cũng bao gồm những hướng dẫn cao cấp hơn cũng như các quy trình cho
từng trường hợp, case cụ thể. Chúng giúp các nhà quản lý bán hàng tăng năng
suất và hiệu suất, giảm thời gian đào tạo nhân sự mới hay dễ dàng thông báo
cho nhân viên khi cần thay đổi.

Không có một Sales Playbook, nhân viên bán hàng phải tự tìm cách để đối phó
hay xử lý các tình huống hoặc bắt chước cách làm của các nhân viên khác, về
lâu dài sẽ tạo ra một thói quen xấu.
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Tại sao ư? Các quy trình bán hàng và tài nguyên được sắp xếp và sử dụng hợp
lý giúp thúc đẩy nhân viên tin và đi theo sự chỉ đạo của nhà quản lý. Họ có tất
cả những gì mình cần để nhắm tới các mục tiêu xa hơn.

Nếu không, theo thời gian, những sai lầm không được phát hiện có thể cản trở
sự phát triển và gây thiệt hại về uy tín lâu dài
Ngoài ra, việc có sẵn các nguồn lực và công cụ giúp đội ngũ bán hàng được
trang bị tốt hơn để đưa ra các khách hàng thông thái những giải pháp phù hợp
như một chuyên gia.

Đối với các nhà lãnh đạo bán hàng, Playbook có thể được sử dụng để chọn lọc
ra các chiến lược hiệu quả nhất và chia sẻ cho toàn đội ngũ. Ví dụ: nếu nhân
viên bán hàng nhận ra mẫu email bán hàng hoặc một tài nguyên liên tục thúc
đẩy hiệu quả giao dịch, các nhà quản lý có thể thêm nó vào Playbook.

Cuối cùng, Sales Playbook chính là cuốn cẩm nang giúp tổ chức tối đa hóa hiệu
quả bán hàng, mang lại trải nghiệm chất lượng từ đó thúc đẩy doanh thu.
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Phần 2: Các nội dung bên trong
một Sales Playbook

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung một Sales Playbook để phù hợp với tổ chức, tuy
nhiên vẫn phải giữ lại một số yếu tố chính.

Ví dụ: Playbook thường bao gồm thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch
vụ họ cung cấp. Nó cũng đưa ra các các nguyên tắc về thương hiệu và giúp
nhân viên bán hàng biết cách sử dụng các công cụ, template hiệu quả.

Chúng cũng có thông tin về các nhóm khách hàng cùng chân dung của họ,
cách phân loại khách hàng và các bước cụ thể để xử lý các tình huống bán
hàng thường gặp

Trước khi bắt đầu, việc đầu tiên cần làm là lên dàn ý các nội dung sẽ cho vào
Playbook của tổ chức.

Ngoài các chương bao gồm các nội dung tiêu chuẩn kể trên, mỗi Playbook nên
bao gồm cả các phần dành riêng cho mỗi doanh nghiệp.
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2.1. Thông tin doanh nghiệp

Trước khi đi vào các kịch bản cuộc gọi hay các kịch bản nhập vai, hãy giới
thiệu doanh nghiệp mình cho các nhân sự mới trước.

Phần này nên bao gồm các thông tin cơ bản như:

● Chiến lược doanh nghiệp: Bắt đầu bằng cách giải thích bao quát về chiến
lược bán hàng của tổ chức. Tại sao doanh nghiệp của bạn tồn tại và giải
quyết vấn đề gì? Làm thế nào để đội ngũ bán hàng tham gia vào chiến
lược đó?

● Sứ mệnh và giá trị doanh nghiệp: Giải thích bạn là ai, bạn làm gì và điểm
khác biệt là gì. Quan trọng nhất là việc làm rõ sứ mệnh của tổ chức vì nó
đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các thông điệp tiếp thị và bán hàng.

● Vai trò và trách nhiệm cá nhân: Xác định các vai trò và trách nhiệm của
người trong nhóm bán hàng. Phần này sẽ giải thích cho nhân sự mới
những giá trị mà tổ chức mong đợi họ, bao gồm việc xác định các chỉ tiêu
hay cách đo lường hiệu suất. Mặc dù sau này bạn có thể gửi cho họ các
yêu cầu chi tiết hơn nhưng hành động này đủ giúp các nhân viên mới bắt
đầu tự xây dựng kế hoạch để đạt được các mục tiêu chính.

● Sơ đồ tổ chức: Một sơ đồ đơn giản giúp các nhân viên mới xác định ai sẽ
có trách nhiệm đào tạo, giúp đỡ họ và cách mà doanh nghiệp vận hành.
Bao gồm tên, chức danh và nhiệm vụ của mỗi phòng ban, cá nhân.

● Lịch trình đào tạo: Giúp nhân sự hiểu rõ hơn về quá trình đào tạo. Ai sẽ là
người đào tạo? Họ sẽ làm gì vào ngày đầu tiên hay tuần đầu tiên? Thời
gian dự kiến là   bao lâu? Các loại tài nguyên nào?

Hãy chi tiết và minh bạch các thông tin trên trong Sales Playbook, điều này sẽ
đảm bảo các nhân viên đi đúng hướng và giúp đặt ra các kỳ vọng chiến lược.

2.2. Sản phẩm & Giá cả

Tại phần này sẽ cung cấp cho nhân viên thông tin cần biết về sản phẩm và dịch
vụ của tổ chức. Những câu hỏi tối thiểu cần trả lời:

● Những sản phẩm, dịch vụ bạn đang bán?
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● Cách mà sản phẩm / dịch vụ hoạt động?
● Sản phẩm / dịch vụ đó có ích gì?
● Tại sao người mua nên quan tâm đến sản phẩm / dịch vụ?

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, sản phẩm chuyên biệt
thì bạn có thể xây dựng một Playbook riêng cho mỗi sản phẩm để giải thích các
quy trình mua hàng, chân dung khách hàng và lợi ích sản phẩm khác nhau

2.3. Cơ cấu hoa hồng

Trong khi các nhân viên tại các phòng ban khác thường biết rõ mức lương
nhận được hàng năm thì lương thưởng của nhân viên bán hàng lại phụ thuộc
vào nhiều yếu tố khác.

Mỗi công ty có một chế độ đãi ngộ / lương thưởng riêng cho nhân viên bán
hàng. Chúng khá phức tạp, thường bao gồm một mức lương cơ bản cùng một
chính sách hoa hồng.

Điều quan trọng bạn phải giải thích được cho nhân sự cách hoạt động của hệ
thống lương thưởng của doanh nghiệp. Ví dụ, liệu doanh nghiệp chỉ trả lương
cơ bản, chỉ thưởng hoa hồng, hay kết hợp cả hai? Nếu bao gồm cả hai thì tổ
chức thường mong đợi từ nhân viên bán hàng có thể vượt qua được các mốc
50%, 75% hoặc 150% chỉ tiêu để được thưởng.

Việc làm rõ hệ thống lương thưởng làm tăng tính minh bạch của tổ chức, tránh
các xung đột không đáng có trong nội bộ.
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