
 

Số:01/19 

QUY TRÌNH TIẾP KHÁCH TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY 

(Áp dụng từ 16/08/2019 đến 31/12/2019) 

 

I/ Đối với khách hàng tự đến văn phòng không có lịch hẹn  

1.Lê tân chào hỏi = > Xin thông tin khách hàng và nhu cầu của khách hàng khi đến 

làm việc với công ty     =>  

          1.1 Nếu có nhân viên kinh doanh đang rảnh lễ tân mời khách qua làm việc với 

nhân viên kinh doanh để được tư vấn cụ thể hơn. 

          1.2 Nếu không có nhân viên kinh doanh nào rảnh lễ tân hẹn khách dịp khác để 

bạn nhân viên kinh doanh chăm sóc và tư vấn 

2. Nhân viên kinh doanh khi tư vấn khách: 

Chào khách hàng => Mời khách vào vị trí công ty bố trí sẵn để tư vấn khách  => 

Tự giới thiệu bản thân bao gồm (Tên, vị trí làm việc, chức vụ)   = > Trong quá trình 

tư vấn cho khách hàng phải chuẩn bị: sổ ghi chép, bút để ghi chép lại toàn bộ cuộc 

nói chuyện với khách hàng => sau khi khách hàng ra về phải tiễn khách hàng ra 

xe  => Chào khách hàng = > hẹn lần sau gặp lại = > cảm ơn ! 

II/ Đối với khách hàng đã hẹn trước 

1.Lê tân chào hỏi = > Mời khách hàng vào vị trí ngồi đợi để chờ nhân viên kinh doanh 

ra đón  

2. Nhân viên kinh doanh khi tư vấn khách: 

Thực hiện như quy trình nêu tại ý 2 mục I 

III/ Đối với khách hàng muốn thiết lập cuộc hẹn với lãnh đạo công ty 

1.Khách hàng tự đến 

Lê tân chào hỏi = > Xin thông tin khách hàng và nhu cầu của khách hàng khi đến làm 

việc với công ty     =>  Chuyển thông tin khách hàng cho lãnh đạo công ty 

2.Khách hàng đã có hẹn với lãnh đạo 

Lê tân chào hỏi = > Xin thông tin khách hàng và nhu cầu của khách hàng khi đến làm 

việc với công ty     =>  Mời khách hàng vào vị trí đợi để chuẩn bị thiết lập cuộc làm 

việc với lãnh đạo 

 


