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Xin chào các bạn, cảm ơn AIA VN đã cho tôi cơ hội tham gia chương trình này và chia sẻ với

các anh chị những kinh nghiệm của mình trong việc duy trì kết quả kinh doanh xuất sắc trong

thời gian đại dịch.

Tôi tên là Lim Ren En, MDRT trọn đời trong 14 năm qua với 4 danh hiệu COT và 1 danh hiệu

TOT. Tôi hoàn thành mục tiêu TOT đầu tiên của mình vào năm ngoái, trong khi đại dịch Covid-

19 đang hoành hành.

Tôi cũng từng là Chủ tịch MDRT toàn quốc của Malaysia và là tân Chủ tịch MDRT khu vực Đông

Nam Á, chịu trách nhiệm giám sát quá trình phát triển và tăng trưởng của các MDRT trong khu

vực của chúng ta.

Việt Nam là một thị trường đang phát triển và tăng trưởng tốt với hơn 4.400 MDRT có thành

tích xuất sắc. Trong đó, AIA có 660 MDRT và 3 COT. Thật tuyệt vời! Hãy dành cho chính mình

một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tựu này.

Tôi hy vọng có thể thành lập một Ủy ban truyền thông MDRT (MDRT MCC – MDRT Membership

communication committee) tại Việt Nam và tôi muốn bắt đầu sự đóng góp của mình tại đây.

Hãy hứa rằng các anh chị sẽ tham gia cùng tôi và đóng góp lại cho hiệp hội MDRT bằng cách

trở thành một thành viên trong ủy ban này nhé.

Tôi rất vinh hạnh được có mặt tại sự kiện ngày hôm nayđể chia sẻ với các anh chị những

phương pháp hiệu quả mà tôi đã sử dụng trong 18 tháng vừa qua để chinh phục danh hiệu

TOT.

Tôi chắc chắn rằng, chỉ cần anh chị tiếp nhận và ứng dụng ngay lập tức 1-2 phương pháp này

thôi, bản thân các anh chị cũng sẽ thấy được những kết quả to lớn trong hoạt động kinh

doanh của mình và đạt được danh hiệu MDRT trong năm nay.



Hoạt động 01
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HOẠT ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG01
“Đầu tiên tôi muốn được chia sẻ phương pháp hiệu quả và quan
trọng nhất để làm tốt công việc kinh doanh này nằm trong 3 điều
sau đây”:

Hoạt động 02

Hoạt động

“Điều này vô cùng quan trọng nên tôi phải nhắc đi nhắc lại 3 lần”



“Nhiều người trong chúng ta đang phải tuân thủ lệnh giãn cách
và làm việc tại nhà, chúng ta không biết phải làm gì, và công việc
kinh doanh của chúng ta bị gián đoạn. Bản thân tôi cũng đã và
đang trải qua điều đó . Cũng như các anh chị, nơi tôi ở cũng bị
giãn cách 6 tháng trong năm ngoái, và 6 tháng tiếp theo trong
năm nay. Có thể nói Malaysia là quốc gia có thời gian giãn cách
nghiêm trọng và dài nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Thói quen làm việc của tôi đã gặp gián đoạn nghiêm trọng, thế
nhưng tôi vẫn chinh phục mục tiêu TOT, không những thế, kết
quả kinh doanh của tôi tăng trưởng 60% so với năm ngoái. Bí
quyết của tôi là gì? Đó là Hoạt động bán hàng, hoạt động bán
hàng và hoạt động bán hàng.

Trong khi các đồng nghiệp của tôi đang than phiền rằng họ
không thể ra ngoài, thì lúc đó, tôi đã bắt đầu gọi điện, làm việc và
giữ liên lạc với khách hàng của mình.

Đừng biến Covid-19 thành lời bào chữa để ngừng cố gắng, bởi vì
con cái và gia đình vẫn cần nguồn thu nhập của anh/chị để tiếp
tục cuộc sống. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, cho dù chúng ta bị
giãn cách hay không. Lời bào chữa chỉ dành cho những người
bình thường, còn các tư vấn viên tài chính của AIA là những
người phi thường – chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp phải thử
thách.

Tôi khuyến khích các anh chị hãy ngưng việc tìm kiếm lời bào
chữa và bắt đầu suy nghĩ về những giải pháp hữu ích cho công
việc kinh doanh của mình”.
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Tin nhắn cho khách 
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“Phương pháp đầu tiên có tên là 5-10-20, dùng để
kết nối lại với khách hàng của chúng ta.

Từ hôm nay, anh chị hãy sử dụng phương pháp này
để nối lại liên lạc với những khách hàng và bạn bè
của mình.

Tôi học được phương pháp này từ một MDRT khác -
anh Richard Low ở Malaysia. Anh ấy đã chia sẻ với tôi
cách để vượt qua tình trạng không có hoạt động.”

Hãy làm việc này mỗi ngày, một cách có nguyên
tắc.



Gọi cho 5 khách hàng và khách hàng tiềm năng để
hỏi thăm sức khỏe của họ.

Tất cả những gì chúng ta phải làm trong các cuộc
gọi này là hỏi khách hàng rằng “anh/chị thế nào
rồi?”, “tôi có thể làm gì đó để hỗ trợ anh/chị không?”

Hãy tán gẫu với khách hàng về cuộc sống, gia đình
của họ, và thời gian làm việc tại nhà của họ như thế
nào.

Thể hiện sự quan tâm với cuộc sống của khách hàng
và sự quan tâm chân thành đến sức khỏe của họ

Hãy đặt những “câu hỏi vàng”: “Tôi có thể giúp gì?
Tôi có thể làm gì để anh/chị trở nên vui vẻ hơn hôm
nay?”

Mọi người đều thích khi được ai đó quan tâm đúng
mức, được hỏi han liệu họ có khỏe không. Thể hiện
sự quan tâm chân thành và cho khách hàng thấy
rằng anh/chị thật sự quan tâm đến họ.

5 Cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe khách hàng hoặc khách

hàng tiềm năng



10 cuộc gọi hẹn gặp khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng

Hãy Gọi 10 khách hàng mỗi ngày để hẹn gặp họ qua
Zoom. Anh/Chị có thể có được 3 cuộc hẹn/ ngày, hoặc
đôi khi có thể không có cuộc hẹn nào. Nhưng rồi cuối
cùng anh chị cũng sẽ có được 15 cuộc hẹn mỗi tuần
để trình bày giải pháp.

Việc tiếp theo rất quan trọng, hãy đề nghị khách hàng
làm những việc sau đây:

1. Xem lại hợp đồng bảo hiểm
2. Cập nhật tình trạng hợp đồng
3. Nhu cầu bảo hiểm mới cho con cái.
4. Có thể là hợp đồng bảo hiểm mới cho người thân
của họ.

Anh/Chị chỉ cần làm việc này mỗi ngày, gọi cho 10
khách hàng để có 1 lần trình bày giải pháp mỗi tuần.



Nhắn tin cho 20 khách hàng (tin nhắn SMS, Zalo, 
Facebook messenger, viber hay whatsapp)

Mỗi ngày, gửi 20 tin nhắn SMS/Whatsapp/Facebook…cho bạn bè,
chỉ với mục đích hỏi thăm. Anh/Chị có thể gửi những nội dung
mà anh chị nghĩ rằng có thể có thể kết nối anh chị đến nhu cầu
bảo hiểm của KH, ví dụ như:

1. Những tấm ảnh anh/chị mới chụp gần đây
2. Những câu nói hài hước
3. Chào hỏi/ Hỏi thăm
4. thông tin về BHNT của AIA
5. Những câu chuyện vui

Liệu rằng khách hàng có trả lời tin nhắn của anh chị không? Có
thể có, có thể không. Chúng ta không quyết định việc này được. 
Tất cả những gì anh chị phải làm là gửi đi 20 tin nhắn mỗi ngày, 
tức là 7.200 tin nhắn mỗi năm, chỉ cần 10% khách hàng trả lời và 
bắt đầu trò chuyện với anh chị thì anh chị sẽ có được những cuộc
hẹn và đạt được kết quả từ những hoạt động này.

Nếu tỉ lệ chốt là 1% trên 20 tin nhắn mỗi ngày, anh chị sẽ có được
72 hợp đồng mỗi năm, từ đó đạt được 60% yêu cầu đạt MDRT chỉ
với cách nhắn tin này

Đừng nghĩ quá nhiều làm gì, như khẩu hiệu của hãng thời
trang NIKE: Cứ làm đi – Just do it



ZOOM
Những thiết lập cho
cuộc họp Zoom
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Sau khi thành công có được cuộc hẹn với khách hàng qua Zoom, chúng ta cần làm gì? Sau đây là một số phương
pháp để có được trải nghiệm gặp khách hàng qua Zoom tốt hơn.

Nên nhớ, gọi qua Zoom cũng quan trọng như gặp khách hàng trực tiếp. Chúng ta không thể xem cuộc gặp Zoom
giống như một cuộc nói chuyện điện thoại thông thường. Anh/Chị phải thể hiện tốt bản thân trong cuộc gặp Zoom,
bởi vì khách hàng có thể thấy anh/chị qua camera, anh/chị cần đảm bảo ngoại hình của mình ở trạng thái tốt nhất.

1. Ngày giờ
Chọn ngày giờ phù hợp với
khách hàng. Nếu anh chị phải
gặp khách hàng vào buổi tối
thì hãy cứ làm như vậy đi.
Anh/Chị không phải là người
bận rộn duy nhất đâu, hãy
linh động cho khách hàng
của mình.

2. Thiết lập vị trí ngồi họp và camera
Sử dụng một căn phòng/ không gian trống trải
trong nhà của anh chị, hãy tìm một nơi yên
tĩnh. Và nói với gia đình rằng anh/chị cần gặp
khách hàng trong 1 giờ, yêu cầu họ hỗ trợ giữ
yên lặng.

Lắp 1 chiếc giá đỡ iPad/ điện thoại và có thể
đặt thêm một vài quyển sách bên dưới để đảm
bảo camera ở ngang tầm mắt của anh chị. Tin
tôi đi, anh chị không muốn mình trông béo ú
và xấu xí trong mắt khách hàng đâu.

Sử dụng thêm nguồn ánh sáng dịu nhẹ để làm
gương mặt anh chị trông sáng sủa hơn.

Chọn trang phục phù hợp và trang điểm để
trông thật chuyên nghiệp trước camera. Chỉnh
trang lại hậu cảnh phía sau anh chị và dọn tất
cả đồ đạc bừa bộn nếu có.



3. Ghi chú trong quá trình trình
bàyNgày giờ

Trong suốt cuộc gọi, hãy ghi chú những
gì anh chị thảo luận với khách hàng.
Nếu có thể, hãy sử dụng các ứng dụng
ghi chú

Anh/Chị sẽ cần dựa vào những ghi chú
đó trong những lần trình bày giải pháp
sau này, để cho thấy anh chị ghi nhớ tất
cả những điều quan trọng với khách
hàng.

Khi anh chị đã ghi chú đầy đủ, hãy nhớ
gửi bản tóm tắt cuộc gặp cho khách
hàng sau đó. Vì khách hàng luôn thích
những tư vấn viên có sự tỉ mỉ trong
công việc. Khi anh chị gửi bản tóm tắt
những gì đã thảo luận cho khách hàng,
việc đó cho thấy anh chị đã ghi lại tất
cả những gì quan trọng với họ.

4. Chốt

Luôn sử dụng phương pháp chốt 3
lần, xử lý từ chối của khách hàng. và
quay lại chốt một lần nữa với họ sau
đó.

Đừng bao giờ chấp nhận câu trả lời
“Không”. Luôn hỏi về lý do thật sự
khiến khách hàng không muốn mua
ngay, và sau đó cố gắng chốt lần nữa.

Rất nhiều đại lý nghĩ rằng “đây chỉ là
cuộc gọi qua Zoom thôi”, nên họ đã
tự đánh mất cơ hội. Sự thật là việc
chốt hợp đồng qua Zoom sẽ khó
hơn… do đó, anh/chị càng phải kiên
định hơn bao giờ hết khi có cơ hội
chốt hợp đồng.

Hãy cố gắng chốt 3 lần trước khi
anh/chị bỏ cuộc.

5. Lên lịch cho cuộc gặp theo sát

Ngay cả khi chưa thể chốt hợp đồng,
luôn hỏi khách hàng rằng khi nào
anh/chị có thể gọi lại cho họ. Từ đó, sau
này anh/chị có thể tiếp tục gọi lại và theo
sát.

Luôn đặt lịch cho một cuộc họp Zoom
khác với khách hàng để chốt được hợp
đồng.

Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ rơi một
khách hàng tiềm năng quá lâu.



6. Xin lời giới thiệu, đánh giá trang Facebook hay 1
lời tiến cử với KH tiềm năng

Điều cuối cùng, Hay luôn xin lời giới thiệu từ khách hang
của mình.

Hãy nói thế này… Tôi biết là hợp đồng này có ích với
anh/chị vì anh/chị đã có quyết định đúng đắn khi ký hợp
đồng hôm nay. Vậy anh/chị nghĩ rằng có ai đó mà anh chị
quen biết có thể cũng cần tư vấn và được tôi phục vụ hay
không? Anh/Chị thử nghĩ xem 2 người nào mà anh/chị
biết có thể cần tôi hỗ trợ. Tôi sẽ rất sẵn lòng được liên hệ
với họ.

Nếu khách hàng có sẵn những cái tên cho anh/chị, hãy
nói với họ “Tôi có đề nghị thế này… tôi sẽ không gọi cho
những người anh/chị giới thiệu vì tôi chưa biết họ, sẽ tốt
hơn nếu anh/chị gọi trước cho người quen của mình và
nói cho họ biết là tôi sẽ gọi sớm thôi. Và đồng thời cho họ
biết cảm nhận của anh/chị về dịch vụ và công việc của
tôi. Tôi dám chắc họ cũng sẽ sẵn lòng gặp tôi.”



XEM LẠI HỢP ĐỒNG CỦA KHÁCH HÀNG04
Một trong những phương pháp hiệu quả nhất của tôi để
chốt hợp đồng mới là đến thăm khách hàng hiện tại.

Tôi gọi cho khách hàng và hỏi thăm họ, đề nghị làm giúp họ
việc xem lại hợp đồng hàng năm. Và nóii với khách hàng:
“Tôi sẽ cho anh/chị biết những lợi ích khi dành 30 phút làm
việc này qua Zoom. Đó là…”:

1. Anh/Chị sẽ hiểu hợp đồng của mình tốt hơn.

2. Tôi có thể giúp anh/chị kiểm tra giá trị tài khoản của hợp
đồng, để đảm bảo là giá trị tích lũy của anh chị đang đúng
tiến độ.

3. Tôi cũng có thể giúp anh chị xem những hợp đồng bảo
hiểm khác nếu cần, để cắt giảm những khoản phí Bảo hiểm
phụ không cần thiết.

4. Thông qua việc xem lại hợp đồng bảo hiểm, anh chị có
thể đánh giá tình hình của khách hàng.

5. Có những thay đổi nào trong cuộc sống của họ không? Ví
dụ như có thêm em bé.

6. Từ đó, anh/chị có thể giới thiệu sản phẩm mới trong
trường hợp khách hàng đang có một khoản thiếu hụt trong
nhu cầu bảo hiểm.

Việc xem lại hợp đồng bảo hiểm giúp tôi chốt thêm nhiều
hợp đồng hơn so với bất kỳ phương pháp nào khác. Bởi vì:

1. Đây là những khách hàng hiện tại, họ tin tưởng tôi.

2. Họ sẽ nâng cấp hợp đồng bảo hiểm của họ, nếu có
thêm ngân sách.

3. Covid-19 đã giúp chúng ta quảng bá về tầm quan trọng
của bảo hiểm, ai cũng cần được bảo vệ tài chính.

Việc xem lại hợp đồng bảo hiểm mang
lại nhiều FYP hơn và cũng mang đến
những kết quả trực tiếp.
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HÃY HÀO PHÓNG
Ai ai cũng yêu quý những người cho đi một cách vui vẻ,
thậm chí có là Thượng đế đi chăng nữa. Vì vây hãy dành
một khoản thu nhập của anh chị để làm ngân sách quà
tặng. Dùng nguồn ngân sách này để mua tặng khách
hàng những chiếc bánh hay đãi họ một bữa ăn.

Tất cả những gì anh/chị cần làm là gọi cho khách hàng
khi phần quà đã đến tay họ, nói với họ rằng “tôi đang nghĩ
tới anh/chị và hy vọng rằng món quà của tôi có thể làm
anh/chị cảm thấy vui vẻ.”

Anh/Chị có thích được ai đó tặng cho một chiếc bánh hay
đãi một bữa ăn không? Chắc chắn là có rồi nhỉ. Vậy nên
hãy làm việc đó ngay hôm nay, và xem khách hàng sẽ
phản hồi như thế nào, những lời giới thiệu và hợp đồng
mới sẽ bắt đầu đến với anh/chị.



Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài chia sẻ
với một lời khuyên nho nhỏ: phương pháp
quan trọng nhất đã giúp tôi chinh phục
MDRT chính là Hoạt động, Hoạt động và
Hoạt động.

Xin cảm ơn AIA Việt Nam! Tôi hy vọng sẽ
được gặp các anh chị tại Hội nghị MDRT
thường niên vào năm sau tại Boston, Hoa
Kỳ.

Nếu anh/chị gặp tôi ở đó, hãy đến chào tôi
nhé. Tôi hứa là sẽ mời anh/chị một ly cà
phê và chúng ta sẽ trò chuyện vui vẻ.

Cảm ơn AIA Việt Nam! Chúc các anh chị
mọi điều tốt đẹp!



Thanks!


