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Xin chào bạn,  
 
Trước hết, xin được chúc mừng bạn có thể tải về ngay và sở hữu phiên bản ebook hoàn toàn miễn phí 
và nhất là hoàn toàn hợp pháp (có bản quyền) của quyển sách Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc 
Tỷ, được cung cấp chính thức bởi TGM Corporation. 
 
Hiện nay, mặc dù sách Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ vẫn đang được bán rộng rãi tại khắp 
các nhà sách lớn nhỏ trên toàn quốc và các đại lý (xem chi tiết), chúng tôi vẫn quyết định chia sẻ cho 
các bạn độc giả gần xa phiên bản ebook đầy đủ hoàn toàn miễn phí và hợp pháp này vì những lý do 
sau đây:  

 Mong mỏi đóng góp chút ít sức mình vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà, hiện thực hóa ước 
mơ mang tri thức đến cho tất cả người Việt trên khắp mọi miền đất nước, nhất là những bạn 
chưa có điều kiện ủng hộ sách in ngay bây giờ.  

 Mong muốn sách sẽ đến được với cả những độc giả Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những bạn 
du học sinh. 

Bên cạnh đó, việc mua bản quyền và viết lại (chứ không chỉ đơn giản là dịch) một quyển sách từ tiếng 
Anh sang tiếng Việt như Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ đòi hỏi chúng tôi phải đầu tư rất 
nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. Cho nên, nếu có điều kiện, chúng tôi rất mong bạn có thể mua 
ủng hộ sách in, để cùng chung tay góp sức với chúng tôi vì ước mơ mang kiến thức của thế giới về 
Việt Nam và chia sẻ cho tất cả cộng đồng.  
 
Khi bạn sở hữu ebook này trong tay, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:  

 Sở hữu phiên bản ebook chính thức có bản quyền với nội dung đầy đủ của một quyển sách chất 
lượng cao hoàn toàn miễn phí. 

 Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ dịch giả và các thành viên khác của CLB Vươn Tới Thành 
Công. 

Bên cạnh đó, khi bạn sở hữu ebook này trong tay, bạn cũng sẽ có được những quyền hợp pháp sau 
đây:  

 Quyền được chia sẻ không giới hạn cho người thân và bạn bè. 
 Quyền được chia sẻ không giới hạn thông qua mạng Internet dưới bất kì hình thức nào bạn 

thích (trên diễn đàn, trên blog,…)  
 Tuy nhiên, việc chia sẻ ebook lậu - nếu có (không phải phiên bản hiện đang được chia sẻ miễn 

phí bởi TGM Corporation) vẫn bị xem là bất hợp pháp, vì ebook lậu chất lượng kém làm ảnh 
hưởng nặng nề đến uy tín của chúng tôi. 

Tuy nhiên, bạn KHÔNG có những quyền sau đây:  

 Thay đổi, thêm hay bớt bất kì nội dung nào của ebook này. 
 Sử dụng ebook này vào mục đích thu lợi bất chính (bán lại ebook, in trái phép,…). 
 Trích dẫn nội dung của ebook này mà không ghi lại nguồn từ TGM Corporation. 

 

http://www.fahasasg.com.vn/intro/?uid=4
http://www.vuontoithanhcong.com/
http://www.vuontoithanhcong.com/
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Chúng tôi tin rằng, với tư cách một độc giả có trách nhiệm, bạn sẽ biết cách sử dụng và chia sẻ ebook 
này vì những mục đích cao đẹp mà tất cả chúng ta cùng hướng đến.  
 
Chúc bạn tìm thấy nhiều điều hay và mới lạ từ quyển sách này.  
 

TGM Corporation  

 

Bạn có thể tìm mua bản in đẹp Bí Quyết Gây Dựng Cơ 
Nghiệp Bạc Tỷ ở: 

 Đa số các nhà sách lớn gần nơi bạn ở 
 hoặc các nhà sách trực thuộc FAHASA trên toàn 

quốc (http://www.fahasasg.com.vn/intro/?uid=4) 
 hoặc mua trực tiếp tại văn phòng TGM 
 hoặc thông qua Vinabook 

Ghi chú: 

 Sách được in trên giấy chất lượng cao, đẹp và sắc 
nét hơn ebook. 

 Thông tin trong ebook và chữ nền mờ không có trong 
sách in (chỉ có trong ebook để tránh việc phiên bản 
ebook này bị in thành sách lậu.) 

http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/bi-quyet-gay-dung-co-nghiep-bac-ty/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/bi-quyet-gay-dung-co-nghiep-bac-ty/
http://vuontoithanhcong.com/index.php?showtopic=651
http://vuontoithanhcong.com/index.php?showtopic=651
http://www.fahasasg.com.vn/intro/?uid=4
http://www.tgm.vn/lien-he/
http://www.vinabook.com/?s=vinabook&q=bi-quyet-gay-dung-co-nghiep-bac-ty
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Cảm nhận của độc giả Việt Nam về 
 Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ 

 

Mình vừa nhai xong quyển Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ trong 2 ngày, 
phải nói là trên cả tuyệt vời, mình có thể hiểu được hết nội dung cuốn sách (dù có 
chương phải đọc tới 3 lần). 

(palu_121) 
Khi bạn đã chọn hoặc chuẩn bị chọn mua cuốn sách này có lẽ đã biết qua Adam Khoo, 
chắc rằng bạn đã có có một mong muốn tột cùng là thành công trong cuộc sống. Cuốn 
sách này sẽ chỉ bạn từng chút từng chút một và bạn chỉ việc ứng dụng các phương 
pháp học được ngay lập tức với một sự sáng tạo không ngừng."Chúng ta luôn sẵn 
sàng đón nhận những điều mới lạ và khó khăn hơn nếu trước đó ta đã đạt được một số 
thành công nhất định". Cuốn sách chỉ thực sự bổ ích khi bạn xem đi xem lại nhiều lần 
và ứng dụng những gì học được. Còn không, chắc hẳn bạn sẽ quẳng cuốn sách lên kệ 
sách đợi đến lúc cần thiết mới lấy ra đọc thì có thể đã trễ. 
 
Khi bạn đã quyết định mua cuốn sách này xin hãy nhập tâm vào đọc từ 3-10 ngày 
cùng lúc đó làm các bài tập trong sách, khi bạn va chạm thực tế chắc hẳn bạn sẽ không 
e thẹn hay bị rối trí. 
 
Nhắc lại lời trong sách: 2 yếu tố để thành công là ĐAM MÊ và KIẾN THỨC 
CHUYÊN MÔN.  

(Phạm Đình Tuấn) 
Em rất may mắn khi mua được quyển Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ. Mà 
có lẽ là do em không chần chừ khi mua nó. Em đã đạt được một thành công nhỏ là 
tăng thu nhập khi làm gia sư của em từ 600 ngàn/tháng lên 1,6 triệu/tháng. Em đã có 
lãi từ quyển sách em mua là 1 triệu/tháng khi em áp dụng những chiến lược trong sách 
mà không tăng giờ dạy là 1h30' của em.  

Cảm ơn các anh chị trong TGM và diễn đàn www.vuontoithanhcong.com đã cho em 
nhiều điều quá hay mà em không học ở đâu được. 

Chúc các anh chị ngày càng phát triển!  

(khonggilakhongthe) 

 

http://www.vuontoithanhcong.com/


BẠC TỶ

Ta á i  ba ãn lê ìn  thû á  2

NHA Â  XUÊ ËT BA ÃN PHUÅ  NÛ Ä

Trê ìn Àùng Khoa
Uöng Xuên Vy
Trûúng Viï åt  Hûúng

Dõch gia ã :

Bí quyết

Adam Khoo 

GÂY DỰNG
Cơ nghiệp

Biến ý tưởng kinh doanh 
thành cơ nghiệp bạc tỷ 
trong vòng 18 tháng… 
với số vốn tối thiểu
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SECRETS OF BUILDING MULTI-MILLION DOLLAR BUSINESSES 
How to take an idea from startup to a million dollars  in 18 months... 
with minimal capital 
by Adam Khoo

Copyright © 2008 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Corporation
All rights reserved.

BÑ QUYÏËT GÊY DÛÅNG CÚ NGHIÏåP BAÅC TYÃ 
Biïën yá tûúãng kinh doanh thaânh cú nghiïåp baåc tyã trong voâng 18 thaáng... 
vúái söë vöën töëi thiïíu

Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng
TGM Corporation giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân 
thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo Learning Technologies 
Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG 
àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ 
Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.

TGM CORPORATION
Têìng 4, Toâa nhaâ Mirae Business Center
268 Tö Hiïën Thaânh, Phûúâng 15, Quêån 10
Thaânh phöë Höì Chñ Minh
Tel: (08) 6264 7902 – Fax: (08) 6264 7906
Website: www.tgm.vn 

Ngûúâi trònh baây vaâ minh hoåa
Teo Aik Cher laâ möåt nhaâ giaáo duåc, àöìng thúâi laâ ngûúâi viïët lúâi vaâ minh 
hoåa cho nhiïìu êën phêím. Anh veä tranh minh hoåa cho nhûäng quyïín 
saách baán chaåy cuãa Adam Khoo “Secrets of Millionaire Investors” vaâ 
“Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”, quyïín “Speak Well, Be Understood” 
vaâ nhûäng êën phêím in lêìn àêìu vaâ taái baãn trong böå saách “Singapore 
Kindness Movement”. Cher cuäng laâ hoåa sô veä trang biïëm hoåa cho túâ 
tuêìn baáo Trung Quöëc Lian He Zao Bao.

Gêìn àêy, anh xuêët baãn quyïín saách àêìu tay “Why Procastinate?” vaâ “Why Take Action?”, 
àûúåc giúái thiïåu trïn taåp chñ Teenager. Anh cuäng àûúåc phoãng vêën trïn 938 Live.
Aik Cher cuäng laâ cûã nhên khoáa hoåc Wealth Academy Pattern Trader cuãa Conrad.
Àõa chó email liïn laåc cuãa anh laâ teo.aikcher@gmail.com.
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Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách: ”Bñ Quyïët 
Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã: Biïën yá tûúãng kinh doanh thaânh cú 
nghiïåp baåc tyã trong voâng 18 thaáng… vúái söë vöën töëi thiïíu”. Àêy laâ 
quyïín saách àûúåc dõch vaâ biïn soaån laåi búãi chñnh hai dõch giaã nöíi 
tiïëng Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy (nhûäng ngûúâi àaä taåo nïn 
nhûäng quyïín saách baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam nhû “Töi Taâi Gioãi, 
Baån Cuäng Thïë!”, “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”, “Laâm Chuã Tû 
Duy, Thay Àöíi Vêån Mïånh”, “Caãm Hûáng Söëng Theo 7 Thoái Quen 
Thaânh Àaåt” vaâ “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”), vaâ dõch giaã 
Trûúng Viïåt Hûúng, möåt gûúng mùåt treã àêìy triïín voång trong lônh vûåc 
dõch thuêåt.

Tûâ àêìu nùm 2008, kïët húåp vúái chñnh Adam Khoo (taác giaã cuãa 
quyïín saách naây vaâ cuäng laâ möåt trong söë 25 triïåu phuá treã tuöíi 
vaâ giaâu coá nhêët Singapore), hai dõch giaã Trêìn Àùng Khoa vaâ 
Uöng Xuên Vy àaä bùæt àêìu con àûúâng xêy dûång cú nghiïåp cuãa mònh 
thöng qua nhiïìu phûúng phaáp àûúåc chia seã trong quyïín saách naây, 
vñ duå nhû:
n AÁp duång caác thoái quen cuãa nhûäng doanh nhên triïåu phuá
n Hònh thaânh nhûäng yá tûúãng kinh doanh àöåc àaáo
n Xêy dûång vaâ quy trònh hoáa cöng ty àïí giaãm thiïíu cöng viïåc 

cho ngûúâi laänh àaåo
n Tùng doanh söë thöng qua caác phûúng phaáp tiïëp thõ vaâ baán 

haâng àún giaãn nhûng hiïåu quaã
n Tuyïín choån vaâ àaâo taåo àöåi nguä nhên sûå nhiïåt tònh, coá traách 

nhiïåm vaâ nùng àöång
n Quaãn lyá taâi chñnh möåt caách baâi baãn
n Phaát triïín doanh nghiïåp khöng ngûâng

Lời giới thiệu
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Thöng qua quyïín saách naây, chuáng töi muöën khùèng àõnh möåt àiïìu 
rùçng: Xêy dûång möåt doanh nghiïåp baåc tyã möåt caách chên chñnh, 
vúái söë vöën töëi thiïíu khöng hïì quaá phûác taåp nhû àa söë moåi ngûúâi 
tûâng nghô. Vêën àïì laâ úã phûúng phaáp.

Vúái nhûäng phûúng phaáp kïí trïn, trong voâng chûa àêìy ba nùm, hai 
dõch giaã Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy àaä cuâng caác àöìng sûå 
cuãa mònh biïën möåt cöng ty 3 ngûúâi thaânh möåt cöng ty coá gêìn 30 
nhên viïn chñnh thûác vaâ hún 100 cöång taác viïn chuyïn nghiïåp, vúái 
doanh thu cuãa nùm thûá ba cao gêëp 25 lêìn nùm àêìu tiïn.

Trong cuöåc söëng, viïåc gò cuäng thïë, khi chuáng ta chûa biïët àûúåc 
phûúng phaáp cuå thïí àïí laâm möåt viïåc gò àoá, thò luác naâo chuáng 
ta cuäng thêëy noá quaá khoá khùn hoùåc thêåm chñ laâ khöng thïí. Thïë 
nhûng, khi àaä hiïíu roä phûúng phaáp, rêët nhiïìu khi chuáng ta laåi caãm 
thêëy bêët ngúâ vïì sûå giaãn dõ nhûng hiïåu quaã cuãa noá.

Vúái kinh nghiïåm cuãa mònh, chuáng töi hiïíu rùçng, nhûäng ngûúâi múái 
laâm quen vúái doâng saách phaát triïín tû duy seä rêët búä ngúä trong viïåc 
hiïíu vaâ vêån duång kiïën thûác nïëu nöåi dung saách àûúåc trònh baây möåt 
caách khoa giaáo, cûáng nhùæc. Chñnh vò thïë, àûúåc sûå tin tûúãng, àöìng 
tònh vaâ uãng höå cuãa taác giaã Adam Khoo, chuáng töi àaä biïn soaån 
laåi nöåi dung quyïín saách naây tûâ baãn göëc tiïëng Anh sao cho thêåt dïî 
àoåc, dïî hiïíu, hûäu ñch vaâ gêìn guäi vúái àúâi söëng cuäng nhû ngön ngûä 
ngûúâi Viïåt úã moåi lûáa tuöíi.

Trúã thaânh möåt doanh nhên thaânh àaåt, giaâu coá vaâ laâm chuã vêån 
mïånh cuãa mònh chùæc chùæn laâ àiïìu àa söë moåi ngûúâi ai cuäng mong 
muöën. Vêåy thò, chuáng töi xin múâi baån haäy cuâng chuáng töi ài trïn 
cuöåc haânh trònh kyâ diïåu naây àïí khúi dêåy têët caã nhûäng khaã nùng 
tiïìm êín bïn trong baån vaâ cuâng vúái nhûäng ngûúâi xung quanh laâm 
nïn nhûäng pheáp laå àúâi thûúâng trong cuöåc söëng cuãa möîi ngûúâi 
chuáng ta.    
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Quyïín saách naây chûáa àûång nhûäng yá tûúãng vaâ quan niïåm riïng cuãa taác giaã. 
Taác giaã khöng àïì nghõ mua/baán bêët cûá chûáng khoaán, doanh nghiïåp hoùåc 
àêìu tû naâo àûúåc àïì cêåp trong saách. Taác giaã vaâ nhaâ xuêët baãn khöng phaãi laâ 
möi giúái chûáng khoaán hoùåc cöë vêën àêìu tû. Chuáng töi khöng giúái thiïåu bêët 
cûá möåt loaåi cöí phiïëu hoùåc àêìu tû naâo. Nhûäng loaåi cöí phiïëu hoùåc àêìu tû 
àûúåc nhùæc àïën trong saách chó vúái muåc àñch minh hoåa vaâ giaáo duåc.

Mùåc duâ chuáng töi àaä nöî lûåc hïët sûác àïí cung cêëp nhûäng thöng tin chñnh xaác 
nhêët vaâ cêåp nhêåt nhêët, chuáng töi khöng thïí baão àaãm tuyïåt àöëi vïì àöå chñnh 
xaác, tin cêåy, tñnh xaác thûåc hoùåc hoaân chónh cuãa nhûäng thöng tin àûúåc nïu 
trong saách. Taác giaã vaâ nhaâ xuêët baãn khöng chõu bêët kyâ traách nhiïåm gò vïì 
mùåt phaáp lyá trûúác nhûäng mêët maát hoùåc ruãi ro coá thïí xaãy ra, trûåc tiïëp hoùåc 
giaán tiïëp, tûâ viïåc sûã duång vaâ aáp duång bêët cûá yá tûúãng, chiïën lûúåc hay kyä 
thuêåt naâo trong quyïín saách naây.

LÛU YÁ
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Nhûäng caãm nhêån vïì quyïín saách  
”Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã”

“Kïí tûâ khi coân hoåc àaåi hoåc úã Trûúâng Kinh Doanh NUS, Adam Khoo àaä theo àuöíi 
nhûäng ûúác mú kinh doanh vúái têët caã niïìm àam mï chaáy boãng. Ngaây nay, anh laâ 
möåt doanh nhên thaânh àaåt, taác giaã saách baán chaåy nhêët vaâ laâ nhaâ àaâo taåo àónh 
cao àûúåc sùn luâng.
Quyïín saách naây àaä nùæm bùæt àûúåc baãn chêët àñch thûåc cuãa kinh doanh, kïët húåp vúái 
nhûäng kinh nghiïåm coá thêåt trong cuöåc àúâi Adam vúái tû caách laâ möåt chuã doanh nghiïåp 
taâi gioãi, thaáo vaát. Anh chuyïín taãi nhûäng àiïìu àoá tûâ àaáy loâng bùçng möåt vùn phong àêìy 
sûác thuyïët phuåc vaâ löi cuöën. Baån haäy sùén saâng àïí àoán nhêån nguöìn caãm hûáng khúãi 
nghiïåp tûâ quyïín saách naây – töi hoaân toaân tin tûúãng rùçng bêët cûá ai àoåc quyïín saách naây, 
duâ chó àïí giaãi trñ, cuäng seä thu hoaåch àûúåc nhiïìu lúåi ñch lúán lao.”
Giaáo sû Bernard Yeung
Chuã nhiïåm khoa vaâ Giaáo sû mön taâi chñnh Stephen Riady Distinguished 
Trûúâng Kinh Doanh NUS

“Adam Khoo laâ möåt vñ duå àêìy caãm hûáng vïì möåt doanh nhên kinh doanh haâng loaåt, 
ngûúâi àaä thaânh cöng trong nhiïìu dûå aán kinh doanh thuöåc nhûäng lônh vûåc röång. Quyïín 
saách naây àûa ra nhûäng lúâi khuyïn roä raâng, cuå thïí vaâ thiïët thûåc, truyïìn caãm hûáng cho 
ngûúâi àoåc giaãi phoáng niïìm àam mï kinh doanh bïn trong baãn thên mònh, àöìng thúâi 
hûúáng dêîn hoå caách vûúåt qua nhiïìu thaách thûác maâ chùæc chùæn hoå seä phaãi àöëi mùåt. Möåt 
sûå khúãi àêìu tuyïåt vúâi cho têët caã caác chuã doanh nghiïåp hiïån taåi vaâ tiïìm nùng. Töi àaánh 
giaá rêët cao quyïín saách naây!”
Giaáo sû Kulwant Singh
Trûúâng Kinh Doanh NUS

“Trong àúâi mònh, töi coá àûúåc niïìm caãm hûáng tûâ nhiïìu chuã doanh nghiïåp thaânh cöng. 
Adam Khoo laâ ngûúâi nöíi bêåt nhêët trong söë àoá. Anh mang àïën möåt sûå thay àöíi tñch cûåc 
trong cuöåc àúâi ngûúâi khaác vaâ vêîn kiïëm àûúåc tiïìn. Àoá laâ àùåc tñnh cuãa möåt doanh nhên 
thûåc thuå.”
Thomas Fernandez
Chuã tõch kiïm Giaám àöëc àiïìu haânh, Cöng ty PestBuster
Taác giaã saách baán chaåy “Bñ quyïët thöëng trõ trong phên khuác thõ trûúâng cuãa baån” 
(Secrest to Dominate Your Niche)
“Adam coá möåt vöën kiïën thûác, kinh nghiïåm vaâ niïìm àam mï vö song àïí huêën luyïån bêët cûá 
ai àaåt àûúåc thaânh cöng trong kinh doanh vaâ cuöåc söëng. Àêy chùæc chùæn laâ quyïín saách göëi 
àêìu giûúâng àöëi vúái bêët cûá ai muöën bûúác vaâo kinh doanh.”
Andy Ong
Chuã tõch kiïm Giaám àöëc àiïìu haânh, Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån ERC Holdings
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“Thaânh cöng trong kinh doanh àoâi hoãi niïìm àam mï, tinh thêìn lao àöång hùng say vaâ 
sûå kïët húåp àuáng àùæn nhûäng kyä nùng kinh doanh. Trong khi nhiïìu ngûúâi phaãi mêët nhiïìu 
nùm àïí tñch luäy kinh nghiïåm vaâ moâ mêîm hoåc àûúåc nhûäng baâi hoåc naây thò quyïín saách 
cuãa Adam Khoo trao cho baån möåt cú höåi vö giaá àïí hoåc àûúåc bñ mêåt nghïì nghiïåp cuãa 
caác doanh nhên thaânh cöng, trong möåt khoaãng thúâi gian ngùæn nhêët.”
Douglas Foo
Chuã tõch kiïm Giaám àöëc àiïìu haânh, Cöng ty Apex-Pal International
Àaåt giaãi thûúãng Doanh nhên cuãa nùm 2002

“Adam Khoo laâ möåt trong nhûäng nhaâ laänh àaåo kinh doanh thaânh cöng nhêët maâ töi 
àûúåc biïët ngaây nay. Kïí tûâ khi töi gùåp anh úã Höåi doanh nhên treã (Young Entrepreneurs 
Organization) 5 nùm trûúác, anh àaä gêy cho töi möåt êën tûúång sêu sùæc vúái khaã nùng nhanh 
nhaåy trong viïåc nùæm bùæt cú höåi vaâ biïën caác yá tûúãng thaânh nhûäng ngaânh kinh doanh lúåi 
nhuêån cao. Quyïín saách naây seä tiïët löå cho baån nhûäng suy nghô, chiïën lûúåc vaâ haânh àöång 
trong hêåu trûúâng cuãa viïåc xêy dûång bêët cûá doanh nghiïåp thaânh cöng naâo.”
Ong Tze Boon
Chó tõch cöng ty Ong&Ong

“Töi quen biïët Adam àaä àûúåc vaâi nùm vaâ àöëi vúái töi, möîi lêìn gùåp anh hoùåc thêåm 
chñ chúi gön vúái anh àïìu múái meã àêìy hûáng thuá. Anh coá sûác thu huát khiïën ngûúâi khaác 
lùæng nghe nhûäng gò anh noái vaâ súã hûäu khaã nùng laänh àaåo tuyïåt vúâi.”
Goh Kai Kui
Giaám àöëc àiïìu haânh Cöng ty Goh Joo Hin

“Nïëu coá ai biïët caách trúã thaânh triïåu phuá qua kinh doanh thò ngûúâi àoá laâ Adam. Tûâ khi 
coân laâ sinh viïn àaåi hoåc caách àêy coân chûa lêu trong kyá ûác cuãa töi, anh àaä chia seã vúái töi 
muåc tiïu laâm ra möåt triïåu àö àêìu tiïn vaâo nùm anh 25 tuöíi.
Ngaây nay, anh àaä vûúåt qua caái mûác àoá rêët nhiïìu lêìn. Nhûäng baâi hoåc maâ anh hoåc àûúåc 
trïn con àûúâng lêåp nghiïåp, cuâng vúái nhûäng kyä nùng maâ anh caãm thêëy coá ñch trong viïåc 
àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu àïì ra, trúã thaânh möåt vñ duå àiïín hònh trong viïåc taåo ra möåt 
doanh nhên Chêu AÁ. Quyïín saách naây nïn laâ nguöìn thöng tin àaáng giaá vúái nhûäng ai 
nuöi ûúác mú phêën àêëu cho nhûäng muåc tiïu cuãa àúâi mònh.”
Tiïën sô May Lwin
Trûúãng phoâng vaâ Phoá giaáo sû 
Trûúâng Àaåi Hoåc Kyä Thuêåt Nanyang

“Adam Khoo laâ möåt doanh nhên treã thaânh cöng nöíi bêåt, ngûúâi àaä thuå hûúãng lúåi ñch 
tûâ viïåc hoåc úã Trûúâng Kinh Doanh NUS. Laâ möåt ngûúâi traân àêìy àöång lûåc, Adam xûáng 
àaáng nhêån àûúåc sûå hoan nghïnh vò àaä vui loâng chia seã nhûäng suy nghô cuãa anh trong 
viïåc àiïìu haânh doanh nghiïåp vaâ giuáp nhûäng baån treã úã Singapore vaâ trong khu vûåc àaåt 
àûúåc ûúác mú cuãa hoå.”
Yeo Keng Joon, Thaåc sô Quaãn trõ kinh doanh nùm 1985
Àöìng chuã tõch, Startup@Singapore
Thaânh viïn Ban tû vêën Cûåu hoåc sinh NUS
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Xin caãm ún cha meå töi Vince, Betty vaâ Joanne, nhûäng ngûúâi àaä yïu 
thûúng, uãng höå töi vö àiïìu kiïån qua bao nhiïu nùm. Caãm ún vúå töi 
Sally, nguöìn caãm hûáng vaâ sûác maånh cuãa töi. Caãm ún hai cö con gaái 
Kelly vaâ Samantha àaä mang àïën nuå cûúâi cho töi möîi ngaây. 

Caãm ún àöëi taác Patrick Cheo cuãa töi, ngûúâi àaä chia seã têìm nhòn vaâ 
liïn tuåc thuác àêíy töi tiïën vïì phña trûúác. Caãm ún àöëi taác Stuart Tan & 
Gary Lee cuãa töi, ngûúâi àaä saánh bûúác cuâng töi trïn cuöåc haânh trònh 
kyâ diïåu thay àöíi cuöåc söëng naây. 

Caãm ún nhûäng chuyïn gia àaâo taåo cuãa töi Ramesh Muthusamy, Amin 
Morni, Melvin Chew, Danny Tong, Leroy Ratnam, Freddy Gomez, 
Candice Koh, Woei Tang, Yuan Yee, Jeff, Webster Ku, Pamela, 
Andrea Chan, Gopal, Ridhwan, Serene Seah, Adeline Wong, Ashok 
Menon, Joseph Ho, Cheryl Tham vaâ nhûäng ngûúâi àaä liïn tuåc caãi tiïën 
chûúng trònh cuãa chuáng ta vúái niïìm àam mï vaâ sûå têån tuåy.

Caãm ún toaân thïí nhên viïn cuãa Adam Khoo Learning Technologies 
Group, Adcom vaâ Event Gurus àaä laâm viïåc khöng mïåt moãi vaâo cuöëi 
tuêìn vaâ àïm khuya àïí xêy dûång nhûäng cöng ty tuyïåt vúâi. Àùåc biïåt 
caãm ún nhûäng ngûúâi baån yïu quyá cuãa töi Dolly Lee, Ivy Lim, Afdoli 
Rahmat, Serene Quek, Siva, Andrew Ling, Katherine Sia, Rossana 
Chen, JD Lee, Desmond Eng, Natalie Lim, Leonard Goh, Terence 
Yao, Irish Ng, Wandy, Fred Tan, Tiïën sô Peter Yan, Tiïën sô Cheah Yin 
Mee, Queenie Lim, Peter Tan, Joycelina Fadjar, Yunike Wanti, Sherly 
Junita, Henry Aw Yong vaâ Lawerence Akalawoo.

LÚÂI CAÃM ÚN
Möåt lúâi caãm ún chên thaânh gûãi àïën têët caã nhûäng ngûúâi 
àaä aãnh hûúãng tñch cûåc àïën cuöåc söëng cuãa töi
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Töi cuäng xin caãm ún nhûäng àöëi taác Indonesia vaâ caác giaám àöëc tuyïåt vúâi 
cuãa töi nhû Susanna Hartawan, Alien Tan, Sintawati Halim, Carmen 
Gomez vaâ Anni Bahar. Caãm ún nhûäng chuyïn gia àaâo taåo Wealth 
Academy (Khoáa Hoåc Laâm Giaâu) cuãa töi, Conrad Lim vaâ Yeo Keong Hee, 
cuâng vúái Ron Ianieri vaâ Brett Fogle cuãa Àaåi hoåc Options. 

Caãm ún nhûäng ngûúâi baån cuãa töi Jovasky Pang, Gary Tan, Kenneth 
Wong, Tiïën sô William Tan, Andy Ong, Ong Tze Boon, Aaron Ang, Elim 
Chew, Douglas Foo, Sam Chia, Goh Kai Kui vaâ Tiïën sô Dennis Wee.

Cuäng xin daânh tùång quyïín saách naây cho haâng trùm trúå lyá huêën luyïån 
viïn àaä tònh nguyïån cöëng hiïën thúâi gian àïí quay laåi vaâ huêën luyïån 
trong caác chûúng trònh SuperkidsTM (Thiïëu Nhi Siïu Àùèng), I Am Gifted,  
So Are You!TM (Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!), Patterns of ExcellenceTM  
(Nhûäng Mö Thûác Thaânh Cöng) vaâ Wealth AcademyTM  (Khoáa Hoåc 
Laâm Giaâu).

Caãm ún caác thêìy hiïåu trûúãng, giaáo viïn vaâ caác giaáo sû cuãa töi úã trûúâng 
cêëp hai Ping Yi, trûúâng trung hoåc Victoria vaâ trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia 
Singapore (National University of Singapore), nhûäng ngûúâi àaä goáp 
phêìn to lúán trong viïåc phaát triïín baãn thên töi nhû ngaây höm nay. Àùåc 
biïåt caãm ún Giaáo sû Wee Chow Hou, Baâ Lee Phui Mun, Baâ Ng Gek 
Tiang, Tiïën sô Kulwant Singh vaâ Tiïën sô May Lwin. Caãm ún nhûäng ngûúâi 
thêìy vaâ chuyïn gia àaâo taåo àaä giuáp töi khaám phaá tiïìm nùng thêåt sûå cuãa 
mònh. Caãm ún ngûúâi thêìy àêìu tiïn cuãa töi, Ernest Wong, àaä daåy cho 
töi biïët töi thêåt sûå maånh meä àïën mûác naâo. Caãm ún Tiïën sô Tad James, 
Tiïën sô Richard Bandler, John LaValle, Tony Buzan, Brad Sugars, Robert 
G. Allen, Michael Gerber vaâ Anthony Robbins, têët caã àaä daåy töi nhûäng 
phûúng phaáp quyá giaá àïí àaåt àûúåc thaânh cöng vaâ sûå giaâu coá.
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GIÚÁI THIÏåU VÏÌ ADAM KHOO
Adam Khoo laâ möåt doanh nhên, 
taác giaã cuãa nhûäng quyïín saách baán 
chaåy nhêët vaâ laâ möåt trong nhûäng 
chuyïn gia àaâo taåo xuêët sùæc nhêët. 
Trúã thaânh triïåu phuá tay trùæng laâm 
nïn vaâo nùm 26 tuöíi, Adam Khoo 
súã hûäu vaâ quaãn lyá nhiïìu cöng viïåc 
kinh doanh vúái töíng thu nhêåp haâng 
nùm laâ 20 triïåu àö. Anh laâ Chuã tõch 
vaâ laâ Trûúãng chuyïn gia àaâo taåo 
cuãa cöng ty Adam Khoo Learning 
Technologies Group, möåt trong 
nhûäng cöng ty lúán nhêët Chêu AÁ vïì 

giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àöìng thúâi laâ Giaám àöëc cuãa Singapore 
Health Promotion Board (HPB).

Adam cuäng laâ taác giaã cuãa baãy quyïín saách baán chaåy nhêët bao göìm, 
“I Am Gifted, So Are You!”, (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Töi Taâi Gioãi, 
Baån Cuäng Thïë!”), “How to Multiply Your Childs Intelligence”, 
“Clueless in Starting a Business”, “Secrets of Self-Made 
Millionaires” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh 
Triïåu Phuá”), “Secrets of Millionaire Investors”, “Master Your 
Mind, Design Your Destiny” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Laâm Chuã 
Tû Duy, Thay Àöíi Vêån Mïånh”) vaâ “Nurturing the Winner & 
Genius in Your Child” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Con Caái Chuáng 
Ta Àïìu Gioãi”). Nhûäng quyïín saách cuãa anh àûúåc liïn tuåc xïëp 
haång trong danh saách baán chaåy nhêët toaân quöëc vaâ àaä àûúåc dõch 
sang saáu thûá tiïëng.
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Adam töët nghiïåp bùçng danh dûå ngaânh Quaãn trõ kinh doanh 
úã trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University 
of Singapore - NUS). Thúâi sinh viïn, anh àûáng trong töëp 1% 
nhûäng hoåc sinh dêîn àêìu trûúâng vaâ àûúåc nhêån vaâo chûúng 
trònh Phaát Triïín Taâi Nùng (Talent Development Program), möåt 
chûúng trònh àaâo taåo nhûäng sinh viïn taâi nùng cuãa trûúâng. 
Vaâo nùm 2008, anh àûúåc trao tùång giaãi thûúãng Cûåu sinh viïn 
xuêët sùæc ngaânh kinh tïë trûúâng NUS (Business School Eminent 
Alumni Award).

Trong 15 nùm qua, anh àaä àaâo taåo hún 355.000 hoåc sinh, giaáo 
viïn, chuyïn gia, nhên viïn vaâ chuã doanh nghiïåp vïì viïåc phaát 
triïín tiïìm nùng caá nhên vaâ àaåt thaânh quaã xuêët sùæc trong nhiïìu 
lônh vûåc. 

Thaânh cöng vaâ thaânh tñch àaåt àûúåc cuãa anh thûúâng xuyïn 
àûúåc àùng taãi trïn caác phûúng tiïån truyïìn thöng trong khu vûåc 
nhû The Straits Times, The Business Times, The New Paper, 
Lianhe Zaobao, Channel News Asia, Channel U, Channel 8, 
Newsradio 938, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star vaâ 
nhiïìu hún thïë nûäa. Taåp chñ “The Executive Magazine” àaä xïëp 
haång Adam Khoo laâ möåt trong 25 ngûúâi giaâu nhêët Singapore 
dûúái tuöíi 40 nùm 2007.
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MỤC LỤC
Lời cảm ơn

Giới thiệu về tác giả Adam Khoo
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                       Bảy bài học làm giàu của Adam Khoo
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                       Ba tư duy kinh doanh và sáu kỹ năng kinh doanh hiệu quả
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                       Công thức tăng lợi nhuận theo cấp số nhân

Chương  6:  LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM HÀNG TRIỆU ĐÔ 
 DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN  171 
                       Chiến thuật biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự
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                       Bốn vai trò then chốt trong bất cứ doanh nghiệp nào

Chương  8:  QUẢN LÝ TỐT TIỀN BẠC  229 
                       Làm thế nào để mở một công ty với số vốn khiêm tốn ban đầu

Chương  9:  PHÁT TRIỂN ĐẾ CHẾ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN  269 
                       Bốn giai đoạn phát triển của công ty
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CÂU CHUYỆN CỦA   
MỘT DOANH NHÂN  
TRIỆU PHÚ

Baån êëp uã khaát khao chaáy boãng trúã thaânh chuã doanh nghiïåp; baån 
mong muöën tuyïín choån vaâ gêy dûång möåt àöåi nguä huâng maånh 

àïí biïën nhûäng yá tûúãng cuãa mònh thaânh hiïån thûåc. 

Vêng, nïëu quaã thêåt baån nuöi nhûäng ûúác mú àeåp àeä nhû vêåy thò töi coá 
àêìy àuã kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm thûåc tïë àïí giuáp baån coá thïí tûå tin bùæt 
tay ngay vaâo viïåc xêy dûång möåt doanh nghiïåp trõ giaá haâng triïåu àö bùæt 
àêìu tûâ... con söë 0. 

Coá thïí baån vêîn àang laâ möåt nhên viïn vùn phoâng bònh thûúâng, möåt 
ngûúâi quaãn lyá bêåc trung hoùåc cao cêëp, thêåm chñ möåt sinh viïn chên ûúát 
chên raáo múái ra trûúâng, hoùåc baån àaä laâ chuã möåt doanh nghiïåp nhoã 
àang tòm kiïëm caách thûác vaâ cú höåi àïí nêng cöng ty mònh lïn möåt têìm 
cao múái. Cho duâ baån àang úã àêu, baån khöng cêìn phaãi bùn khoùn vïì 
àiïím xuêët phaát cuãa mònh trïn cuöåc haânh trònh chinh phuåc ûúác mú naây.

Àiïím hay nhêët cuãa nhûäng phûúng phaáp maâ töi giúái thiïåu trong saách laâ 
baån khöng nhêët thiïët phaãi súã hûäu möåt moán tiïìn khöíng löì àïí thaânh lêåp 
cöng ty, cuäng khöng cêìn phaãi coá bùçng cûã nhên tûâ möåt trûúâng àaåi hoåc 
danh tiïëng. Baån khöng buöåc phaãi tñch luäy kinh nghiïåm nhiïìu nùm trong 
möåt ngaânh kinh doanh hoùåc thûúng maåi. Têët nhiïn, tiïìn baåc, kiïën thûác 
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vaâ kinh nghiïåm coá thïí giuáp baån rêët nhiïìu trong viïåc thûåc hiïån ûúác mú 
laâm chuã nhûng tuyïåt àöëi khöng phaãi laâ nhûäng àiïìu kiïån cêìn. 

Têët caã nhûäng gò baån cêìn laâ möåt tû duy múã àïí tiïëp nhêån nhûäng àiïìu múái 
laå, möåt ûúác voång bao la vûún túái thaânh cöng vaâ möåt tinh thêìn sùén saâng 
laâm têët caã khöng nïì haâ khoá khùn. Nïëu baån sùén loâng àûa ra ba lúâi cam 
kïët naây, töi coá thïí àaãm baão vúái baån rùçng, chó trong voâng vaâi nùm, baån 
seä nhòn thêëy ûúác mú cuãa mònh thaânh hiïån thûåc.

THÖNG MINH, CHÙM CHÓ,  
TRÒNH ÀÖÅ HOÅC VÊËN CAO VAÂ DAÂY DAÅN 
KINH NGHIÏåM VÊÎN CHÛA ÀUÃ... 
Taåi sao töi viïët quyïín saách naây? Trong mûúâi nùm qua, töi àaä chûáng kiïën 
khöng biïët bao nhiïu ngûúâi hùm húã thaânh lêåp doanh nghiïåp vúái bao 
hy voång vaâ mú ûúác tûúi àeåp, àïí röìi chõu caãnh àöí vúä, thêët baåi; hoå khöng 
nhûäng mêët tiïìn baåc, cöng sûác, thúâi gian maâ coân mêët caã niïìm tin vaâo 
chñnh baãn thên mònh. Àiïìu trúá trïu laâ hêìu nhû têët caã nhûäng ngûúâi naây 
àïìu thöng minh, chùm chó, traân àêìy nhiïåt huyïët; nhiïìu ngûúâi trong söë 
hoå coân nùæm giûä nhûäng bùçng cêëp àaáng nïí nûäa. 

Taåi sao nhûäng ûáng cûã viïn saáng giaá àïën thïë laåi thêët baåi? Àún giaãn laâ vò 
trñ thöng minh, niïìm àam mï, sûå chùm chó vaâ kinh nghiïåm... ngêìn êëy 
yïëu töë vêîn chûa àuã àïí xêy dûång möåt doanh nghiïåp thaânh cöng. Sau 
möåt thúâi gian têåp trung nghiïn cûáu vïì vêën àïì naây, töi phaát hiïån ra rùçng, 
àïí trúã thaânh möåt doanh nhên thaânh àaåt, baån cêìn àûúåc trang bõ caác 
phûúng phaáp tû duy vaâ kyä nùng cêìn thiïët. Trong chûúng hai, töi seä chia 
seã vúái baån nhûäng phûúng phaáp vaâ kyä nùng àoá thûåc chêët laâ gò vaâ laâm thïë 
naâo àïí baån coá thïí trang bõ cho mònh nhûäng thûá àoá.
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Nhiïìu khi ngêîm nghô töi thêëy thêåt kyâ laå, cûá nhû thïí nhaâ trûúâng vaâ xaä 
höåi chuêín bõ sùén cho chuáng ta tiïìn àïì àïí... thêët baåi trong kinh doanh. 
Súã dô töi daám noái nhû vêåy laâ búãi vò nhûäng gò chuáng ta hoåc àûúåc hoùåc 
bõ eáp buöåc phaãi tin laâ àuáng trong trûúâng hoåc vaâ núi cöng súã traái ngûúåc 
hùèn vúái nhûäng phûúng phaáp tû duy vaâ kyä nùng maâ möåt ngûúâi cêìn coá àïí 
thaânh cöng trong kinh doanh.

Thûá nhêët, trong nhaâ trûúâng hay núi laâm viïåc, möîi khi coá viïåc gò khöng 
öín xaãy ra, hêìu nhû moåi ngûúâi ai nêëy àïìu “àûúåc lêåp trònh sùén” àïí viïån 
cúá hoùåc àöí löîi cho “ngoaåi caãnh”, tûác laâ möåt caái gò àoá hay möåt ai àoá 
vúái hy voång baãn thên mònh khöng phaãi gaánh chõu hêåu quaã, khöng bõ àöí 
löîi, bõ mêët mùåt hay bõ traách phaåt. Trong khi àoá, möåt caách nghô nhû vêåy 
chùæc chùæn seä dûång lïn möåt bûác tûúâng maâ baån khöng thïí naâo treâo qua 
àïí vûún túái thaânh cöng. Búãi vò, àïí trúã thaânh hoùåc laâ möåt doanh nhên, 
baån phaãi coá tinh thêìn daám chõu traách nhiïåm. Thêåt vêåy, nïëu khöng coá 
tinh thêìn laâm chuã vaâ chõu traách nhiïåm 100% vïì bêët cûá chuyïån gò xaãy 
ra vúái mònh, baån seä khöng thïí xêy dûång möåt doanh nghiïåp vúái mûác àöå 
thaânh cöng àaáng kïí. 

Thûá hai, tûâ luác ài hoåc cho àïën khi ài laâm vaâ vïì hûu, chuáng ta àûúåc daåy 
rùçng thêët baåi vaâ löîi lêìm laâ nhûäng viïåc khöng thïí chêëp nhêån àûúåc, noá 
nhû möåt bïånh dõch caâng traánh xa caâng töët. Vò vêåy, chuáng ta thûúâng bõ 
la rêìy traách cûá thêåm chñ bõ trûâng phaåt nïëu chuáng ta thêët baåi hoùåc phaåm 
löîi; vaâ àïën lûúåt mònh chuáng ta cuäng thñch thuá vúái vai troâ traách mùæng, 
trûâng phaåt nhûäng keã thêët baåi, mùæc löîi. Trong khi êëy, daám mùæc löîi vaâ daám 
thêët baåi laåi chñnh laâ nhûäng tñnh caách khöng thïí thiïëu àïí trúã thaânh möåt 
doanh nhên thûåc thuå. Caác triïåu phuá tin rùçng khöng coá caái goåi laâ thêët 
baåi, àoá chó laâ nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm maâ nïëu ai khöng hoåc thò khoá 
coá thïí thaânh cöng. Hoå tin rùçng trûâ khi hoå daám haânh àöång, daám mùæc 
löîi vaâ daám thêët baåi, hoå seä khöng bao giúâ nïëm àûúåc traái ngoåt cuãa thaânh 
cöng. Nhûäng ngûúâi súå mùæc löîi vaâ súå thêët baåi thûúâng khöng töìn taåi quaá 
ba thaáng sau khi khúãi sûå kinh doanh! 
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Thûá ba, chuáng ta àûúåc troång thûúãng khi tuên thuã caác quy àõnh vaâ nhûäng 
giaá trõ coá sùén. Trong giaãng àûúâng, chuáng ta àûúåc daåy rùçng chó coá duy 
nhêët möåt cêu traã lúâi àuáng vaâ noá coá thïí àûúåc tòm thêëy trong saách giaáo 
khoa. Khi ài laâm, ngûúâi ta yïu cêìu chuáng ta “laâm theo chó àaåo cuãa cêëp 
trïn, trong chûác traách vaâ phêån sûå cuãa mònh”, “khöng thùæc mùæc”, “khöng 
löåi ngûúåc doâng”, “àûâng toã ra taâi lanh”, “àûâng chúi nöíi”, v.v... 

Thïë maâ caách duy nhêët àïí baån vïì nhêët trong caác cuöåc tranh taâi hoùåc 
thaânh cöng trong kinh doanh laâ baån phaãi coá möåt caách nghô khaác vúái 
söë àöng, phaãi daám thaách thûác caác giúái haån, daám “nöíi loaån” (têët nhiïn 
laâ trong khuön khöí phaáp luêåt vaâ àaåo àûác), tûác laâ daám... khöng laâm 
theo caách maâ ai cuäng laâm vaâ thêåm chñ taåo ra nhûäng quy luêåt múái 
trong kinh doanh. 

Trong kinh doanh maâ cûá rùm rùæp laâm theo nhûäng gò thiïn haå àaä laâm 
chaán röìi vaâ chaåy theo àaám àöng coá khaác gò caãnh trêu chêåm uöëng nûúác 
àuåc. Saáng taåo ra möåt phûúng thûác múái, hiïåu quaã hún caách maâ ngûúâi 
khaác vêîn laâm chñnh laâ êín söë vaâ yïëu töë quan troång nhêët quyïët àõnh chöî 
àûáng vaâ thaânh cöng cuãa möåt doanh nghiïåp trong thûúng trûúâng. 

Àoá cuäng laâ lyá do taåi sao vö söë nhûäng ngûúâi hoåc röång taâi cao vúái 
àuã caác loaåi vùn bùçng hiïín haách vïì kinh tïë vêîn thêët baåi trong viïåc 
kinh doanh; trong khi êëy nhûäng ngûúâi boã hoåc giûäa chûâng nhû Bill 
Gates (saáng lêåp ra têåp àoaân Microsoft), Larry Ellison (Töíng giaám àöëc 
(CEO) cuãa Oracle), Steve Jobs (CEO cuãa Apple), Richard Branson 
(CEO cuãa Virgin), Anthony Robbins (Nhaâ àaâo taåo söë möåt thïë giúái) 
vaâ Michael Dell (CEO cuãa Dell Computers) laåi laâ nhûäng doanh nhên 
thêåt sûå àaä taåo dûång lïn nhûäng àïë chïë trõ giaá haâng tyã àö Myä. 

Töi khöng coá yá phaãn àöëi chuyïån hoåc haânh, cuäng khöng cho rùçng bùçng 
cêëp laâ vö böí hoùåc bùæt àêìu vaâo àúâi bùçng viïåc ài laâm thuï laâ haå saách. 
Töi thêåt sûå tin rùçng möi trûúâng àaåi hoåc trang bõ cho chuáng ta nhûäng 
kiïën thûác nïìn taãng cêìn thiïët, giuáp chuáng ta söëng vaâ tû duy töët hún. Töi 
cuäng cho rùçng khoaãng thúâi gian ài laâm thuï cho ngûúâi khaác cho pheáp 
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chuáng ta hoåc hoãi àûúåc rêët nhiïìu tûâ kinh nghiïåm cuãa ngûúâi khaác vaâ àêíy 
nhanh mûác àöå tiïëp thu kiïën thûác cuãa chuáng ta. Àêy cuäng laâ lyá do vò sao 
töi quyïët àõnh hoaân thaânh chûúng trònh cûã nhên kinh doanh cuãa mònh 
taåi trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (NUS) vaâ luön cöë gùæng nùçm 
trong nhoám sinh viïn dêîn àêìu. 

Tuy nhiïn, àiïìu maâ töi muöën noái laâ baån khöng nïn àïí cho trñ tuïå cuãa 
mònh bõ giúái haån vaâ nùçm trong voâng kiïím soaát cuãa nhûäng caách nghô cuä 
moân maâ möåt nïìn giaáo duåc chñnh thöëng coá thïí mang laåi cho baån. Khi 
laâm viïåc cho ai àoá vúái tû caách laâ möåt ngûúâi laâm cöng, baån haäy traánh 
caách nghô, caách phaãn ûáng cuäng nhû caách haânh xûã cuãa möåt ngûúâi ài laâm 
thuï. Thay vò thïë, haäy hoåc caách tû duy vaâ haânh àöång nhû möåt doanh 
nhên... nhû thïí baån laâ öng chuã thêåt sûå. Suy cho cuâng àoá chùèng phaãi laâ 
khoaãng thúâi gian têåp sûå quyá baáu àïí chuêín bõ cho viïåc laâm chuã nïëu mú 
ûúác cuãa baån laâ múã doanh nghiïåp riïng hay sao? 

Trong baãng dûúái àêy, töi liïåt kï ra sûå khaác biïåt roä rïåt giûäa löëi suy nghô 
vaâ haânh àöång cuãa ngûúâi laâm thuï vúái tû duy vaâ haânh àöång cuãa möåt 
doanh nhên thêåt sûå. 
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Tư duy của người làm thuê Tư duy của doanh nhân

Tìm lý do hoặc viện cớ để rũ bỏ 
trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho người 
khác khi gặp vấn đề.

Chịu trách nhiệm cho những gì xảy 
ra với mình, dám thay đổi cho mọi 
thứ tốt hơn.

Chỉ hoàn thành đúng bổn phận 
của mình. “Tôi không được trả 
lương để làm những việc khác”.

Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến 
doanh nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng 
đến tôi. Vì vậy, chúng là mối quan 
tâm của tôi.

Sợ mắc sai lầm và thất bại. Dám lao vào thử thách và chấp 
nhận thất bại cũng như sai lầm, vì 
đó chính là cách để tôi học hỏi để 
thành công.

Chạy theo đám đông. Cứ làm theo 
những gì người khác làm đảm bảo 
tôi sẽ không mắc sai lầm và không 
phải trả giá đắt.

Thách thức những lề thói cũ, 
không đi theo lối mòn. Suy nghĩ 
và hành động khác với tiền lệ. Thà 
thất bại (và rồi rút kinh nghiệm) 
trong nỗ lực còn hơn thỏa mãn với 
sự tầm thường.

Chờ cho mọi thứ xảy ra và chỉ phản 
ứng lại một cách thụ động. “Tôi 
đâu dám cầm đèn chạy trước ôtô!”

Dấn thân làm cho mọi thứ diễn ra. 
Tính toán trước và là người đứng ra 
khởi sự. Coi khó khăn chính là thử 
thách giúp mình lớn mạnh lên.

Tìm kiếm sự thoải mái vì thế luôn 
làm theo lề thói cũ, ghét sự thay 
đổi.

Hào hứng với sự thay đổi tích cực 
và thách thức cái cũ để làm cho 
mọi thứ tốt đẹp hơn. Khi cần thiết 
có thể làm một cuộc “cách mạng” 
lật ngược tình thế.

Àïí quyïín saách baån àang cêìm trïn tay coá thïí laâ möåt cuöën cêím nang 
hûäu ñch trong viïåc giuáp baån trúã thaânh doanh nhên triïåu phuá, baån haäy 
taåm quïn ài nhûäng niïìm tin, caách nghô vaâ thaái àöå maâ mònh àaä hoåc àûúåc 
hoùåc vö tònh nhiïîm phaãi trong trûúâng hoåc hoùåc tûâ kinh nghiïåm ài laâm 
thuï cho ngûúâi khaác (trûâ trûúâng húåp öng chuã cuãa baån laâ möåt ngûúâi 
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nùng àöång vaâ thaânh àaåt). Haäy àïí àêìu oác vaâ têm höìn tinh khöi, tûúi múái 
vaâ röång múã nhû trang giêëy trùæng cho viïåc hoåc hoãi nhûäng àiïìu múái laå; coá 
nhû thïë baån múái hònh thaânh vaâ phaát triïín àûúåc tû duy cuãa doanh nhên 
triïåu phuá möåt caách nhanh nhêët. 

CUÖÅC HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH  
DOANH NHÊN TRIÏåU PHUÁ CUÃA TÖI 
Töi muöën bùæt àêìu bùçng cêu chuyïån vïì chñnh cuöåc àúâi mònh, töi àaä laâm 
gò àïí coá àûúåc võ thïë nhû ngaây höm nay: kiïëm àûúåc möåt triïåu àö àêìu tiïn 
úã tuöíi 26, vônh viïîn giaãi phoáng khoãi möëi êu lo tiïìn baåc úã tuöíi 30, xêy 
dûång nïn möåt cú nghiïåp thõnh vûúång ngaây möåt phaát àaåt vúái baãy cöng 
ty kinh doanh coá mùåt trïn nhiïìu quöëc gia vúái doanh thu trïn 30 triïåu 
àö möåt nùm. Töi hy voång nhûäng cêu chuyïån coá thêåt trïn con àûúâng sûå 
nghiïåp cuãa töi coá thïí truyïìn caãm hûáng vaâ niïìm tin cho baån trong bûúác 
àêìu khúãi nghiïåp. 

Khi baáo chñ noái vïì nhûäng thaânh cöng cuãa töi nhû möåt hiïån tûúång úã 
Singapore, thiïn haå thûúâng àùåt ra cho töi nhûäng cêu hoãi nhû sau: “Laâm 
sao anh coá thïí khúãi nghiïåp maâ khöng coá vöën?”, “Laâm thïë naâo anh coá 
thïí phaát triïín tû duy vaâ kyä nùng laâm giaâu?”, “Nhúâ àêu maâ anh coá àûúåc 
àöång lûåc vaâ nhûäng yá tûúãng “haái ra tiïìn” nhû vêåy?” vaâ “Anh bùæt àêìu nhû 
thïë naâo?”. 

Töi chùæc baån cuäng coá nhûäng thùæc mùæc kiïíu nhû vêåy trong àêìu. Àïí traã 
lúâi cho nhûäng cêu hoãi àoá, trong nhûäng chûúng saách tiïëp theo, töi seä lêìn 
lûúåt chia seã vúái caác baån caách thûác töi bùæt àêìu vaâ phaát triïín caác doanh 
nghiïåp cuãa mònh. Töi seä têåp trung vaâo nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm ruát 
ra trong suöët quaá trònh àoá vaâ quan troång hún laâ laâm thïë naâo àïí baån coá 
thïí aáp duång thaânh cöng nhûäng phûúng phaáp vaâ bñ quyïët naây vaâo viïåc 
gêy dûång doanh nghiïåp cho mònh. 
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“Con nhaâ giaâu” hay “con nhaâ ngheâo” coá phaãi laâ 
möåt sûå khaác biïåt lúán? 
Thûúâng ai cuäng mong muöën àûúåc sinh ra trong möåt gia àònh giaâu coá vaâ 
coi àoá laâ möåt lúåi thïë lúán cho viïåc vaâo àúâi. Nïëu baån cuäng nghô nhû thïë 
thò baån cêìn biïët rùçng hoaân caãnh kinh tïë gia àònh khöng coá aãnh hûúãng 
àaáng kïí àïën thaânh cöng cuãa chuáng ta. Phaát hiïån naây àûúåc cöng böë 
trong quyïín saách “Laâm haâng xoám vúái triïåu phuá” (The Millionaire Next 
Door) cuãa Tiïën sô Thomas J. Stanley (saách baán chaåy nhêët theo baãng xïëp 
haång cuãa New York Times). Öng àaä tiïën haânh nghiïn cûáu vaâ phoãng vêën 
trïn 500 triïåu phuá úã Myä vaâ ruát ra nhiïìu kïët luêån àaáng kinh ngaåc, trong 
àoá coá kïët luêån trïn. 

Thêåt vêåy, trong söë hún 500 triïåu phuá kïí trïn chó coá chûa àïën 50 ngûúâi 
khúãi nghiïåp vúái söë tiïìn àûúåc thûâa kïë hay khöng phaãi do mònh laâm ra. 
Hún 90% coân laåi xuêët thên tûâ têìng lúáp trung lûu, thêåm chñ laâ “con nhaâ 
ngheâo”. 

Ngheâo khoá cuäng coá mùåt lúåi ñch cuãa noá 
Töi tin rùçng duâ baån xuêët thên tûâ gia àònh giaâu hay ngheâo thò baån cuäng 
àïìu coá thïí hûúãng lúåi ñch tûâ viïåc àoá. Sûå giaâu coá hiïín nhiïn mang àïën 
nhiïìu àiïìu cho chuáng ta, caã caái ngheâo cuäng vêåy. Sûå ngheâo tuáng thûúâng 
laâ tiïìn àïì taåo cho baån khaát voång laâm giaâu, möåt tinh thêìn dêën thên vaâ 
möåt àöång lûåc laâm têët caã cho cuöåc söëng cuãa baãn thên vaâ nhûäng ngûúâi 
trong gia àònh trúã nïn töët hún; àoá laâ nhûäng àiïìu maâ sûå giaâu sang, dû 
thûâa laåi hiïëm khi laâm àûúåc. Nhûäng ngûúâi coá gia caãnh ngheâo khoá tuáng 
thiïëu thûúâng coá sùén tinh thêìn “khöng coá gò àïí mêët”; vaã chùng “caái khoá 
loá caái khön”, nhiïìu ngûúâi ngheâo toã ra rêët thaáo vaát, chõu thûúng chõu 
khoá trong nhûäng kïë mûu sinh. Àêy chñnh laâ nhûäng àùåc àiïím hïët sûác 
cêìn thiïët cho möåt doanh nhên thêåt sûå. Àiïìu naây giaãi thñch taåi sao phêìn 
lúán nhûäng ngûúâi giaâu nhêët thïë giúái nhû Richard Branson, Steve Jobs, 
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Warren Buffett vaâ Sam Walton (cha àeã cuãa Wal-Mart) àïìu sinh ra trong 
nhûäng gia àònh ngheâo hoùåc bònh thûúâng. 

Trong khi êëy, nïëu baån may mùæn àûúåc sinh ra trong nhung luåa, laåi àûúåc 
cha meå cûng chiïìu muöën gò coá nêëy, baån coá thïí seä khöng coá àuã yïëu töë 
àïí thùæp saáng lïn khaát khao laâm giaâu vaâ nguöìn àöång lûåc cêìn thiïët àïí 
vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thaách thûác maâ baãn thên viïåc xêy dûång doanh 
nghiïåp mang àïën.

Coá phaãi “àaä giaâu laåi coá nhiïìu hún, kiïëp ngheâo 
bûún chaãi traáo trûng vêîn ngheâo”?
Têët nhiïn, viïåc àûúåc sinh ra trong möåt gia àònh giaâu coá laâ mú ûúác cuãa 
nhiïìu ngûúâi vò àöìng tiïìn mang laåi cho con ngûúâi ta rêët nhiïìu lúåi thïë. Tuy 
nhiïn, úã goác àöå khúãi nghiïåp, söë tiïìn maâ baån nhêån àûúåc tûâ cha meå laåi 
khöng phaãi laâ yïëu töë quyïët àõnh taåo ra sûå khaác biïåt lúán. Àiïím khaác biïåt 
nùçm úã tû tûúãng vaâ niïìm tin tñch cûåc maâ baån coá thïí seä coá àûúåc khi söëng 
trong sûå döìi daâo cuãa caãi, vêåt chêët.

Nïëu baån söëng trong möåt khu biïåt thûå sang troång bêåc nhêët, cha baån 
kiïëm vaâi triïåu àö möåt nùm, caã nhaâ ài du lõch trïn nhûäng du thuyïìn 
sang troång thò baån coá xu hûúáng tin rùçng nhûäng chuyïån nhû thïë laâ bònh 
thûúâng, vaâ rùçng kiïëm vaâi triïåu àö laâ “àiïìu coá thïí”. Nhûäng chuêín mûåc 
trong löëi söëng cuãa gia àònh vaâ nhûäng ngûúâi maâ gia àònh baån thûúâng 
giao du seä coá aãnh hûúãng lúán àïën nhûäng tiïu chuêín söëng cao hún dêìn 
dêìn hònh thaânh trong baån. Vaâ nhû thïë, baån seä bùæt àêìu cöë gùæng àïí àaåt 
àûúåc nhûäng àiïìu àoá khi trûúãng thaânh búãi vò baån tin nhûäng àiïìu àoá laâ 
hoaân toaân coá thïí.

Trong khi êëy, cuöåc söëng ngheâo khoá, hiïín nhiïn, coá nhiïìu àiïím bêët lúåi. 
Nïëu baån sinh ra trong möåt khu nhaâ öí chuöåt, núi àa söë haâng xoám laáng 
giïìng chûa hoåc hïët phöí thöng, phêìn lúán lao àöång chên tay, chûa bao 
giúâ coá möåt chiïëc xe tûã tïë hoùåc söëng trong möåt cùn höå àaâng hoaâng, baån 
coá khuynh hûúáng tin rùçng, “Xung quanh mònh toaân nhûäng ngûúâi khöng 
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thoaát nöíi caái ngheâo thò laâm sao mònh coá thïí khaác ài àûúåc?”, rùçng “Xe 
húi vaâ nhaâ lêìu û? Àoá laâ nhûäng thûá daânh cho ngûúâi khaác, chûá khöng 
phaãi cho mònh”. 

Nhiïìu treã con nhaâ ngheâo coá xu hûúáng nhiïîm phaãi nhûäng thoái quen 
xêëu tûâ cha meå hoùåc möi trûúâng xung quanh chuáng nhû söëng höm nay 
khöng biïët ngaây mai, chó tiïu xaâi maâ khöng tiïët kiïåm, baâi baåc, boã hoåc 
giûäa chûâng, laäng phñ thúâi gian... Àêy chñnh laâ nhûäng thoái quen laâm cho 
hoå, con caái vaâ chaáu chùæt cuãa hoå khöng thïí àöíi àúâi àûúåc maâ cûá phaãi 
söëng maäi trong caãnh chaåy ùn tûâng bûäa! 

Vêåy thò laâm caách naâo maâ nhûäng ngûúâi nhû Warren Buffett, Steve Jobs 
hoùåc Sim Wong Hoo (Giaám àöëc àiïìu haânh cuãa Creative Technologies) 
laâ nhûäng ngûúâi àûúåc sinh ra trong ngheâo khoá laåi coá caách nghô tñch cûåc, 
hoå biïët mûúån caái ngheâo laâm bïå phoáng vaâ àöång lûåc cho nhûäng ûúác mú 
lúán? Vêën àïì laâ úã chöî, caái ngheâo khöng giam haäm têm höìn vaâ yá chñ cuãa 
hoå maâ traái laåi taåo àöång lûåc cho hoå kiïën taåo möåt cuöåc söëng töët àeåp hún. 
Hoå laâ nhûäng ngûúâi biïët phoáng têìm mùæt ra khoãi gia àònh cuãa mònh, hoåc 
hoãi vaâ noi gûúng nhûäng thêìn tûúång laâ nhûäng tyã phuá xuêët thên tûâ hai baân 
tay trùæng; àoá laâ nhûäng têëm gûúng söëng tiïëp thïm cho hoå niïìm tin rùçng 
viïåc trúã thaânh tyã phuá khöng phaãi laâ àiïìu khöng tûúãng! 

Vò vêåy, nïëu gia àònh baån luön söëng trong caãnh “giêåt gêëu vaá vai”, baãn 
thên baån mang têm traång bûác baách, thêët voång vúái caãnh thiïëu thöën thò 
baån haäy biïën nöîi bûác xuác naây thaânh àöång lûåc cho viïåc taåo dûång möåt 
cuöåc söëng töët àeåp hún cho baãn thên vaâ nhûäng ngûúâi maâ baån thûúng 
yïu. Àöìng thúâi, àûâng àïí nhûäng chuêín mûåc trong löëi söëng gia àònh êën 
àõnh tiïu chuêín söëng cho chñnh baån. Nïëu nhûäng ngûúâi xung quanh baån 
khöng kiïëm àûúåc haâng triïåu àö möîi nùm thò àiïìu àoá khöng coá nghôa 
laâ baån khöng laâm àûúåc. Haäy tòm cho mònh nhûäng thêìn tûúång laâ nhûäng 
ngûúâi thaânh cöng nhúâ vaâo trñ lûåc cuãa hoå vaâ àùåt chuêín mûåc cho mònh 
dûåa vaâo chuêín mûåc cuãa nhûäng thêìn tûúång naây. 
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Àiïìu töët àeåp nhêët cuãa hai thaái cûåc giaâu vaâ ngheâo: 
Cha giaâu nhûng nghiïm khùæc
Coân cêu chuyïån vïì töi thò sao? Coá thïí noái töi laâ ngûúâi àûúåc hûúãng àiïìu 
töët àeåp nhêët giûäa hai thaái cûåc giaâu vaâ ngheâo. Töi sinh trûúãng trong möåt 
doâng hoå giaâu coá úã Singapore. Cha töi cuâng caác cö chuá töi nïëu khöng 
phaãi laâ nhûäng doanh nhên thaânh àaåt thò cuäng laâ nhûäng chuyïn viïn cao 
cêëp. Hoå söëng trong nhûäng ngöi biïåt thûå sang troång, sinh hoaåt úã nhûäng 
cêu laåc böå cao cêëp, vaâ phêìn lúán àïìu coá tûâ hai chiïëc xe húi trúã lïn. Möåt 
vaâi ngûúâi coân súã hûäu nhûäng chiïëc xe thïí thao sang troång bêåc nhêët, laâ 
nhûäng thûá khúi gúåi khao khaát riïng cuãa töi tûâ khi töi coân beá vïì möåt cuöåc 
söëng giaâu coá, viïn maän. 

Trong möi trûúâng àoá, töi rêët dïî nhiïîm suy nghô rùçng “kiïëm tiïìn dïî nhû 
búän” vaâ rùçng viïåc trúã thaânh triïåu phuá, söëng trong nhûäng toâa biïåt thûå cao 
cêëp, sang troång laâ chuyïån “dô nhiïn”. 

Vêåy àiïìu gò àaä ngùn töi khöng trúã thaânh möåt keã löng böng, lûúâi biïëng, 
cho rùçng caã thïë giúái naây phaãi cung phuång mònh? Têët caã laâ nhúâ ngûúâi 
cha thên yïu cuãa töi. Tûâ nhûäng àiïìu mùæt thêëy tai nghe trong giúái giaâu 
sang vaâ quyïìn lûåc, öng “ngöå” ra möåt àiïìu rùçng cho con caái têët caã 
nhûäng gò chuáng muöën laâ boáp chïët nöîi khao khaát laânh maånh àûúåc laâm 
giaâu bùçng chñnh sûác lûåc cuãa mònh vaâ àöång lûåc vûún túái thaânh cöng 
cuãa chuáng. Nhiïìu àûáa con cuãa baån beâ öng àaä úã vaâo tuöíi tûá tuêìn maâ 
vêîn phaãi söëng dûåa dêîm vaâo cha meå sau nhûäng thêët baåi liïn tiïëp trong 
kinh doanh.

Tûâ nhûäng gò chiïm nghiïåm àûúåc, cha töi ài àïën quyïët àõnh khöng thïí àïí 
möåt kïët cuåc nhû vêåy xaãy ra vúái töi! Tûâ khi töi biïët tiïu tiïìn, öng chó cho 
töi tiïìn tiïu vùåt àuã àïí ùn saáng vaâ uöëng nûúác, ñt hún nhiïìu so vúái söë tiïìn 
maâ anh chõ em hoå hay baån beâ cuãa töi àûúåc cha meå hoå cho. Öng chuã 
trûúng ngay tûâ àêìu rùçng, nïëu töi muöën mua thïm bêët cûá thûá gò khaác thò 
töi phaãi tûå kiïëm tiïìn maâ mua.
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Thêåt loâng maâ noái, luác àêìu töi rêët bêët maän vaâ thêìm oaán cha mònh keo 
kiïåt vúái töi – àûáa con trai duy nhêët cuãa öng. Nhòn quanh thêëy mêëy anh 
chõ em hoå vaâ baån beâ töi àûúåc cha meå mua cho khöng thiïëu thûá gò: tûâ 
quêìn aáo haâng hiïåu àïën àuã moán àöì chúi xõn, trong khi töi chùèng àûúåc 
cha mua cho bêët cûá thûá gò maâ treã con vêîn thñch! Tïå hún, töi biïët rùçng 
cha töi rêët giaâu vaâ töi àaä khöng hiïíu taåi sao öng laåi keo kiïåt vaâ cay 
nghiïåt vúái töi nhû vêåy. 

Cha thûúâng xuyïn noái vúái töi, “Nïëu con muöën moán àoá thò tûå kiïëm tiïìn 
maâ mua lêëy”, “Con nghô böë laâ caái maáy in tiïìn chùæc?”. Öng coân laâm 
moåi caách àïí töi hiïíu rùçng, töi khöng nïn tröng mong öng seä cho töi 
möåt àöìng naâo trong tûúng lai; rùçng nïëu töi muöën tiïëp tuåc cuöåc söëng 
sung tuác tûâ beá, thò töi buöåc phaãi laâm viïåc cêåt lûåc nhû öng vêåy. “Nïëu con 
laâm hoãng àúâi mònh thò àûâng mong cha seä nhaãy vaâo cûáu! Khöng ai núå 
con cuöåc söëng cuãa chñnh con”. Vúái cha töi, bao giúâ öng cuäng tuên thuã 
nguyïn tùæc lúâi noái ài àöi vúái viïåc laâm.

Hoåc kyä nùng quan troång nhêët àöëi vúái  
möåt doanh nhên 
Têët nhiïn, luác treã ngûúâi non daå töi khöng hiïíu àûúåc vaâ mang loâng oaán 
gheát caách cha töi rùn daåy vaâ àöëi xûã vúái con caái, nhûng bêy giúâ nhòn laåi, 
töi biïët chñnh cha töi àaä gieo nhûäng haåt giöëng töët àeåp, giuáp töi trúã thaânh 
möåt trong nhûäng triïåu phuá tûå lêåp treã nhêët úã Singapore. 

Quaã thêåt, duâ sinh trûúãng trong möåt möi trûúâng giaâu sang, nhûng cha 
töi àaä khöng nuöng chiïìu töi theo kiïíu caác cêåu êëm cö chiïu. Öng taåo 
cho töi têm lyá bûác baách khöng thoãa maän, töi khöng bao giúâ coá àûúåc 
caái töi muöën maâ khöng phaãi bùçng sûác cuãa mònh (öng bùæt töi phaãi ài xe 
buyát àïën trûúâng trong khi chiïëc Mercedes Benz SLK cuãa öng thò boã nùçm 
khöng trong ga-ra) vaâ truyïìn cho töi nöîi khaát khao: möåt ngaây naâo àoá töi 
coá thïí giaâu coá nhû öng, bùçng chñnh khöëi oác vaâ àöi tay cuãa mònh. 
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ÚÃ tuöíi hoåc troâ, töi mï nhêët laâ böå phim “Chiïën tranh giûäa caác vò sao” 
(Star Wars) vaâ ao ûúác àïën phaát àiïn coá àûúåc têët caã nhûäng mö hònh taâu 
vuä truå vaâ caác nhên vêåt trong böå phim naây. Nhûng duâ voâi vônh thïë naâo, 
cha töi cuäng nhêët quyïët khöng cho, thïë laâ töi ài àïën quyïët àõnh tûå kiïëm 
tiïìn àïí mua nhûäng moán àöì chúi àoá. 

Chñnh vò khöng àuã tiïìn àïí coá àûúåc nhûäng gò mònh mong muöën nhêët maâ 
töi coá àöång cú ài tòm viïåc laâm thïm vaâo nhûäng kyâ nghó. Nùm 14 tuöíi, 
töi kiïëm àûúåc viïåc laâm thïm àêìu tiïn. Cha cuãa möåt cêåu baån töi laâm chuã 
möåt cûãa haâng vùn phoâng phêím lúán úã khu trung têm. Thïë laâ vaâo nhûäng 
ngaây nghó cuöëi tuêìn hay nghó lïî, töi tòm àïën tûâng cöng súã àïí chaâo baán 
duång cuå vùn phoâng vaâ goåi àiïån thoaåi chaâo haâng ài khùæp núi. Möåt ngaây 
múái thêåt laâ daâi khi töi phaãi khöí cöng ài hïët núi naây àïën núi khaác àïí 
chaâo haâng. Töi khöng ùn lûúng cöë àõnh maâ hûúãng hoa höìng, dûåa trïn 
doanh söë maâ töi baán àûúåc. 

Thêåt laâ möåt cöng viïåc nhoåc nhùçn vaâ ngaán ngêím cho möåt sûå khúãi àêìu. 
Cûá 10 nhên viïn tiïëp tên thò coá àïën 8 ngûúâi tòm caách àuöíi töi ài (nhiïìu 
ngûúâi trong söë àoá coân thïí hiïån thaái àöå caáu kónh rêët khoá chõu), hoå thêåm 
chñ khöng cho töi tiïëp xuác vúái ngûúâi phuå traách mua vùn phoâng phêím. Kïí 
caã khi coá cú höåi noái chuyïån vúái ngûúâi quaãn lyá, töi cuäng chó coá thïí baán 
haâng cho möåt trong söë nùm ngûúâi maâ töi chaâo baán. Thónh thoaãng, töi 
chó baán àûúåc vaâi moán sau hai ngaây dùçng dùåc ài raä caã chên. 

Noái ngùæn goån, töi laâ möåt ngûúâi baán haâng khöng lêëy gò laâm tûå tin vaâ coá 
sûác thuyïët phuåc. Vêën àïì laâ úã chöî töi khöng thêåt sûå thoaãi maái vúái viïåc baán 
haâng, töi caãm thêëy gûúång gaåo, ngûúång nguâng khi phaãi hoãi tiïìn ngûúâi 
khaác, nhêët laâ vúái nhûäng ngûúâi àaáng tuöíi cha töi. 

Quyïët têm àaåt àûúåc muåc tiïu kiïëm möåt ngaân àö vaâo cuöëi kyâ nghó, töi 
buöåc mònh phaãi laâm chuã nghïå thuêåt baán haâng. Thïë laâ töi bùæt àêìu àoåc 
caác loaåi saách vïì baán haâng cuãa caác taác giaã nöíi tiïëng nhû Zig Ziglar vaâ 
Brian Tracy. Töi àaä hoåc àûúåc nhûäng kyä nùng nhû “tòm kiïëm khaách haâng 
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tiïìm nùng”, “taåo êën tûúång töët ngay tûâ àêìu”, “kyä nùng thuyïët phuåc dûåa 
vaâo Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy (NLP)”, “kïët thuác möåt thûúng vuå” vaâ 
“àöëi phoá vúái sûå tûâ chöëi”. 

Tuy vêåy, khoaãng thúâi gian ài goä cûãa chaâo haâng khöng phaãi laâ vö duång, 
töi hoåc àûúåc hai baâi hoåc vö giaá àaä goáp phêìn thay àöíi söë phêån cuãa töi 
vaâ nhûäng gò töi nhêån àûúåc trong àúâi. 

Baâi hoåc àêìu tiïn maâ töi hoåc àûúåc àoá laâ nhêån ra rùçng sûå tûâ chöëi laâ möåt 
phêìn cuãa cuöåc chúi. Àïí baán àûúåc haâng, baån seä gùåp phaãi möåt söë lêìn bõ 
tûâ chöëi. Vñ duå, nïëu sau 10 “CAÁI LÙÆC ÀÊÌU” töi múái baán àûúåc cho möåt 
ngûúâi vaâ kiïëm àûúåc 100 àö tiïìn hoa höìng thò àiïìu àoá coá nghôa laâ möîi 
“CAÁI LÙÆC ÀÊÌU” àaáng giaá 10 àö. Möåt khi töi àaä vûúåt qua àûúåc nöîi súå 
bõ tûâ chöëi, töi bùæt àêìu möåt chiïën dõch lúán, maånh daån goä cûãa bêët cûá vùn 
phoâng naâo maâ töi tòm àûúåc. 

Baâi hoåc thûá hai töi hoåc àûúåc tûâ nhûäng quyïín saách, àoá laâ nïëu baån khöng 
thñch cöng viïåc baán haâng, baån seä khöng thïí laâm giaâu àûúåc. Àïí àaåt 
àûúåc BÊËT CÛÁ THÛÁ GÒ trong cuöåc söëng, baån àïìu phaãi “baán” möåt caái gò 
àoá! 

Baån muöën coá möåt cöng viïåc lyá tûúãng vúái thu nhêåp cao û? Baån phaãi coá 
khaã nùng “baán” baãn thên mònh trong caác cuöåc phoãng vêën. Nïëu muöën 
àûúåc thùng tiïën, baån phaãi biïët caách “baán” yá tûúãng vaâ kyä nùng cuãa mònh 
cho sïëp. Àêu phaãi luác naâo nhûäng ngûúâi thöng minh nhêët vaâ chùm chó 
nhêët cuäng àûúåc ngöìi vaâo àuáng võ trñ. Chó coá nhûäng ngûúâi coá khaã nùng 
thïí hiïån mònh trûúác öng chuã cuãa anh ta múái laâm àûúåc àiïìu àoá. Lyá do 
caãn trúã nhiïìu ngûúâi, duâ coá bùçng thaåc sô hay tiïën sô, khöng trúã nïn giaâu 
coá vaâ thaânh àaåt, laâ búãi vò hoå khöng biïët caách “baán”. 

Möåt sûå thêåt bûâng saáng trûúác mùæt töi: caác chñnh trõ gia vaâ caác giaám 
àöëc àiïìu haânh löîi laåc nhêët chñnh laâ nhûäng ngûúâi baán haâng vô àaåi nhêët! 
Nhûäng ngûúâi trúã thaânh töíng thöëng Myä (hay bêët kyâ nûúác naâo khaác) 
khöng phaãi laâ nhûäng con ngûúâi taâi gioãi nhêët (thûã nhòn Bush maâ xem) maâ 
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laâ nhûäng ngûúâi gioãi giang nhêët trong viïåc “baán” chñnh hoå vaâ yá tûúãng 
cuãa hoå cho nhûäng ngûúâi xung quanh. 

Àïí trúã thaânh möåt doanh nhên thaânh àaåt, baån phaãi hoåc caách “baán” têìm 
nhòn cuãa mònh cho nhûäng ngûúâi laâm thuï cho baån, “baán” mö hònh kinh 
doanh cuãa mònh cho caác nhaâ àêìu tû vaâ “baán” thûúng hiïåu vaâ saãn phêím 
cho khaách haâng. 

Vêåy laâm thïë naâo töi coá thïí vûúåt qua caái nhoåc nhùçn, gian khöí trong 
viïåc baán haâng vaâ laâm thïë naâo àïí baån cuäng laâm àûúåc àiïìu tûúng tûå? 
Cêu traã lúâi chó coá möåt: thay àöíi caách nhòn cuãa mònh trong viïåc baán 
haâng. Luác àêìu, töi àaä coá möåt nhêån thûác sai lêìm rùçng khi baán möåt thûá gò 
àoá tûác laâ töi chiïëm hûäu möåt söë tiïìn cuãa khaách. 

Sau àoá, töi àaä àiïìu chónh nhêån thûác cuãa mònh rùçng, khi baån baán möåt saãn 
phêím hay möåt dõch vuå naâo àoá coá taác duång gia tùng giaá trõ trong cuöåc 
söëng con ngûúâi, thò àoá laâ möåt cuöåc trao àöíi àöi bïn cuâng coá lúåi. Baån 
àang giuáp ngûúâi mua giaãi quyïët möåt vêën àïì, àaáp ûáng möåt nhu cêìu hoùåc 
giuáp hoå àaåt àûúåc möåt muåc tiïu naâo àoá. Àöìng thúâi, baån cuäng xûáng àaáng 
àûúåc hûúãng tûúng xûáng vúái nhûäng gò baån mang àïën cho ngûúâi mua. 

Töi biïët nhiïìu nhên viïn baão hiïím trúã thaânh nhûäng ngûúâi baån lêu nùm 
vúái khaách haâng, búãi vò hoå nhêån àûúåc sûå tin tûúãng tûâ phña khaách haâng, 
thöng qua viïåc baán nhûäng saãn phêím coá giaá trõ thêåt sûå vaâ cung cêëp 
nhûäng dõch vuå töët lêu daâi. 

Khi töi thay àöíi caách nhòn nhêån cuãa mònh vïì viïåc baán haâng vaâ aáp duång 
têët caã nhûäng chiïën thuêåt baán haâng maâ töi hoåc àûúåc, töi àaä gia tùng tó 
lïå baán haâng thaânh cöng cuãa mònh lïn 25% vaâ kiïëm àûúåc 2.500 àö tiïìn 
hoa höìng. Khöng tïå chuát naâo àöëi vúái möåt àûáa beá 14 tuöíi! Vúái söë tiïìn 
naây, töi àaä mua rêët nhiïìu troâ chúi trong böå phim “Chiïën tranh giûäa caác 
vò sao” trong thaáng àoá (bao göìm caã Millennium Falcon vaâ At-At). Àoá laâ 
toaân böå kinh nghiïåm àaä khiïën töi trúã thaânh möåt ngûúâi baán haâng taâi gioãi, 
yïëu töë cöët loäi àïí trúã thaânh möåt doanh nhên triïåu phuá.  
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Baâi hoåc laâm giaâu thûá nhêët:
Hoåc caách baán haâng vaâ vûúåt qua nöîi súå bõ tûâ chöëi

Kiïëm tiïìn bùçng caách biïën khoá khùn thaânh cú höåi 
Kinh nghiïåm vaâ baâi hoåc thûá hai trong kinh doanh àïën vúái töi vaâo nùm tiïëp 
theo, khi töi 15 tuöíi. Vaâo thúâi àiïím àoá, nhûäng àûáa treã tuöíi teen rêët khoaái 
ài nhaãy trong caác vuä trûúâng söi àöång vaâo ban ngaây (Tea Dances). 

Súã dô coá chuyïån naây laâ vò treã em dûúái 21 tuöíi bõ cêëm khöng àûúåc lai 
vaäng àïën nhûäng vuä trûúâng vaâo ban àïm, núi coá baán thûác uöëng coá cöìn. 
Thïë laâ àïí phuåc vuå thûúång àïë nhoã tuöíi, nhûäng núi naây beân töí chûác nhûäng 
buöíi “Tea Dances” vaâo buöíi chiïìu vaâ khöng phuåc vuå nûúác uöëng coá cöìn. 
Nhûng vêën àïì úã chöî laâ àïí thoãa maän nhu cêìu nhaãy nhoát, nhiïìu àûáa treã 
chuáng töi phaãi tröën hoåc, àoá laâ chûa kïí giaá veá vaâo cûãa cao – 12 àö.

Khi phaát hiïån ra vêën àïì naây töi liïìn buång baão daå: nïëu töí chûác saân nhaãy 
daânh cho tuöíi choai choai vaâo buöíi töëi, vúái giaá veá thêëp hún, chùæn chùæn 
seä khöng súå vùæng khaách. Röìi möåt yá nghô loáe lïn trong àêìu töi nhû tia 
chúáp, “Taåi sao mònh khöng àûáng ra múã saân nhaãy nhó? Vûâa àûúåc vui chúi 
thoãa thñch, vûâa “lêëy le” vúái baån beâ, laåi kiïëm thïm àûúåc tiïìn!”.

Sau khi ài àïën quyïët àõnh àoá, töi lêåp tûác ài khùæp núi thùm doâ vïì caác 
cöng ty cho thuï saân nhaãy, hïå thöëng êm thanh aánh saáng vaâ cung cêëp 
dõch vuå chónh nhaåc (DJ). Töi goåi àiïån àïën vaâi cöng ty vaâ biïët àûúåc giaá 
thuï nhûäng duång cuå thiïët bõ cêìn thiïët laâ khoaãng 300 àö cho möåt buöíi 
töëi. Möåt trong nhûäng àûáa baån “àöëi taác” cuãa töi àùåt àûúåc möåt phoâng 
trong möåt khu cùn höå gêìn trûúâng àïí töí chûác sûå kiïån. Thïë laâ höåi àuã 
nhûäng yïëu töë cêìn thiïët àïí chuáng töi cho ra àúâi saân nhaãy tuöíi teen.

Sau khi lo xong khêu àõa àiïím vaâ thuï duång cuå, töi duâng maáy tñnh cuãa 
mònh àïí in túâ rúi vaâ aáp phñch quaãng caáo cho sûå kiïån naây. Sau àoá töi 
in veá vaâ töí chûác möåt àöåi baán veá ài möåt voâng qua caác trûúâng hoåc trong 
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vuâng baán veá cho hoåc sinh. Möîi nhên viïn baán haâng seä nhêån àûúåc 2 àö 
cho möîi veá baán àûúåc vaâ töi àaä sûã duång têët caã vöën liïëng trong nghïå thuêåt 
baán haâng daåy laåi cho hoå, nhùçm àaåt chó tiïu vïì doanh söë. 

Trong buöíi àêìu tiïn, chuáng töi thu huát àûúåc hún 300 baån tuöíi teen vúái 
giaá veá 8 àö/ngûúâi. Töi thu àûúåc hún 2.400 àö. Sau khi trûâ chi phñ thuï 
nhaåc cuå, chia lúåi nhuêån vúái àûáa baån cho mûúån àõa àiïím töí chûác vaâ traã 
tiïìn hoa höìng cho àöåi quên baán veá, töi boã tuái 700 àö! 

Tûâ kinh nghiïåm êëy, töi ruát ra möåt baâi hoåc rùçng: baån coá thïí xêy dûång 
möåt mö hònh kinh doanh maâ khöng cêìn vöën ban àêìu. Thêåt vêåy, töi chó 
traã tiïìn thuï nhaåc cuå, thiïët bõ vaâ thuâ lao cho àöåi quên baán veá tûâ söë tiïìn 
baán veá. 

Töi cuäng hoåc àûúåc rùçng, cú höåi kiïëm tiïìn tûâ cöng viïåc kinh doanh luön 
úã xung quanh ta. Luön coá cú höåi kiïëm tiïìn haâng ngaây! Viïåc tòm kiïëm cú 
höåi bao göìm viïåc phaát hiïån ra möåt vêën àïì hoùåc möåt nhu cêìu chûa àûúåc 
àaáp ûáng vaâ àûáng ra tòm caách giaãi quyïët noá. Trong trûúâng húåp naây, vêën 
àïì àùåt ra laâ coá nhiïìu baån treã muöën ài nhaãy vaâo buöíi töëi, trong khi hoå 
khöng àûúåc pheáp vaâo nhaãy úã nhûäng saân nhaãy coá sùén. 

Baâi hoåc laâm giaâu thûá hai: 
Cú höåi kiïëm tiïìn luön úã quanh ta, bao göìm viïåc  

phaát hiïån ra möåt vêën àïì hoùåc möåt nhu cêìu  
vaâ tòm caách giaãi quyïët noá.

Vúái thaânh cöng ngoaâi sûå mong àúåi cuãa buöíi àêìu tiïn, töi thûâa thùæng 
xöng lïn töí chûác ba buöíi nhaãy möåt tuêìn trong suöët kyâ nghó. Thêåm chñ 
töi coân xoay voâng töí chûác úã nhiïìu núi àïí phuåc vuå cho nhûäng hoåc sinh 
úã caác trûúâng khaác nhau. Vai troâ chñnh cuãa töi laâ múã röång maång lûúái vaâ 
thu thêåp thöng tin liïn laåc cuãa hoåc sinh úã caác trûúâng khaác nhau, nhûäng 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Adam Khoo

Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã020

ngûúâi muöën laâm cöng viïåc tiïëp thõ vaâ baán haâng cho töi, àöìng thúâi tòm 
ngûúâi coá mùåt bùçng àïí húåp taác töí chûác. Chó trong möåt kyâ nghó heâ keáo 
daâi 5 tuêìn, töi kiïëm àûúåc hún 9.000 àö! 

Thaânh lêåp dõch vuå saân nhaãy di àöång 
Sau khi töí chûác hún 18 tiïåc nhaãy disco, töi bùæt àêìu quan saát vaâ hoåc hoãi 
caách caác cöng ty kinh doanh saân nhaãy di àöång hoaåt àöång. Viïåc töi lên 
la troâ chuyïån vúái nhiïìu DJ cuäng giuáp töi hiïíu roä hún vïì cöng viïåc naây 
àöìng thúâi nùæm bùæt àûúåc caách thûác hoå khúãi nghiïåp. 

YÁ tûúãng thûá hai cuãa töi naãy sinh: àoá laâ thaânh lêåp cöng ty kinh doanh 
saân nhaãy di àöång. Têët caã nhûäng gò töi phaãi laâm laâ trñch ra möåt phêìn lúåi 
nhuêån àïí mua laåi möåt daân êm thanh cuä nhûng hoaân chónh, caác loaåi 
àeân chiïëu, maáy taåo khoái vaâ rêët nhiïìu bùng àôa nhaåc. Thïë laâ vúái 5.000 
àö vöën àêìu tû cuâng vúái ba àöëi taác, töi àaä nhaãy vaâo lônh vûåc kinh doanh 
giaãi trñ vaâ cöng ty Creatsoul Entertainment cuãa chuáng töi ra àúâi vaâo nùm 
töi 15 tuöíi. 

Vaâo nhûäng ngaây cuöëi tuêìn vaâ caác kyâ nghó, chuáng töi phuåc vuå êm nhaåc 
cho àuã caác sûå kiïån lúán nhoã trong caác trûúâng àaåi hoåc, caác bûäa tiïåc 
sinh nhêåt, caác buöíi liïn hoan vùn nghïå, nhûäng bûäa tiïåc karaoke caá 
nhên,...

Möîi buöíi phuåc vuå nhû vêåy chuáng töi thu àûúåc tûâ 300 – 500 àö vaâ haâng 
thaáng töi kiïëm àûúåc 2000 – 3000 àö lúåi nhuêån. Khaách haâng àïën vúái 
chuáng töi chuã yïëu nhúâ vaâo kïnh quaãng caáo truyïìn miïång, tûác laâ tûâ lúâi giúái 
thiïåu töët àeåp cuãa nhûäng khaách haâng haâi loâng vúái dõch vuå cuãa chuáng töi. 

Khi khaách haâng yïu cêìu coá thïm nhûäng thiïët bõ êm thanh aánh saáng maâ 
töi khöng coá, töi seä thuï laåi tûâ cöng ty Razes Entertainment (möåt trong 
nhûäng cöng ty lúán vïì töí chûác sûå kiïån vaâ cho thuï thiïët bõ êm nhaåc vaâo 
thúâi àoá). Ñt lêu sau, öng chuã cöng ty naây àaä trúã thaânh àöëi taác quen thuöåc 
cuãa töi. Nhòn laåi, töi cho rùçng viïåc töi hoåc úã möåt trûúâng “laâng” (trûúâng 
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Ping Yi) chûá khöng phaãi möåt trûúâng danh giaá àaä giuáp töi ñt nhiïìu, vò töi 
coá thïí noái chuyïån vúái khaách haâng bùçng ngön ngûä “bònh dên” rêët coá sûác 
thuyïët phuåc àöëi vúái khaách haâng tiïìm nùng.

Cuá àöåt phaá 13.000 àö möåt àïm 
Sau khi àiïìu haânh saân nhaãy di àöång àûúåc möåt nùm, töi traãi qua möåt 
bûúác àöåt phaá vaâ àiïìu naây àaä mang laåi cho töi thïm hai baâi hoåc kinh 
doanh giaá trõ khaác. 

Tiïëng laânh àöìn xa, öng baác cuãa möåt trong nhûäng baån hoåc cuãa töi 
nghe noái vïì saân nhaãy di àöång cuãa töi àaä ngoã yá muöën töi àûáng ra töí 
chûác möåt bûäa tiïåc haâng nùm cuãa cöng ty öng, coá keâm theo saân nhaãy 
àïí laâm noáng bêìu khöng khñ. Thïë laâ tan hoåc, töi àïën cöng ty öng àïí 
gùåp nhûäng ngûúâi àûúåc giao traách nhiïåm töí chûác sûå kiïån naây. 

Àêìu tiïn, hoå toã veã húi söëc khi thêëy möåt cêåu beá 16 tuöíi (tröng töi coân treã 
hún caã tuöíi thêåt nûäa) àïën gùåp hoå àïì nghõ àûáng ra “thêìu” buöíi tiïåc haâng 
nùm cuãa cöng ty hoå. Thêëy thïë, töi cöë trêën tônh, móm cûúâi vaâ lêëy hïët vöën 
can àaãm, tûå tin àïí noái, “Rêët vui khi gùåp anh chõ. Töi laâ giaám àöëc cöng 
ty Creatsoul Entertainment”. Töi khöng thïí traách khaách haâng khi nhêån 
ra veã bùn khoùn, lo lùæng àêìy nghi hoùåc cuãa hoå. 

Nhû thûúâng lïå, töi bùæt àêìu cuöåc trao àöíi bùçng nhûäng cêu hoãi chuêín 
mûåc, “Anh chõ coá nhûäng yïu cêìu cuå thïí naâo vïì sûå kiïån naây? Kinh phñ dûå 
tñnh seä laâ bao nhiïu?”. Ngûúâi ta traã lúâi töi rùçng sûå kiïån naây àûúåc töí chûác 
cho khoaãng 400 nhên viïn, rùçng hoå muöën coá hoaåt naáo viïn vaâ ngûúâi 
dêîn chûúng trònh (MC) gioãi àïí dêîn dùæt caác troâ chúi trïn sên khêëu, cuâng 
möåt daân nhaåc, àeân sên khêëu, duång cuå bùæn böng giêëy... noái toám laåi laâ 
àêìy àuã lïî böå cho möåt bûäa tiïåc hoaânh traáng. Hoå coân muöën trang trñ sên 
khêëu, phöng maân theo kiïíu hoaâi cöí vïì nhûäng nùm 1960.

Àïën phiïn mònh, khoá khùn lùæm töi múái giêëu àûúåc “cuá söëc” khi nhûäng 
ngûúâi lúán kia tuyïn böë rùçng hoå dûå tñnh chi cho bûäa tiïåc naây 9.000 àö! 
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Tûâ trûúác àïën giúâ, sûå kiïån lúán nhêët maâ chuáng töi töí chûác cuäng chó töën 
khoaãng 500 àö laâ cuâng! Töi biïët xoay súã ra sao vúái möåt bûäa tiïåc hoaânh 
traáng àïën vêåy; roä raâng laâ töi khöng coá àuã kinh nghiïåm cuäng nhû nhên 
lûåc àïí nhêån goái thêìu naây. Thêåm chñ, trong höì sú giúái thiïåu cöng ty, töi 
cuäng chùèng coá têëm aãnh naâo chûáng minh rùçng chuáng töi tûâng töí chûác 
nhûäng sûå kiïån têìm cúä nhû thïë trong quaá khûá. Àoá cuäng laâ nhûäng àiïìu 
maâ hoå yïu cêìu. 

Vaâo luác êëy, dûúâng nhû töi chó coân caách thuá nhêån rùçng cöng ty nhoã beá 
cuãa töi khöng thïí kham nöíi viïåc töí chûác sûå kiïån lúán nhû vêåy vaâ lõch sûå 
xin löîi hoå. Nhûng möåt yá nghô tñch cûåc loáe lïn maách baão töi haäy gêåt àêìu 
trûúác, röìi tòm caách thûåc hiïån sau. Töi khoaác lïn möåt daáng veã tûå tin vaâ 
noái gioång quaã quyïët, “Vêng, àêy laâ möåt dûå aán thuá võ! Chuáng töi seä hoaân 
thaânh xuêët sùæc dûå aán naây!”. Sau àoá, töi ghi laåi têët caã nhûäng yïu cêìu cuãa 
hoå vaâ àïì nghõ möåt cuöåc gùåp khaác àïí töi trònh baây nhûäng viïåc chuáng töi 
seä tiïën haânh, àöìng thúâi thöng baáo giaá caã. 

Baâi hoåc laâm giaâu thûá 3: 
Khi baån àûa ra möåt lúâi cam kïët vaâ chõu khoá  
xoay súã thò bao giúâ cuäng coá caách thûåc hiïån. 

Töi àaä laâm thïë naâo àïí coá àuã nhên lûåc, khaã nùng chuyïn mön, thiïët bõ, 
duång cuå vaâ ngûúâi quaãn troâ àïí töí chûác möåt sûå kiïån àöì söå nhû vêåy? Cöng 
ty cuãa töi chó coá voãn veån böën ngûúâi (kïí caã töi) vaâ chuáng töi vêîn laâ hoåc 
sinh, haâng ngaây cùæp saách àïën trûúâng. Têët nhiïn, chuáng töi khöng coá àuã 
tiïìn àïí thuï ngûúâi hoùåc àùåt coåc thuï têët caã caác thiïët bõ cêìn thiïët. 

Caái khoá loá caái khön, töi quyïët àõnh duâng chiïu “mûúån oai huâm” 
bùçng caách dûåa vaâo uy tñn vaâ kinh nghiïåm cuãa cöng ty àaân anh 
laâ Razes Entertainment trong töí chûác sûå kiïån. Töi biïët rùçng hoå coá 
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àuã kinh nghiïåm chuyïn mön, thiïët bõ vaâ nhên lûåc àïí töí chûác möåt 
chûúng trònh hoaânh traáng nhû vêåy. Thïë laâ nhúâ vaâo möëi quen biïët vúái 
giaám àöëc Jack, töi àaä àaåt àûúåc thoãa thuêån húåp taác trong vuå naây. 

Baâi hoåc laâm giaâu thûá 4:
Con ngûúâi laâ taâi saãn quyá giaá nhêët. Àiïìu quan troång  
khöng phaãi viïåc baån biïët laâm caái gò maâ laâ baån biïët  

ai coá thïí laâm àûúåc viïåc àoá.

Töi àïën gùåp Jack vaâ noái rùçng töi coá thïí giuáp cöng ty anh kiïëm àûúåc 
4.500 àö trong viïåc töí chûác möåt sûå kiïån. Töi giaãi thñch roä rùçng, töi tòm 
àûúåc möåt khaách haâng “söåp” muöën cöng ty töi töí chûác möåt bûäa tiïåc vúái 
giaá 9.000 àö; nhûng töi chûa coá kinh nghiïåm hay thaânh tñch gò àaáng kïí 
àïí möåt mònh àûáng ra thûåc hiïån thûúng vuå naây. 

Töi thuyïët phuåc Jack cho töi “mûúån” giaám àöëc tiïëp thõ vaâ giaám àöëc baán 
haâng cuãa cöng ty anh. Hai ngûúâi naây seä giuáp töi lïn kõch baãn chûúng trònh 
vaâ thuyïët trònh vúái khaách haâng. Töi coân khiïën Jack vui veã cho töi mûúån höì 
sú vïì caác sûå kiïån trong quaá khûá maâ cöng ty anh àaä töí chûác thaânh cöng àïí 
gêy êën tûúång töët vúái khaách haâng tiïìm nùng cuãa chuáng töi. 

Têët nhiïn, “ngûúâi tñ hon” Creatsoul khöng thïí boã qua cú höåi ngaân vaâng 
naây àïí quaãng baá tïn tuöíi cuãa mònh! Àûúåc sûå cho pheáp cuãa Jack, töi àaä 
chónh sûãa ñt nhiïìu nöåi dung trong baãn thuyïët trònh. Ngûúâi cuãa Jack phaãi 
coá danh thiïëp mang tïn cöng ty töi (töi phaãi in cho hoå). Logo cuãa cöng 
ty töi cuäng phaãi xuêët hiïån trong baãn thuyïët trònh cuãa hoå. Chuáng töi àûúåc 
pheáp sûã duång têët caã nguöìn lûåc cuãa Razes Entertainment vaâo viïåc töí chûác 
sûå kiïån naây vaâ àöíi laåi, chuáng töi chia doanh thu theo tyã lïå 50-50! Chuáng 
töi bùæt tay húåp taác vaâ àoá laâ möåt thûúng vuå àöi bïn cuâng thùæng. 
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Möåt tuêìn sau, töi àônh àaåc àïën gùåp khaách haâng cuãa mònh, vúái möåt 
“böå sêåu lyá tûúãng” àïí thûåc hiïån möåt buöíi thuyïët trònh êën tûúång. Haäy 
hònh dung möåt hoåc sinh 16 tuöíi dêîn àêìu möåt àöåi quên chuyïn nghiïåp 
àïën têån rùng, bao göìm: giaám àöëc baán haâng, giaám àöëc tiïëp thõ, ngûúâi 
dêîn chûúng trònh vaâ caã ngûúâi thiïët kïë sên khêëu (àïìu laâ ngûúâi cuãa 
Razes Entertainment nhûng mang theo danh thiïëp cuãa cöng ty Creatsoul 
Entertainment cuãa töi)! Möåt lúåi thïë khaác: têët caã nhûäng ngûúâi naây àïìu úã 
àöå tuöíi 20, 30 giuáp cöng ty chuáng töi coá veã trûúãng thaânh, chûäng chaåc 
vaâ àaáng tin cêåy hún, möåt sûå böí sung rêët cêìn thiïët àöëi vúái cöng ty non 
treã cuãa töi. 

Àiïìu thuá võ nhêët laâ võ giaám àöëc baán haâng àaä thûåc hiïån möåt buöíi thuyïët 
trònh ngoaån muåc àïën nöîi khöng nhûäng thuyïët phuåc àûúåc khaách haâng 
chêëp nhêån chûúng trònh cuãa chuáng töi maâ coân nêng kinh phñ lïn àïën 
13.000 àö! Sau khi sûå kiïån êëy thaânh cöng myä maän, khaách haâng chuáng 
töi rêët haâi loâng, coân cöng ty töi kiïëm àûúåc 6.500 àö. 

Nhûng àiïìu tuyïåt vúâi nhêët khöng phaãi laâ tiïìn baåc maâ laâ caách thûác quaãn 
lyá vaâ töí chûác möåt sûå kiïån lúán, möåt kinh nghiïåm quyá baáu maâ nhûäng 
“doanh nhên hoåc sinh” chuáng töi cêìn nùæm àûúåc. Àoá laâ chûa kïí cöng 
ty chuáng töi coân coá möåt thaânh cöng “têìm cúä” àïí laâm giaâu baãng thaânh 
tñch cuãa mònh. 

Nhûäng ngaây thaáng lûúåm lùåt 300 – 500 àö cho nhûäng sûå kiïån nho nhoã 
àaä qua. Tûâ àoá trúã ài, chuáng töi bùæt àêìu tòm kiïëm nhûäng thûúng vuå lúán 
tûâ caác cöng ty lúán, kiïëm àûúåc khöng dûúái 3.000 àö möåt àïm vaâ tûâng 
bûúác xêy dûång tïn tuöíi trong ngaânh cöng nghiïåp giaãi trñ. 

Baâi hoåc quan troång úã àêy maâ töi muöën chia seã cuâng baån laâ baån coá thïí 
àêíy nhanh mûác àöå thaânh cöng cuãa baån bùçng caách hiïåp lûåc vaâ dûåa vaâo 
sûå thaânh cöng cuãa ngûúâi khaác hay doanh nghiïåp khaác trïn cú súã àöi 
bïn cuâng coá lúåi. 
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Baâi hoåc laâm giaâu thûá 5:
Sûác maånh àoân bêíy 

Àêíy nhanh mûác àöå thaânh cöng cuãa mònh bùçng caách  
húåp taác vúái nhûäng ngûúâi hoùåc töí chûác maånh hún 

Tûâ ngu döët trúã thaânh taâi gioãi! 
Chùæc baån seä thùæc mùæc, laâm sao töi coá thïí xoay súã àïí àiïìu haânh cöng ty 
giaãi trñ cuãa mònh trong khi vêîn phaãi vêåt löån vúái baâi vúã úã trûúâng. Àêy laåi 
laâ möåt cêu chuyïån hoaân toaân khaác, trong àoá töi khúãi àêìu möåt cuöåc kinh 
doanh thûá hai mang laåi nhiïìu lúåi nhuêån maâ khöng cêìn vöën. 

Thúâi gian hoåc tiïíu hoåc, töi nöíi tiïëng laâ möåt hoåc sinh... keám toaân diïån 
laåi hay quêåy phaá. Hïî ngöìi vaâo baân hoåc laâ y nhû rùçng töi caãm thêëy mïåt 
moãi, ngaán ngêím vúái caái àêìu röîng tuïëch. Töi gheát hoåc vaâ cho rùçng trïn 
àúâi khöng coá viïåc gò àaáng chaán hún (baãn tñnh töi khöng thïí ngöìi yïn 
möåt chöî quaá 5 phuát). Töi “chaâo thua” hai mön hoåc quan troång nhêët laâ 
Toaán vaâ tiïëng Hoa, vaâ thûúâng phaát hiïån rùçng mònh quïn saåch nhûäng gò 
vûâa hoåc chó sau möåt thúâi gian ngùæn. 

Dêìn dêìn, töi ài àïën chöî yïn chñ rùçng mònh khöng thïí naâo döët hún àûúåc 
nûäa. ÚÃ trûúâng töi daânh toaân böå thúâi gian kiïëm chuyïån hoùåc àaánh nhau 
vúái baån beâ. ÚÃ nhaâ töi chuái muäi vaâo troâ chúi àiïån tûã hay tivi coân baâi vúã 
thò khöng theâm ngoá ngaâng túái. Dïî hiïíu, trong lúáp coá bao nhiïu àiïím 
keám àïìu rúi vaâo töi.

Moåi chuyïån trúã nïn thêåt sûå töìi tïå khi töi bõ àuöíi khoãi trûúâng St. Stephen 
vaâo nùm lúáp 3. Mùåc duâ meå töi àaä xoay moåi caách àïí xin cho töi vaâo 
trûúâng khaác, töi vêîn chûáng naâo têåt nêëy, chûä thêìy traã thêìy, tiïëp tuåc miïåt 
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maâi chúi game hoùåc xem tivi, baâi vúã thò mùåc kïå. Kïët quaã kyâ thi töët 
nghiïåp cêëp möåt cuãa töi tïå àïën nöîi töi bõ caã saáu trûúâng cêëp 2 maâ cha meå 
töi nöåp àún xin hoåc tûâ chöëi. 

Cuöëi cuâng, töi bõ “daåt” vaâo möåt trûúâng nhoã múái múã gêìn nhaâ goåi laâ Ping 
Yi chûa àûúåc ai biïët àïën. Moåi chuyïån chó tïå hún maâ thöi. “Ngûu têìm 
ngûu, maä têìm maä”, úã ngöi trûúâng múái töi laåi àaân àuám vúái nhûäng àûáa 
treã ham chúi biïëng hoåc, thiïëu àöång lûåc vûún lïn vaâ tïå haåi nhû mònh. 
Töi coân têåp taânh huát thuöëc laá vaâ thi rúát böën mön trong töíng söë taám mön 
hoåc. Cuöëi nùm hoåc thûá nhêët, töi xïëp haång thûá 156 trong toaân thïí 160 
hoåc sinh cuãa khöëi.

Röìi àúâi töi ài àïën möåt bûúác ngoùåt múái. Nùm 1987, cha meå töi caãm thêëy 
“hïët caách” àaânh àùng kyá cho töi tham gia möåt khoáa hoåc vúái muåc àñch 
“naåp” àöång lûåc hoåc têåp cho hoåc sinh. ÚÃ àêy, lêìn àêìu tiïn töi àûúåc tiïëp 
xuác vúái nhûäng khaái niïåm vaâ phûúng phaáp nhùçm laâm thay àöíi cuöåc söëng 
nhû Têm Lyá Cuãa Thaânh Cöng (Psychology of Success), Lêåp Trònh Ngön 
Ngûä Tû Duy (Neuro-Linguistic Programming – NLP), vaâ Phûúng Phaáp 
Hoåc Tùng Töëc Bùçng Caã Naäo Böå (Accelerated Whole Brain Learning). 

Möåt khi nhûäng phûúng phaáp siïu àùèng naây àaánh thûác àûúåc têm höìn 
möåt àûáa treã 13 tuöíi nhû töi, thò viïåc gò cuäng coá thïí xaãy ra àûúåc. Töi àoåc 
saách nhû àiïn vaâ bõ aám aãnh búãi nhûäng phûúng phaáp tûå reân luyïån hiïåu 
nghiïåm cuãa Anthony Robbins (nhaâ huêën luyïån söë möåt thïë giúái), Stephen 
Covey (taác giaã cuãa quyïín saách “Baãy thoái quen cuãa ngûúâi thaânh àaåt”) vaâ 
Tony Buzan (cha àeã cuãa Sú Àöì Tû Duy – Mind Map). 

Töi “ngöå” rùçng àïí thaânh cöng, têët caã nhûäng gò baån cêìn coá laâ tû tûúãng, 
thaái àöå àuáng àùæn vaâ biïët caách mö phoãng theo nhûäng phûúng phaáp hiïåu 
quaã cuãa nhûäng ngûúâi thaânh cöng nhêët trong lônh vûåc àoá. Thïë laâ tûâ möåt 
àûáa treã tûâ höìi naâo àïën giúâ möåt mûåc àinh ninh rùçng mònh thêåt sûå “döët 
naát”, “ngu lêu khoá àaâo taåo”, “chêåm hiïíu” (cuäng laâ nhûäng lúâi àaánh giaá 
chùæc nõch cuãa caác thêìy cö giaáo vaâ ngûúâi lúán daânh cho töi), trong töi bùæt 
àêìu hònh thaânh möåt niïìm tin múái meã vaâ maänh liïåt rùçng töi hoaân toaân 
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coá khaã nùng trúã thaânh möåt hoåc sinh gioãi nhêët vaâ coá thïí àaåt àûúåc bêët cûá 
àiïìu gò maâ töi mú ûúác. 

Töi bùæt àêìu aáp duång nhûäng kyä nùng tuyïåt vúâi cho viïåc hoåc chùèng haån 
nhû Ghi Chuá Bùçng Caã Naäo Böå (Whole Brain Note Taking), Trñ Nhúá Siïu 
Àùèng (Super Memory), kyä nùng Àoåc Nhanh (Speed Reading) vaâ Tû Duy 
Saáng Taåo (Creative Thinking) vaâ kïët quaã àaåt àûúåc thêåt ngoaån muåc. Tûâ 
möåt hoåc sinh àöåi söí trong toaân trûúâng, töi thûåc hiïån möåt bûúác “àaåi nhaãy 
voåt” trúã thaânh möåt trong 20 hoåc sinh dêîn àêìu trûúâng trong voâng möåt 
nùm vaâ loåt vaâo töëp 10 hoåc sinh xuêët sùæc nhêët trûúâng möåt nùm sau àoá. 
Nùm cuöëi cêëp hai, töi töët nghiïåp vúái caã baãy àiïím 10 nïn àûúåc tuyïín 
vaâo trûúâng trung hoåc Victoria (Victoria Junior College), möåt trong nhûäng 
trûúâng haâng àêìu úã Singapore. 

Vaâi nùm sau, vúái thaânh tñch àaåt toaân àiïím 10 trong kyâ thi töët nghiïåp phöí 
thöng, töi àûúåc tuyïín thùèng vaâo khoa Quaãn Trõ Kinh Doanh cuãa trûúâng 
Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (NUS). ÚÃ àêy töi luön nùçm trong töëp 1% 
sinh viïn àaåt thaânh tñch hoåc têåp xuêët sùæc nhêët vaâ àûúåc choån vaâo chûúng 
trònh “Phaát Triïín Taâi Nùng” (Talent Development Program).

Töi tiïëp thu kiïën thûác hïët sûác nhanh choáng sau khi aáp duång nhûäng kyä 
nùng hoåc têåp tùng töëc noái trïn; nhúâ vêåy, töi coá thïí hoaân thaânh chûúng 
trònh àaåi hoåc böën nùm trong ba nùm, vaâ luön nùçm trong danh saách sinh 
viïn ûu tuá cuãa khoa möîi nùm.
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Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!

Têët nhiïn, hïët thaãy moåi ngûúâi tûâ thêìy cö, baån beâ àïën gia àònh àïìu caãm 
thêëy “söëc” trûúác hiïån tûúång möåt hoåc sinh yïëu keám, thiïëu àöång lûåc, 
“khöng coân hy voång”, tûâng bõ saáu trûúâng tûâ chöëi khöng nhêån vaâo hoåc 
nhû Adam Khoo töi laåi vuåt lïn toãa saáng nhû möåt trong nhûäng sinh viïn 
haâng àêìu úã Singapore! 

Nhiïìu bêåc phuå huynh quan têm àïën viïåc hoåc cuãa con em mònh coá lúâi àïì 
nghõ töi “keâm cùåp” con em hoå, àïí chuáng cuäng coá bûúác chuyïín biïën àaáng 
kinh ngaåc nhû töi. Viïåc naây múã ra cho töi möåt cú höåi kiïëm tiïìn. Thïë laâ töi 
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bùæt àêìu ài daåy thïm trong thúâi gian hoåc àaåi hoåc (àöìng thúâi sùæp xïëp thúâi 
gian giûäa chuyïån hoåc haânh vaâ kinh doanh saân nhaãy di àöång). 

Àoá laâ luác töi phaát hiïån ra niïìm àam mï àñch thûåc trong töi: niïìm khaát 
khao chia seã yá tûúãng, truyïìn caãm hûáng cho möåt sûå thay àöíi úã ngûúâi 
khaác. Thêåt chùèng coá niïìm vui naâo saánh bùçng caãm giaác phúi phúái haånh 
phuác khi thêëy hoåc troâ cuãa mònh bùæt àêìu thay àöíi thaái àöå hoåc têåp vaâ nhúâ 
àoá kïët quaã hoåc têåp coá tiïën böå roä rïåt. 

Cuäng tûâ àoá töi tûå xaác àõnh cho mònh möåt sûá mïånh múái meã trong àúâi: 
chia seã nhûäng bñ quyïët dêîn àïën thaânh cöng cho caâng nhiïìu ngûúâi caâng 
töët. Baån cuäng biïët chùèng coá caách chia seã naâo nhanh hún vaâ röång hún 
saách vúã. Thïë laâ töi boã ra ba thaáng miïåt maâi vaâ say mï viïët möåt quyïín 
saách gûãi gùæm vaâo àoá têët caã nhûäng caách thûác, bñ mêåt vaâ kinh nghiïåm 
nhùçm giuáp ngûúâi àoåc thaânh cöng trong hoåc têåp vaâ cuöåc söëng. Chó trong 
voâng saáu thaáng, quyïín saách “Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!” àaä trúã thaânh 
möåt quyïín saách baán chaåy nhêët toaân quöëc vaâ àûa töi lïn têìm möåt chuyïn 
gia àaâo taåo thûåc thuå úã Singapore.

YÁ tûúãng kinh doanh àaáng giaá triïåu àö... Khöng 
àöìng vöën chó coá taâi saãn trñ tuïå 
Tûâ àoá möåt yá tûúãng kinh doanh khaác ra àúâi. Àoá laâ yá tûúãng maâ töi biïët 
rùçng vaâi nùm sau seä kiïëm vïì cho töi haâng triïåu àö. 

Töi biïët rùçng trïn àúâi nhûäng àûáa treã giöëng töi nhiïìu vö kïí. Têët thaãy àïìu 
laâ nhûäng taâi nùng chûa àûúåc khai phaá hoùåc súám rúâi khoãi cuöåc àua chó 
vò nhûäng thêët baåi àaä qua. 

Töi biïët nïëu mònh coá thïí daåy hoå caách nghô àuáng àùæn vaâ nhûäng phûúng 
phaáp hoåc têåp hiïåu quaã, hoå cuäng coá thïí giaãi phoáng tiïìm nùng cuãa mònh 
maâ àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã phi thûúâng. Töi cuäng biïët rùçng, cha meå vaâ 
thêåm chñ caác võ hiïåu trûúãng seä khöng tiïëc tiïìn àêìu tû nïëu coá thïí khiïën 
con em hoå coá nhûäng tiïën böå nhû vêåy. 
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Adam Khoo

Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã030

Trong chûúng 3, töi seä hûúáng dêîn baån caách phaát hiïån nhûäng cú höåi 
trïn thõ trûúâng vaâ laâm thïë naâo àïí baån coá thïí dûåa vaâo loâng àam mï vaâ 
taâi nùng cuãa mònh àïí phaát triïín nhûäng yá tûúãng kinh doanh àaáng giaá 
haâng triïåu àö. 

Quay laåi cêu chuyïån cuãa töi. Nùm 22 tuöíi, töi thaânh lêåp cöng ty thûá hai 
coá tïn “Adam Khoo & Associates”. Àoá laâ möåt mö hònh kinh doanh cung 
cêëp nhûäng khoáa àaâo taåo vïì àöång lûåc cuöåc söëng vaâ phûúng phaáp hoåc 
têåp hiïåu quaã. 

Töi aáp duång nhûäng kiïën thûác tiïëp thõ hoåc àûúåc úã trûúâng àaåi hoåc vaâo 
viïåc thiïët kïë caác túâ giúái thiïåu saãn phêím vaâ danh thiïëp. Sau àoá, töi têåp 
trung vaâo nhoám khaách haâng tiïìm nùng àêìu tiïn, àoá laâ caác trûúâng úã 
Singapore! 

Nhûäng kinh nghiïåm vaâ kyä nùng baán haâng töi hoåc àûúåc tûâ thuúã haân vi 
luác ài goä cûãa tûâng cöng ty àïí baán vùn phoâng phêím àaä àïën luác phaát huy 
taác duång. Laâ möåt ngûúâi baán haâng siïu haång, töi trûåc tiïëp àïën gùåp caác 
trûúãng khöëi vaâ hiïåu trûúãng úã caác trûúâng, thuyïët phuåc hoå cho hoåc sinh 
cuãa hoå hoåc chûúng trònh cuãa töi. 

Trûúâng àêìu tiïn chêëp nhêån lúâi àïì nghõ cuãa töi chñnh laâ ngöi trûúâng cuä, 
Victoria Junior College. Võ trûúãng khöëi cho pheáp töi baán chûúng trònh 
huêën luyïån hai ngaây cuãa mònh cho hoåc sinh trong trûúâng thöng qua möåt 
buöíi giúái thiïåu hai tiïëng àöìng höì úã trûúâng. Töi thuyïët phuåc hoåc sinh 
rùçng töi coá khaã nùng dêîn dùæt hoå qua tûâng bûúác cuå thïí àïí phaát triïín khaã 
nùng ghi nhúá siïu viïåt vaâ nhûäng phûúng phaáp hoåc têåp àuáng àùæn giuáp 
hoå àaåt àiïím töëi àa trong caác kyâ thi quan troång. 

Phaãn ûáng cuãa hoåc sinh rêët töët. Hún 300 em àùng kyá tham dûå khoáa hoåc 
cuãa töi vúái giaá 80 àö. Sau khi hoaân têët, töi nhêån ra mònh àaä kiïëm àûúåc 
24 ngaân àö lúåi nhuêån roâng chó trong hai ngaây! 

Hoaân toaân tin tûúãng vaâo thaânh cöng, töi döìn lûåc cho cöng taác tiïëp 
thõ àïí àem chûúng trònh huêën luyïån cuãa mònh àïën nhiïìu trûúâng hoåc 
úã Singapore. Möîi khoáa hoåc diïîn ra trong möåt ngaây töi thu vaâo 20 àö 
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möåt hoåc viïn vaâ caác khoáa hoåc luön kñn chöî vúái söë lûúång ñt nhêët 100 
em. Thïë laâ ngay tûâ thúâi sinh viïn, töi àaä kiïëm àûúåc 2.000 àö möåt 
ngaây, coân nhiïìu hún caã nhûäng giaáo sû daåy töi úã àaåi hoåc! Nùm 26 
tuöíi, hai nùm sau khi töët nghiïåp àaåi hoåc, töi coá khoaãng trïn möåt triïåu 
àö taâi saãn tûâ cöng ty àaâo taåo vaâ cöng ty töí chûác sûå kiïån. 

Bêy giúâ thò töi nhêån ra rùçng hoaân toaân coá thïí xêy dûång möåt cú nghiïåp 
haâng triïåu àö maâ khöng cêìn vöën ban àêìu. Têët caã nhûäng gò baån cêìn 
laâ tòm kiïëm cú höåi cuãa mònh trong viïåc àûáng ra giaãi quyïët vêën àïì cho 
ngûúâi khaác, vúái möåt àêìu oác tinh nhaåy vaâ caách thûác nhên röång sûác maånh 
cuãa baãn thên vaâ ngûúâi khaác. 

Xêy dûång nïìn taãng cho möåt doanh nghiïåp haâng 
triïåu àö 
Cuá àöåt phaá thûá hai maâ töi traãi nghiïåm chñnh laâ bûúác chuyïín tûâ viïåc “laâm 
thuï cho chñnh mònh” àïën viïåc laâm chuã möåt doanh nghiïåp. 

Àa söë caác doanh nhên trïn thûúng trûúâng àïìu khöng phaãi laâ nhûäng 
öng chuã thêåt sûå. Thêåt ra, hoå laâ nhûäng ngûúâi laâm thuï cho chñnh mònh. 
Vúái vai troâ nhû vêåy, baån buöåc phaãi laâ möåt ngûúâi àa nùng laâm têët têåt 
moåi viïåc; vïì baãn chêët, baån baán thúâi gian cöng sûác àïí lêëy tiïìn. Noái caách 
khaác, baån chñnh laâ ngûúâi trûåc tiïëp taåo ra saãn phêím hoùåc dõch vuå. Khöng 
coá baån thò cöng ty khöng töìn taåi. 

Vêën àïì cuãa viïåc “laâm thuï cho chñnh mònh” laâ úã chöî, quy mö kinh 
doanh cuãa baån khoá loâng phaát triïín nhanh vaâ maånh maâ thûúâng bõ giúái 
haån trong möåt khuön khöí naâo àoá. Vò chó coá möåt ngûúâi, vúái sûác lûåc 
coá haån vaâ 24 tiïëng möîi ngaây, saãn phêím hay dõch vuå cuãa baån chó àaåt 
àïën möåt haån mûác naâo àoá vaâ vò vêåy lúåi nhuêån thu vaâo cuäng bõ giúái haån 
tûúng ûáng. 

Àiïìu tïå haåi nhêët laâ baån khöng thïí nghó pheáp daâi ngaây hoùåc nghó hûu 
nïëu khöng muöën àoáng cûãa cöng ty. Khi baån laâm têët caã thò chó cêìn baån 
vùæng mùåt möåt ngaây laâ cöng ty ngûâng hoaåt àöång. 
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Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã032

Töi cöë gùæng hïët sûác àïí traánh rúi vaâo vïët xe àöí cuãa hêìu hïët caác doanh 
nghiïåp khaác. Trong thûåc tïë, töi phaát hiïån ra rùçng àa söë nhûäng ngûúâi kinh 
doanh trong lônh vûåc giaáo duåc vaâ àaâo taåo àïìu laâ nhûäng ngûúâi laâm thuï 
cho chñnh mònh vaâ khöng thïí kiïëm àûúåc trïn 500 ngaân àö möåt nùm. 

Thïë laâ töi bùæt àêìu chiïën dõch àoåc saách vaâ tham dûå caác khoáa hoåc vúái chuã 
àïì laâm thïë naâo àïí gêy dûång möåt cú súã kinh doanh thêåt sûå coá thïí phaát 
triïín thaânh möåt doanh nghiïåp àaáng giaá haâng triïåu àö vaâ vêîn tiïëp tuåc 
lúán maånh, kïí caã khi öng chuã khöng coá mùåt. 

Möåt trong nhûäng baâi hoåc quyá giaá nhêët töi hoåc àûúåc laâ tûâ Michael Gerber 
(nhaâ huêën luyïån doanh nhên nöíi tiïëng khùæp thïë giúái). Öng cho rùçng 
doanh nghiïåp phaãi laâ möåt “caái maáy in tiïìn” vêîn hoaåt àöång suön seã duâ 
coá hay khöng coá baån! Nïëu möåt cú súã kinh doanh chó coá thïí hoaåt àöång 
khi coá sûå tham gia cuãa baån thò àoá khöng phaãi laâ möåt doanh nghiïåp vaâ 
cöng viïåc baån àang laâm thûåc chêët chó laâ laâm thuï cho chñnh mònh.

Baâi hoåc laâm giaâu thûá 6:
Möåt doanh nghiïåp thêåt sûå phaãi laâ “caái maáy in tiïìn”  

vêîn hoaåt àöång duâ coá hay khöng coá sûå tham gia cuãa baån. 

Vúái caách nghô àoá, thay vò têåp trung vaâo viïåc töí chûác thïm nhiïìu khoáa do 
mònh trûåc tiïëp huêën luyïån, töi têåp trung vaâo viïåc phaát triïín cöng ty àaâo taåo 
cuãa mònh thaânh möåt doanh nghiïåp haâng àêìu úã Chêu AÁ, chuyïn cung cêëp 
caác khoáa àaâo taåo vïì phaát triïín baãn thên, giaáo duåc vaâ huêën luyïån. 

Töi àaä nêng cêëp cöng ty Adam Khoo & Associates (thuöåc súã hûäu möåt 
ngûúâi) thaânh têåp àoaân Adam Khoo Learning Technologies Group, vaâ 
múâi ngûúâi baån hoåc cuä Patrick Cheo vïì laâm CEO, anh seä laâ ngûúâi quaãn 
lyá moåi hoaåt àöång cöng ty, trong khi töi vaâ möåt àöëi taác khaác laâ Stuart Tan 
(cuäng laâ möåt chuyïn gia huêën luyïån haâng àêìu) têåp trung vaâo viïåc xêy 
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dûång thûúng hiïåu vaâ àaâo taåo möåt àöåi nguä huêën luyïån àïí coá thïí nhên 
thaânh cöng cuãa chuáng töi lïn gêëp nhiïìu lêìn. 

Cuâng nhau, chuáng töi têåp trung vaâo ba muåc tiïu chñnh: 1) Xêy dûång 
thûúng hiïåu, 2) Xêy dûång mö hònh vaâ hïå thöëng àaâo taåo coá thïí nhên 
röång ra caác thõ trûúâng khaác vaâ 3) Xêy dûång möåt àöåi nguä lyá tûúãng vêån 
haânh doanh nghiïåp. Trong chûúng 4-6, töi seä hûúáng dêîn baån möåt caách 
chi tiïët caách laâm nhûäng viïåc tûúng tûå vúái cöng ty cuãa mònh. 

Baâi hoåc laâm giaâu thûá 7:
Xêy dûång möåt cú súã kinh doanh thaânh cöng bao göìm:
1. Xêy dûång thûúng hiïåu maånh 
2.  Xêy dûång mö hònh vaâ hïå thöëng kinh doanh sao 

cho coá thïí nhên röång ra caác thõ trûúâng khaác 
3.  Xêy dûång möåt àöåi nguä lyá tûúãng vêån haânh doanh 

nghiïåp

Vêåy chuáng töi àaä àaåt àûúåc nhûäng gò? Trong voâng 5 nùm, chuáng töi 
vûúåt qua àûúåc nhûäng àöëi thuã caånh tranh vaâ duy trò võ trñ àêìu baãng trong 
saáu phên khuác thõ trûúâng khaác nhau. Trong phên khuác thûá nhêët, chuáng 
töi trúã thaânh ngûúâi ài àêìu trong viïåc cung cêëp nhûäng khoáa hoåc vïì 
phaát triïín baãn thên trong caác lônh vûåc nhû quaãn lyá taâi saãn, tiïëp thõ qua 
Internet, caác chûúng trònh daânh cho thanh thiïëu niïn vaâ àaâo taåo vïì Lêåp 
Trònh Ngön Ngûä Tû Duy (NLP). 

Nhûäng phên khuác thõ trûúâng khaác bao göìm àaâo taåo doanh nghiïåp, àaâo 
taåo cho caác trûúâng vaâ hoåc viïån (cho hoåc sinh vaâ giaáo viïn), xuêët baãn, 
hoåc qua maång (e-learning) vaâ caác trung têm böìi dûúäng. 
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Vúái hún 100 nhên viïn laâm viïåc trïn saáu quöëc gia, doanh söë cuãa têåp 
àoaân chuáng töi lïn túái trïn 20 triïåu àö vaâ àaâo taåo cho hún 67 ngaân 
ngûúâi haâng nùm. Xêy dûång àûúåc möåt doanh nghiïåp coá khaã nùng hoaåt 
àöång àöåc lêåp khöng cêìn sûå tham gia sêu cuãa töi, khöng chó cho pheáp 
töi coá khoaãng thúâi gian tûå do àïí laâm nhûäng viïåc mònh thñch vaâ laâm töët 
(chùèng haån nhû viïët quyïín saách naây hay àêìu tû vaâo nghïå thuêåt diïîn 
thuyïët), maâ töi coân coá thïí múã röång quy mö kinh doanh vaâ giuáp àûúåc 
nhiïìu ngûúâi thay àöíi söë phêån cuãa mònh, möåt àiïìu maâ chùæc chùæn töi 
khöng thïí laâm möåt mònh. 

Ngoaâi ra, vúái möåt doanh nghiïåp àöåc lêåp vêîn hoaåt àöång maâ khöng 
coá sûå hiïån diïån thûúâng xuyïn cuãa mònh, töi coá thúâi gian tham gia vaâo 
nhûäng cöng viïåc kinh doanh khaác, chùèng haån nhû cöng ty töí chûác sûå 
kiïån, quaãng caáo vaâ in êën. Vaâ múã röång chuáng ra khùæp khu vûåc. 

Àoá chñnh laâ nhûäng àiïìu baån cêìn hoåc àïí laâm töët cöng viïåc kinh doanh 
cuãa mònh.

Àaä àïën luác baån viïët nïn cêu chuyïån thaânh cöng cuãa 
chñnh mònh 
Baån àoåc thên mïën, bêy giúâ àïën lûúåt baån. Thêåt ra quyïín saách naây laâ 
vïì baån vaâ nhûäng gò baån seä àaåt àûúåc trong viïåc gêy dûång möåt doanh 
nghiïåp cho riïng mònh. Cêu chuyïån vïì töi chó laâ möåt lúâi maâo àêìu, töi 
hy voång vaâ thaânh têm mong rùçng cêu chuyïån thaânh cöng cuãa baån sau 
khi àoåc xong quyïín saách naây vaâ aáp duång nhûäng phûúng phaáp trong àoá, 
seä coân thuá võ hún cêu chuyïån cuãa töi vaâ seä laâ nguöìn caãm hûáng bêët têån 
cho nhûäng ngûúâi ài sau. Phaãi, cêu chuyïån thaânh cöng cuãa baån seä àûúåc 
viïët nïn vaâ cuöåc haânh trònh chinh phuåc ûúác mú laâm giaâu cuãa baån cuäng 
bùæt àêìu tûâ àêy! 
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035CHÛÚNG 1: CÊU CHUYÏåN CUÃA MÖÅT DOANH NHÊN TRIÏ åU PHUÁ

Baån mong muöën doanh nghiïåp cuãa baån mang 
laåi àiïìu gò cho baån? 
Trûúác khi tòm hiïíu cuå thïí vêën àïì laâm thïë naâo àïí xêy dûång möåt doanh 
nghiïåp, baån cêìn xaác àõnh roä baån mong muöën àiïìu gò tûâ viïåc àûáng ra 
kinh doanh. Vò sao baån muöën thaânh lêåp cöng ty? Àöång lûåc chñnh cuãa 
baån laâ gò? 

Chó khi naâo biïët roä muåc àñch cuãa mònh, baån múái coá thïí thiïët kïë vaâ xêy 
dûång nïn möåt cöng ty phuâ húåp vúái muåc àñch àïì ra. 

Xêy dûång möåt doanh nghiïåp thaânh cöng laâ caã möåt quaá trònh khoá khùn, 
lêu daâi vaâ phûác taåp. Àiïìu àoá giaãi thñch taåi sao cûá 10 ngûúâi àûáng ra lêåp 
cöng ty thò coá àïën 8 ngûúâi boã cuöåc giûäa chûâng. Àïí laâ möåt trong söë hai 
ngûúâi kia, baån phaãi coá àöång lûåc maånh meä, coá niïìm àam mï thêåt sûå 
trong lônh vûåc kinh doanh vaâ coá quyïët têm theo àuöíi àïën cuâng, bêët chêëp 
chuyïån gò xaãy ra. 

Vêåy yïëu töë naâo seä mang laåi cho baån nguöìn àöång lûåc vaâ quyïët têm to lúán 
naây? Àoá chñnh laâ lyá do “TAÅI SAO” baån phaãi nhêët thiïët laâm viïåc naây. Sau 
möåt thúâi gian tòm hiïíu, töi phaát hiïån ra rùçng, hêìu hïët caác doanh nhên 
thaânh àaåt laâ nhûäng ngûúâi coá cêu traã lúâi xaác àaáng vaâ thuyïët phuåc nhêët 
cho cêu hoãi “TAÅI SAO”; trong àoá cêu traã lúâi “vò tiïìn” chûa bao giúâ laâ lyá 
do àuã maånh àïí thaânh cöng.

Baån cêìn coá möåt lyá do maånh meä vaâ thñch àaáng hún nhiïìu, vaâ noá phaãi 
xuêët phaát tûâ traái tim cuãa baån. Àöëi vúái möåt vaâi doanh nhên, lyá do hoå xêy 
dûång doanh nghiïåp laâ àïí “giao tiïëp” vúái thïë giúái thöng qua saãn phêím 
vaâ dõch vuå cuãa mònh. Vñ duå, Anita Roddick (ngûúâi saáng lêåp nhaän hiïåu 
The Body Shop) caãm thêëy sûá mïånh cuãa mònh laâ àem àïën cho thïë giúái 
möåt saãn phêím thay thïë cho caác saãn phêím chùm soác cú thïí hiïån coá maâ 
khöng gêy haåi àïën àöång vêåt vaâ möi trûúâng. Tiïìn chó laâ lyá do thûá yïëu 
cuãa cö.

Àöång lûåc lúán thuác àêíy töi thaânh lêåp Adam Khoo Learning Technologies 
Group laâ muöën laâm giaâu cho con ngûúâi qua nhûäng kinh nghiïåm thay 
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àöíi cuöåc àúâi vaâ taåo cho hoå cú höåi khaám phaá tiïìm nùng to lúán cuãa mònh, 
qua àoá hiïån thûåc hoáa nhûäng ûúác mú cuãa hoå. Chñnh sûá mïånh “vò ngûúâi 
khaác” maâ töi xaác àõnh cho mònh àaä àem àïën möåt àöång lûåc lúán hún 
nhiïìu so vúái muåc àñch laâm giaâu cho baãn thên. 

Töi phaát hiïån ra rùçng khi baån coá möåt lyá do àuã maånh, baån seä coá möåt 
niïìm tin khöng gò lay chuyïín nöíi vaâ möåt quyïët têm sùæt àaá ài tòm cêu traã 
lúâi cho cêu hoãi “LAÂM THÏË NAÂO”. Khi baån mong muöën möåt àiïìu gò àoá 
àuã tha thiïët, vúái möåt lyá do thñch àaáng nhêët àõnh phaãi laâm àûúåc, bao giúâ 
baån cuäng tòm ra caách thûåc hiïån. 

Nùæm àûúåc phûúng phaáp nhûng khöng coá lyá do xaác 
àaáng, baån seä khöng coá sûác maånh àïí hoaân thaânh 
Trong quyïín saách naây, töi coá thïí chia seã vúái baån têët caã nhûäng chiïën 
thuêåt, phûúng phaáp vaâ caách thûác àïí xêy dûång möåt doanh nghiïåp, 
nhûng nïëu baån khöng coá cêu traã lúâi xaác àaáng cho cêu hoãi “TAÅI 
SAO” thò töi khöng daám chùæc rùçng baån seä laâm têët caã àïí àaåt àûúåc 
mong muöën. Vò vêåy, baån haäy daânh khoaãng nùm phuát àïí viïët têët caã 
nhûäng lyá do thuác àêíy baån trúã thaânh möåt doanh nhên thêåt sûå vaâ baån 
mong muöën àaåt àûúåc àiïìu gò qua cú súã kinh doanh cuãa mònh. Vui 
loâng thûåc hiïån viïåc naây ngay trûúác khi baån àoåc tiïëp. 

Taåi sao baån muöën trúã thaânh möåt doanh nhên? Baån mong muöën 
àaåt àûúåc àiïìu gò tûâ doanh nghiïåp cuãa mònh? 

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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Sùén saâng hoåc hoãi vaâ haânh àöång maånh meä 
Thïë laâ baån àaä coá möåt lyá do àuã maånh àïí biïën ûúác mú doanh nhên cuãa 
mònh thaânh hiïån thûåc röìi phaãi khöng? Baån coá hoaân toaân têåp trung vaâo 
nhûäng giaá trõ maâ doanh nghiïåp cuãa baån seä àem àïën cho baãn thên baån 
vaâ cho ngûúâi khaác khöng? Trong nhûäng chûúng túái, baån seä àûúåc biïët 
möåt caách chñnh xaác vaâ chi tiïët nhûäng viïåc cêìn laâm vaâ thûá tûå tiïën haânh àïí 
xêy dûång cöng viïåc kinh doanh trong mú cuãa baån. 

Tuy vêåy, vêîn coân möåt àiïìu quan troång maâ töi muöën baån hiïíu roä trûúác khi 
tiïëp tuåc. Tiïëp thu nhûäng kiïën thûác trong quyïín saách naây laâ chûa àuã. Chó 
khi baån aáp duång nhûäng kiïën thûác naây, ài theo tûâng bûúác cuå thïí vaâ haânh 
àöång maånh meä, baån múái taåo ra nhûäng kïët quaã mong muöën. 

Vò vêåy, töi mong baån àoåc quyïín saách naây möåt caách chuã àöång. Haäy thûåc 
hiïån nghiïm tuác têët caã nhûäng baâi têåp lúán nhoã trong saách vaâ aáp duång 
nhûäng gò hoåc àûúåc. Chuáng ta ai cuäng biïët rùçng chó coá haânh àöång múái 
taåo ra kïët quaã. Chó coá nhûäng viïåc laâm cuå thïí múái giuáp baån tiïën àïën gêìn 
muåc tiïu cuãa mònh. Ta haäy bùæt àêìu cuöåc haânh trònh, baån nheá!
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NHỮNG YẾU TỐ  
THÀNH CÔNG CỦA 
DOANH NHÂN TRIỆU PHÚ 

Chùæc baån àang rêët phêën khñch vúái nhûäng àiïìu tuyïåt vúâi maâ baån 
coá thïí àaåt àûúåc sau khi xêy dûång möåt doanh nghiïåp thaânh cöng, 

nhûng töi buöåc phaãi àûa baån vïì vúái thûåc tïë.

Caác nghiïn cûáu cho thêëy coá khoaãng 40% cöng ty “sêåp tiïåm” ngay trong 
nùm àêìu khúãi nghiïåp. Con söë naây tùng lïn gêëp àöi laâ 80% trong 5 nùm 
àêìu. Trong söë 20% cöng ty vûúåt qua caái ngûúäng 5 nùm, laåi coá khoaãng 
80% cöng ty khöng cêìm cûå nöíi àïën nùm thûá 10. Noái caách khaác, chûa 
àïën 10% cöng ty thaânh cöng sau 10 nùm.

Khöng ñt ngûúâi nhòn vaâo nhûäng con söë thöng kï naây maâ buång baão daå: 
nïëu chó coá 10% cú höåi thaânh cöng, thò haâ têët mònh phaãi thûã laâm gò, chi 
bùçng cûá ài laâm thuï cho àïën khi vïì hûu cho khoãe khoãi phaãi lo nghô àïí 
röìi cuäng chuöëc lêëy thêët baåi! Suy cho cuâng, thiïn haå coá mêëy ngûúâi tin 
rùçng mònh àuã taâi gioãi vaâ baãn lônh àïí nùçm trong söë 10% àoá.

CHÛÚNG 2: NHÛÄNG YÏËU TÖË THAÂNH CÖNG CUÃA DOANH NHÊN TRIÏ åU PHUÁ
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Adam Khoo

NHÛNG TIÏËP TUÅC ÀI LAÂM THUÏ CHÓ 
MANG LAÅI AÃO TÛÚÃNG VÏÌ SÛÅ AN TOAÂN
Àêìu tiïn, töi xin khùèng àõnh vúái baån rùçng viïåc ài laâm thuï suöët àúâi 
khöng phaãi laâ caách an toaân vaâ chùæc chùæn nhû caách àêy vaâi chuåc nùm. 
Thûåc tïë, trong tònh hònh kinh tïë hiïån nay, viïåc ài laâm thuï coân chõu ruãi ro 
cao hún viïåc laâm chuã vò sûå an toaân taâi chñnh cuäng nhû sûå nghiïåp tûúng 
lai cuãa baån nùçm trong tay... ngûúâi khaác. 

Nhiïìu nùm vïì trûúác, khi thïë giúái vêîn coân rêët khaác bêy giúâ, caác cöng ty 
(àùåc biïåt laâ nhûäng cöng ty àa quöëc gia huâng maånh hay nhûäng cöng ty 
chñnh phuã) bao giúâ cuäng laâ niïu cúm cuãa Thaåch Sanh cûá vúi röìi laåi àêìy. 
Chûâng naâo baån coân thûåc hiïån àuáng böín phêån cuãa mònh vaâ thïí hiïån 
loâng trung thaânh, thò cûá “àïën heån laåi lïn”, baån seä tuêìn tûå àûúåc ngöìi vaâo 
nhûäng chûác vuå cao hún cho túái khi baån “haå caánh an toaân” úã tuöíi 55 
hoùåc 60. Duâ nghó hûu nhûng baån chùèng phaãi lo toan gò vïì taâi chñnh nhúâ 
chïë àöå lûúng hûu. Vaâo caái ngaây xûa tûúi àeåp êëy, kinh nghiïåm vaâ loâng 
trung thaânh àûúåc àïìn buâ hêåu hônh.

Ngaây nay, khi ta ài laâm thuï cho ai àoá, kïí caã nhûäng cöng ty huâng maånh 
nhêët, cuäng chó mang laåi aão tûúãng vïì sûå bïìn vûäng trong möåt thúâi gian 
ngùæn. Sûå phaát triïín vûúåt bêåc cuãa xaä höåi hiïån àaåi, hiïån tûúång chu kyâ 
khuãng hoaãng kinh tïë ngaây caâng ngùæn laåi, sûå caånh tranh gay gùæt giûäa 
caác àöëi thuã trïn toaân cêìu, sûå suåp àöí cuãa haâng loaåt àïë chïë taâi chñnh 
huâng maånh àûáng vûäng trong hún 100 nùm qua chûáng minh rùçng ngaây 
nay khöng cöng ty naâo daám maånh miïång àaãm baão cöng ùn viïåc laâm 
vaâ thu nhêåp öín àõnh cho baån trong voâng 5 nùm túái, chûá àûâng noái túái caã 
àúâi. Nhû möåt quy luêåt têët yïëu, kïí tûâ luác àêìu quên cho möåt cöng ty, giaá 
trõ sûã duång cuãa baån seä caâng luác caâng giaãm cuâng vúái tuöíi taác cuãa baån.

Luác baån vûúåt qua tuöíi tûá tuêìn, àêy cuäng laâ luác khaã nùng bõ mêët viïåc 
tùng lïn. Coá rêët nhiïìu yïëu töë dêîn àïën viïåc thaãi höìi naây, chùèng haån khi 
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Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

cöng ty baån cêìn phaãi giaãm chi phñ trong khuãng hoaãng, hay bõ saáp nhêåp 
vúái cöng ty khaác. Vaâo möåt ngaây àeåp trúâi naâo àoá, öng chuã cuãa baån böîng 
nhêån ra hoå coá thïí thay thïë baån bùçng möåt ngûúâi khaác treã hún, laänh 
lûúng thêëp hún laåi sùén saâng laâm viïåc bêët kïí ngaây àïm cho cöng ty. Haäy 
nhúá rùçng, ngay caã khi baån àaä laâ möåt quaãn lyá cao cêëp hay phoá chuã tõch 
taåi möåt cöng ty àa quöëc gia, thu nhêåp caã triïåu àö möåt nùm, thò àiïìu àoá 
cuäng khöng coá nghôa laâ baån súã hûäu chûác vuå hay mûác lûúng àoá maäi maäi. 
Chûác vuå vaâ lûúng böíng laâ thûá coá thïí tuöåt khoãi tay baån bêët cûá luác naâo. 
Noái caách khaác, sûå àaãm baão taâi chñnh vaâ tûúng lai cuãa baån nùçm trong 
tay keã khaác. Nhû vêåy, viïåc baán sûác lao àöång cho ngûúâi khaác khöng phaãi 
laâ caách an toaân.

Trong khi êëy, nïëu àûáng ra kinh doanh, baån laâm chuã vêån mïånh cuãa chñnh 
mònh. Baån coá thïí tûå do laâm nhûäng àiïìu mònh ao ûúác, vaâ viïåc coá àûúåc sûå 
àaãm baão vïì taâi chñnh hay khöng laâ hoaân toaân phuå thuöåc vaâo baån. Riïng 
baãn thên töi luön têm niïåm rùçng, thaâ tûå mònh laái chuyïën xe cuöåc àúâi 
mònh coân hún laâ phoá thaác caã sinh mïånh cuãa mònh cho möåt ai khaác.

VIÏåC TRÚÃ THAÂNH DOANH NHÊN 
THAÂNH ÀAÅT KHÖNG CHÓ KHAÃ THI,  
MAÂ COÂN DÏÎ DAÂNG ÀAÅT ÀÛÚÅC...  
NÏËU BAÅN BIÏËT CAÁCH!
Thêåt ra, nùçm trong töëp 10% doanh nghiïåp thaânh cöng khöng chó laâ 
viïåc khaã thi, maâ coân dïî daâng àaåt àûúåc... vúái àiïìu kiïån baån biïët caách! 
Vúái nhûäng gò tûâng traãi qua, töi hoaân toaân tin rùçng, duâ baån laâ ai thò cuäng 
nhû töi, baån coá têët caã moåi yïëu töë àïí coá mùåt trong nhoám thiïíu söë thaânh 
cöng, chó cêìn baån aáp duång àuáng cöng thûác àaä khiïën nhiïìu doanh nhên 
khaác thaânh cöng.
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Lyá do phêìn lúán moåi ngûúâi thêët baåi trong kinh doanh khöng phaãi laâ vò 
hoå thiïëu thöng minh, cuäng khöng phaãi vò hoå thiïëu may mùæn hay möåt 
khaã nùng àùåc biïåt naâo àoá. Nguyïn nhên cho têët caã caác loaåi thêët baåi chó 
àún giaãn laâ vò hoå lùåp ài lùåp laåi möåt söë sai lêìm cú baãn. Tuy vêåy, baån coá 
thïí traánh nhûäng löîi naây nïëu àoåc hïët quyïín saách naây vaâ aáp duång àuáng 
nhûäng phûúng phaáp vaâ nguyïn tùæc trònh baây trong saách. 

Hai yïëu töë cú baãn dêîn àïën thaânh cöng: tû duy 
kinh doanh vaâ kyä nùng kinh doanh 
Sau möåt thúâi gian nghiïn cûáu haâng trùm cöng ty thaânh cöng (cuäng nhû 
nhûäng cöng ty thêët baåi) vaâ tû vêën cho nhiïìu cöng ty khaác nhau, töi ài 
àïën kïët luêån rùçng thaânh cöng trong kinh doanh khöng hïì phuå thuöåc 
vaâo tuöíi taác, trònh àöå hoåc vêën, vaâ phuå thuöåc rêët ñt vaâo vöën liïëng hay sûå 
may mùæn. Têët caã phuå thuöåc vaâo hai yïëu töë cöët loäi maâ ai cuäng coá thïí hoåc 
àûúåc àoá laâ tû duy kinh doanh vaâ kyä nùng kinh doanh. Ta haäy bùæt àêìu 
tòm hiïíu yïëu töë thûá nhêët. 

1. Tû duy kinh doanh
Yïëu töë àêìu tiïn phên biïåt möåt doanh nhên thaânh àaåt vúái nhûäng ngûúâi 
coân laåi chñnh laâ tû duy hay caách suy nghô cuãa hoå. Sau möåt thúâi gian tòm 
hiïíu, töi phaát hiïån möåt thûåc tïë lùåp ài lùåp laåi rùçng, chuã nhûäng doanh 
nghiïåp thaânh cöng coá caách nghô rêët khaác nhûäng ngûúâi coân laåi.

Trong khi àa phêìn moåi ngûúâi khi àûúåc giao thïm viïåc thò bêët maän khoá 
chõu thò ngûúâi coá oác kinh doanh vaâ chñ tiïën thuã laåi xem àoá laâ cú höåi àïí 
reân luyïån, hoåc hoãi vaâ phaát triïín. Möåt ngûúâi laâm cöng ùn lûúng khi àûúåc 
cûã ài hoåc thò coi àoá laâ khoaãng thúâi gian bõ “lêëy mêët”, trong khi ngûúâi coá 
oác laâm chuã àaánh giaá àoá laâ cú höåi àêìu tû àïí nêng cao giaá trõ cuãa mònh. 
Nïëu phêìn lúán nhûäng ngûúâi bònh thûúâng khi àûáng trûúác khoá khùn thûã 
thaách thûúâng tòm caách neá traánh hoùåc viïån cúá àïí ruát lui thò ngûúâi coá oác 
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kinh doanh laåi khöng luâi bûúác, hoå chêëp nhêån khoá khùn thaách thûác vaâ 
nöî lûåc tòm hûúáng giaãi quyïët.

Tû duy vaâ caách nghô cuãa chuáng ta laâ yïëu töë quan troång nhêët àaãm baão 
thaânh cöng trong kinh doanh. Thûåc tïë, coá thïí noái rùçng thaânh cöng trong 
kinh doanh phuå thuöåc 70% vaâo têm lyá vaâ 30% vaâo chiïën lûúåc. Àoá laâ vò 
cú quan àêìu naäo cuãa chuáng ta taác àöång àïën moåi viïåc trïn àúâi. Noá taác 
àöång trûåc tiïëp àïën suy nghô, haânh vi vaâ thaái àöå cuãa baån, vaâ nhûäng àiïìu 
naây cuöëi cuâng laåi aãnh hûúãng àïën kïët quaã maâ baån taåo ra. Sau àêy laâ ba 
àùåc àiïím quan troång nhêët trong tû duy cuãa möåt doanh nhên triïåu phuá.

a. Tû duy 1: Àûáng ra chõu traách nhiïåm vaâ coá tinh thêìn laâm chuã
Àiïím chung àêìu tiïn maâ têët caã nhûäng doanh nhên thaânh àaåt àïìu coá laâ 
viïåc àûáng ra chõu traách nhiïåm hoaân toaân cho têët caã moåi viïåc.

Möîi khi töi hoãi möåt chuã cöng ty, taåi sao cöng ty cuãa hoå khöng thaânh 
cöng nhû mong àúåi, töi thûúâng nhêån àûúåc nhûäng cêu traã lúâi nhû sau:

“AÂ, thò töi khöng tòm àûúåc ngûúâi gioãi.”

“Mêåt ñt ruöìi nhiïìu thaânh ra coá quaá nhiïìu àöëi thuã!”

“Kinh tïë suy thoaái!”

“Ngaânh cuãa chuáng töi caånh tranh ghï lùæm.”

“Thiïn haå daåo naây khöng chi nhiïìu tiïìn mua sùæm nûäa.”

“Töi khöng coá àuã vöën.”

“Nïëu coá thïm tiïìn, moåi thûá seä khaác ài.”

“Àöëi taác cuãa töi rêët khoá chúi.”

“Vêån may dûúâng nhû quay lûng laåi vúái töi.”

“Töi khöng coá thúâi gian àïí têåp trung cho tiïëp thõ.”

“Töi khöng coá àuã kinh nghiïåm.” 

“Töi coân quaá treã!” 

“Töi giaâ mêët röìi.”
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Têët caã nhûäng lyá do naây tuy khaác nhau vïì tònh tiïët nhûng àïìu giöëng nhau 
úã nöåi dung cú baãn: tòm caách àêíy traách nhiïåm cho möåt ai àoá hay möåt 
àiïìu gò àoá. Phêìn lúán ngûúâi àúâi (vúái caách nghô cuãa ngûúâi ài laâm thuï) khi 
àûáng trûúác möåt thêët baåi hay àiïìu khöng nhû yá thûúâng viïån ra rêët nhiïìu 
cúá vaâ lúâi baâo chûäa àïí àöí löîi cho ai khaác hay àiïìu gò khaác chûá khöng 
phaãi laâ mònh.

Hoå àöí löîi cho nïìn kinh tïë, cho chñnh phuã, cho àöëi thuã, cho sûå may ruãi, 
nhên viïn keám coãi, khöng trung thaânh vaâ khaách haâng khoá tñnh,... àaä 
gêy ra nhûäng thêët baåi cuãa chñnh mònh. Hoå cuäng thûúâng viïån àuã lyá do 
baâo chûäa nhû khöng àuã thúâi gian, khöng àuã tiïìn hay khöng coá nhiïìu 
möëi quan hïå.

Viïåc àöí löîi cho ngûúâi khaác tûúác àoaåt sûác maånh cuãa baån
Möåt khi baån coân mang nùång têm lyá muöën àöí löîi cho ngûúâi khaác hoùåc 
viïåc khaác àöìng thúâi baâo chûäa cho mònh, baån seä KHÖNG BAO GIÚÂ 
thaânh cöng trong kinh doanh. Taåi sao töi daám noái chùæc nhû vêåy? Búãi 
vò khi àöí löîi cho ngûúâi khaác hoùåc viïåc khaác, baån àaä trao cho ngûúâi àoá 
hay viïåc àoá toaân quyïìn kiïím soaát kïët quaã cuãa baån. Möåt àöång thaái nhû 
vêåy, thûåc chêët tûúác àoaåt sûác maånh vaâ cú höåi haânh àöång cuãa baån àïí àaåt 
àûúåc àiïìu mònh mong muöën.

Vñ duå, nïëu baån cho rùçng nïìn kinh tïë ài xuöëng coá löîi trong viïåc doanh 
thu cöng ty baån suåt giaãm, àiïìu àoá coá nghôa laâ “nïìn kinh tïë” chñnh laâ 
“keã” àiïìu khiïín sûå thaânh baåi cuãa cöng ty baån. Vò baån khöng thïí laâm gò 
àïí thay àöíi nïìn kinh tïë nïn àiïìu àoá cuäng coá nghôa laâ baån khöng thïí 
laâm gò àûúåc caã. Nïëu tònh hònh kinh tïë xêëu ài, cú höåi thaânh cöng cuãa 
baån bùçng khöng.

Tòm caách àöí löîi vaâ baâo chûäa cho mònh laâ kiïíu “tû duy naån nhên” vaâ dïî 
hiïíu laâ nhûäng ngûúâi coá caách nghô nhû vêåy khöng thïí thaânh cöng àûúåc. 
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Nïëu coá thò cuäng chó laâ “ùn may” coân thêët baåi laâ àiïìu cêìm chùæc möîi khi 
hoaân caãnh khaách quan khöng xaãy ra àuáng nhû mong muöën.

Tinh thêìn chõu traách nhiïåm mang àïën cho baån sûác maånh vaâ 
quyïìn kiïím soaát
Coá phaãi nhiïìu doanh nhên thaânh àaåt laâ búãi vò hoå gom àuã ba yïëu töë: 
thiïn thúâi - àõa lúåi - nhên hoâa hay noái caách khaác laâ moåi viïåc àïìu xaãy 
ra àuáng nhû yá hoå? Coá àuáng laâ nhûäng doanh nghiïåp thaânh cöng laâ do 
hoå bùæt àêìu vaâo luác nïìn kinh tïë àang lïn, ngaânh maâ hoå tham gia àang 
buâng nöí hay nûúác nhaâ àang thõnh vûúång? Coá phaãi caác àaåi gia àïìu bùæt 
àêìu vúái söë vöën khöíng löì, may mùæn tuyïín àûúåc àöåi nguä nhên viïn nùng 
àöång saáng taåo? Coá phaãi hoå àïìu coá ngöi sao chiïëu mïånh töët? Chuáng ta 
àïìu biïët rùçng cêu traã lúâi àuáng cho nhûäng cêu hoãi trïn laâ “KHÖNG”.

Traái laåi laâ khaác, cêu chuyïån vïì àa söë nhûäng cöng ty thaânh cöng nhêët vaâ 
bïìn vûäng nhêët àïìu coá möåt àiïím chung: ai cuäng phaãi traãi qua giai àoaån 
“khúãi àêìu nan” hïët sûác thûã thaách, vaâ chó nhûäng ai vûúåt qua àûúåc têët caã 
caác chûúáng ngaåi vêåt múái vïì àñch àûúåc.

Khi Soichiro Honda bùæt àêìu cöng ty mang tïn öng (Honda) sau Thïë 
chiïën thûá hai, nûúác Nhêåt àang úã vaâo thúâi àiïím töìi tïå nhêët sau khi thêët 
trêån, coân nhaâ maáy cuãa öng thò bõ truáng bom túái hai lêìn. Vaâi nùm sau, 
khi múái kõp höìi phuåc laåi, nhaâ maáy cuãa öng bõ phaá huãy lêìn thûá ba vò... 
àöång àêët.

Khi Fred Smith bùæt àêìu cöng ty chuyïín phaát nhanh Federal Express 
(FedEx), caác cöng ty taâi chñnh àe doåa tõch thu nhûäng chiïëc maáy bay vêån 
taãi cuãa öng àïí xiïët núå, vò öng khöng coá tiïìn traã goáp. 

Thêåt ra, trong nguy coá cú. Khuãng hoaãng kinh tïë cuäng coá thïí laâ cú 
höåi cho nhûäng cöng ty khoãe maånh coá sûác bêåt ra àúâi nhùçm àûáng ra 
giaãi quyïët möåt vêën àïì hay àaáp ûáng möåt nhu cêìu naâo àoá. Khi Richard 
Branson bùæt tay vaâo xêy dûång cöng ty haâng khöng, ai nêëy àïìu baão öng 
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rùçng, ngaânh naây àang thêët thïë vaâ phêìn lúán cöng ty kinh doanh vêån taãi 
haâng khöng àïìu thua löî. Nhûng Virgin Airlines cuãa öng laåi laâ con gaâ àeã 
trûáng vaâng, duâ sinh sau àeã muöån noá vêîn àuã sûác giaânh giêåt thõ phêìn tûâ 
tay ngûúâi khöíng löì àang dêîn àêìu thõ trûúâng luác àoá laâ British Airways.

Trong khi ngaânh xiïëc àang úã thúâi àiïím thoaái traâo vaâ phêìn lúán caác àoaân 
xiïëc àïìu thua löî buöåc phaãi àoáng cûãa thò Circus De Sol laåi coá möåt thúâi kyâ 
phöìn thõnh nhêët, vúái mûác tùng trûúãng maånh nhêët trong lõch sûã cöng ty.

Baãn thên àöëi taác cuãa chuáng töi laâ TGM cuäng phaát triïín maånh meä úã hai 
laänh vûåc xuêët baãn vaâ àaâo taåo taåi Viïåt Nam, trong khi hai laänh vûåc naây 
àûúåc xem laâ àang tiïën gêìn àïën baäo hoâa cuäng nhû gùåp nhiïìu khoá khùn 
trong nùm 2009.

Sao laåi coá nhûäng ngûúâi löåi ngûúåc doâng thaânh cöng nhû vêåy? Àoá laâ vò 
hoå laâ nhûäng ngûúâi khöng cho pheáp bêët cûá ai hoùåc bêët kyâ tònh huöëng 
khaách quan naâo kiïím soaát söë phêån cuãa mònh. Chñnh löëi suy nghô vaâ 
haânh àöång nhû thïë cho pheáp hoå coá àûúåc sûác maånh xoay chuyïín tònh 
thïë vaâ àaåt kïët quaã töët.

Nïëu coá àiïìu gò khöng öín vúái doanh nghiïåp thò vêën àïì xuêët phaát 
tûâ ngûúâi laänh àaåo
Chuã cuãa nhûäng doanh nghiïåp thaânh cöng cho rùçng nïëu coá vêën àïì naãy 
sinh trong cöng ty thò àoá laâ vò hoå laâm möåt viïåc gò àoá chûa àuáng caách. 
Hoå tin rùçng mònh laâ ngûúâi kiïím soaát 100% sûå thaânh cöng vaâ lúåi nhuêån 
cuãa cöng ty.

Hoå biïët rùçng nïëu coá vêën àïì gò àoá vúái khaách haâng thò àoá laâ vò hoå chûa 
biïët caách quaãn lyá vaâ chùm soác khaách haâng; rùçng doanh thu giaãm suát laâ 
do hoå chûa biïët tiïëp thõ àuáng caách; nïëu coá truåc trùåc vïì tiïìn baåc laâ vò hoå 
chûa hiïíu roä vïì taâi chñnh. Tûúng tûå, nïëu coá vêën àïì naãy sinh trong hoaåt 
àöång cuãa cöng ty laâ do hoå laänh àaåo vaâ huêën luyïën àöåi nguä quaãn lyá àiïìu 
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haânh chûa töët. Nïëu vêën àïì thuöåc vïì nhên sûå thò laâ do hoå chûa laâm töët 
khêu tuyïín duång, àaâo taåo vaâ àaäi ngöå nhên viïn.

Bùçng caách chõu toaân böå traách nhiïåm cho viïåc laâm cuãa mònh, baån lêëy laåi 
quyïìn chuã àöång, rùçng baån chûá khöng phaãi ai khaác laâ ngûúâi taåo ra kïët 
quaã, duâ trûåc tiïëp hay giaán tiïëp. Àiïìu àoá coá nghôa laâ baån coá nùng lûåc 
àïí thay àöíi noá. Ngûúâi vúái tû duy laâm chuã coá niïìm tin khöng lay chuyïín 
rùçng, “Àïí thay àöíi thïë giúái, töi phaãi thay àöíi trûúác”.

Töi àaä chõu traách nhiïåm 100% cho kïët quaã cuãa mònh vaâ thay àöíi 
vêån mïånh nhû thïë naâo
Töi muöën kïí cho baån nghe möåt cêu chuyïån àaä xaãy ra vúái töi. Nùm 2002, 
töi bùæt àêìu phöí biïën khoáa hoåc coá tïn “Nhûäng Mö Thûác Thaânh Cöng” ( 
Patterns of Excellence – POE), do töi vaâ àöëi taác Stuart Tan cuâng thiïët kïë 
vaâ phaát triïín. Àêy laâ möåt chûúng trònh phaát triïín baãn thên, duâng nhûäng 
kiïën thûác vïì Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy (NLP) giuáp ngûúâi hoåc phaát triïín 
nùng lûåc tû duy, khaã nùng giao tiïëp àïí àaåt àûúåc thaânh cöng mong muöën. 
Chûúng trònh tung ra àuáng vaâo thúâi àiïím kinh tïë khoá khùn vaâ nhiïìu ngûúâi 
coá nhu cêìu caãi thiïån kyä nùng cuãa mònh àïí tùng tñnh caånh tranh trong cöng 
viïåc. Trong giai àoaån khoá khùn, khuãng hoaãng dûúâng nhû ngûúâi ta rêët cêìn 
nhûäng khoáa huêën luyïån nhû “Nhûäng Mö Thûác Thaânh Cöng” àïí taåo cho 
hoå àöång lûåc vaâ loâng tûå tin nhùçm vûúåt qua thûã thaách trûúác mùæt.

Tñnh thò tñnh nhû thïë, nhûng trong buöíi giúái thiïåu àêìu tiïn vïì khoáa hoåc, 
chuáng töi àaä thêët baåi thaãm haåi. Vúái chi phñ 6.000 àö cho quaãng caáo 
vaâ 600 àö thuï àõa àiïím noái chuyïån, chuáng töi chó coá àuáng möåt ngûúâi 
àùng kyá (trong söë 120 khaách haâng tiïìm nùng tham dûå buöíi noái chuyïån 
miïîn phñ).

Sau kinh nghiïåm ï chïì naây, töi chuã trò möåt buöíi hoåp, trong àoá töi khuyïën 
khñch têët caã nhên viïn nïu ra nhûäng lyá do khiïën khaách haâng ngoaãnh 
mùåt laåi vúái chûúng trònh. Nhiïìu yá kiïën àûa ra. Coá ngûúâi noái, “Do suy 
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thoaái, thúâi buöíi khoá khùn laâm gò coá ai daám boã ra 2.000 àö cho möåt cho 
khoáa hoåc cú chûá”.

Laåi coá yá kiïën, “Àoá laâ vò sïëp treã quaá (luác êëy töi múái 28 tuöíi). Trong khi 
phêìn lúán cûã toåa àïìu trong àöå tuöíi 30 àïën 40, hoå khöng nghô laâ sïëp coá 
àuã kinh nghiïåm”. Cuäng coá ngûúâi nghô rùçng, coá thïí vò chuáng töi khöng 
choån ngaây hoaâng àaåo nïn gùåp xui xeão.

Nhûng töi khöng thïí chêëp nhêån nhûäng lyá do nhû thïë, àöëi vúái töi, àoá chó 
thuêìn tuáy laâ nhûäng lúâi baâo chûäa vuång vïì cho thêët baåi cuãa chñnh mònh. 
Roä raâng töi khöng thïí laâm cho mònh giaâ ài hoùåc thay àöíi nïìn kinh tïë 
hoùåc nùn nó àïí ngöi sao may mùæn chiïëu vïì phña mònh. Taåi sao laåi têåp 
trung vaâo nhûäng àiïìu nùçm ngoaâi têìm kiïím soaát cuãa baån? Laâm nhû thïë 
chó mang àïën caãm giaác mònh laâ keã vö duång, bêët lûåc nhû möåt con röëi 
trong tay keã khaác.

Thay vò thïë, töi ài àïën kïët luêån lyá do khiïën 119 ngûúâi kia khöng àùng 
kyá hoåc laâ vò caách töi trònh baây chûúng trònh chûa àaåt, chûa khiïën cho hoå 
thêëy chûúng trònh naây hûäu ñch vúái hoå nhû thïë naâo. Töi nhêån laänh toaân 
böå traách nghiïåm cho thêët baåi àau àúán naây. Sau khi lêëy thöng tin phaãn 
höìi tûâ khaách haâng, töi tòm ra ba lyá do chñnh khiïën hoå khöng ghi danh 
vaâo khoáa hoåc. Möåt laâ, töi chûa laâm cho khaách haâng caãm thêëy nhu cêìu 
bûác thiïët phaãi nêng cêëp kyä nùng cuãa baãn thên. Hai laâ, hoå coá nöîi e ngaåi 
mú höì rùçng chûúng trònh seä khöng coá taác duång vúái hoå. Vaâ cuöëi cuâng, töi 
chûa chûáng minh àûúåc nhûäng phûúng phaáp giúái thiïåu trong khoáa hoåc 
seä mang laåi lúåi ñch cho hoå.

Vúái caách nghô nhû vêåy, töi quyïët àõnh thay àöíi nöåi dung baâi thuyïët trònh, 
chi thïm tiïìn cho quaãng caáo vaâ töí chûác möåt buöíi noái chuyïån miïîn phñ 
khaác. Lêìn naây, töi têåp trung giaãi thñch taåi sao caác phûúng phaáp Lêåp Trònh 
Ngön Ngûä Tû Duy (NLP) coá thïí giuáp hoå tùng cûúâng giaá trõ lao àöång cuãa 
baãn thên, khiïën hoå coá kyä nùng giao tiïëp hiïåu quaã hún vaâ dêîn àïën viïåc 
gia tùng thu nhêåp. Töi loaåi boã möëi nghi ngúâ vïì chêët lûúång chûúng trònh 
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bùçng lúâi cam àoan seä hoaân tiïìn 100% nïëu hoå khöng haâi loâng vúái khoáa 
hoåc vaâ taåo caãm giaác “gêëp ruát” bùçng moán quaâ trõ giaá 500 àö nïëu hoå 
àùng kyá ngay lêåp tûác. Lêìn naây, coá 13 trong söë 100 ngûúâi nghe àùng kyá, 
tó lïå thaânh cöng laâ 13%. Töi tiïëp tuåc hoaân thiïån “chiïu thûác” baán haâng 
cuãa mònh, lûúång ngûúâi àùng kyá tùng lïn, túái thúâi àiïím töí chûác chûúng 
trònh àêìu tiïn àaä coá 50 ngûúâi tham gia. Tûâ àoá àïën nay, àaä coá haâng 
ngaân ngûúâi tham dûå chûúng trònh thay àöíi cuöåc söëng naây.

Soáng gioá àêìu tiïn: Àöëi mùåt vúái thûã thaách lêìn thûá nhêët
Cûá thïë cho àïën nùm 2005, khi nïìn kinh tïë tùng trûúãng trúã laåi, thõ trûúâng 
chûáng khoaán vaâ bêët àöång saãn bùæt àêìu buâng nöí. Nïëu nïìn kinh tïë suy 
thoaái keâm theo thêët nghiïåp, giaãm lûúng, thò vaâo giai àoaån phuåc höìi 
kinh tïë, thõ trûúâng lao àöång trúã nïn khan hiïëm vaâ nhu cêìu vïì nhên lûåc 
tùng cao, lûúng böíng cuäng tùng theo. Baån nghô xem chuyïån gò xaãy ra 
vúái chuáng töi? Lûúång ngûúâi àùng kyá vaâo chûúng trònh “Nhûäng Mö Thûác 
Thaânh Cöng” bùæt àêìu giaãm roä rïåt.

Thiïn haå bêån röån vúái nhûäng cú höåi viïåc laâm nïn khöng coân thúâi gian 
tham gia möåt chûúng trònh keáo daâi 4 ngaây nûäa. Coân möåt lyá do khaác, 
nhiïìu cöng ty bung ra kinh doanh, nhên lûåc thiïëu, nïn chùèng cêìn phaãi 
maâi duäa kyä nùng cuãa mònh, moåi ngûúâi vêîn dïî daâng kiïëm àûúåc viïåc vúái 
àöìng lûúng kha khaá; vò thïë nhiïìu ngûúâi nghô chùèng cêìn nhoåc cöng ài 
hoåc laâm gò. Khi cöng viïåc trúã nïn dïî kiïëm hún, “Nhûäng Mö Thûác Thaânh 
Cöng” dûúâng nhû bõ loaåi khoãi danh saách nhûäng viïåc cêìn laâm ngay.

Baån nghô sao, töi choån caách àöí löîi cho nïìn kinh tïë khúãi sùæc, thu nhêåp 
cuãa ngûúâi lao àöång tùng vaâ lõch laâm viïåc bêån röån cuãa khaách haâng nïn 
khoáa hoåc cuãa mònh vùæng khaách chùng? Möåt lêìn nûäa, laâm nhû vêåy cuäng 
khöng thïí khiïën doanh söë vaâ lúåi nhuêån cuãa cöng ty tùng lïn!

Thay vò thïë, töi quyïët àõnh àûáng ra chõu traách nhiïåm rùçng chûúng trònh 
maâ töi àûa ra khöng coân phuâ húåp nûäa. Cêìn phaãi taåo ra möåt chûúng 
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trònh múái thñch ûáng hún vúái böëi caãnh hiïån taåi. Búãi vò thõ trûúâng chûáng 
khoaán àang buâng nöí, thiïn haå döìn tiïìn vaâo àêìu tû úã kïnh naây, töi tñnh 
toaán rùçng thay cho nöåi dung phaát triïín baãn thên, töi nïn cung cêëp caác 
chûúng trònh daåy ngûúâi ta caách quaãn lyá taâi chñnh caá nhên vaâ caác haång 
muåc àêìu tû.

Vaâ yá tûúãng vïì möåt sûå thay àöíi àaä àûúåc àïìn buâ hêåu hônh. Caác chûúng 
trònh coá tïn nhû “Wealth Academy” (Khoáa hoåc laâm giaâu), “Wealth 
Academy Trader” (Khoáa hoåc àêìu tû chûáng khoaán), “Wealth Academy 
Forex” (Khoáa hoåc kinh doanh ngoaåi höëi) vaâ “Wealth Academy Options” 
(Khoáa hoåc kinh doanh quyïìn choån) rêët huát khaách, àem laåi nguöìn doanh 
thu cao hún 80 lêìn so vúái chûúng trònh “Nhûäng Mö Thûác Thaânh Cöng”! 
Nïëu töi àöí löîi cho nhûäng lyá do bïn ngoaâi vaâ khöng nhêån traách nghiïåm 
caá nhên, hùèn cöng ty chuáng töi àaä boã lúä cú höåi àïí tùng doanh thu vaâ 
lúåi nhuêån lïn mêëy chuåc lêìn nhû vêåy. Vaâ chuáng töi chùæc hùèn vêîn mùæc keåt 
vúái möåt chûúng trònh rêët hay nhûng khöng coân sinh lúåi àûúåc nûäa.

Soáng gioá tiïëp theo: Àöëi mùåt vúái thûã thaách lêìn thûá hai
Cho pheáp töi chia seã vúái baån möåt thûã thaách khaác maâ töi àaä vûúåt qua. 
Trong voâng nhiïìu nùm, chuáng töi töí chûác hai chûúng trònh thaânh cöng 
vûúåt bêåc vaâ coá tiïëng vang ra ngoaâi biïn giúái Singapore, àoá laâ caác 
chûúng trònh mang tïn: “Thiïëu Nhi Siïu Àùèng” (Super Kids) vaâ “Töi Taâi 
Gioãi, Baån Cuäng Thïë!” (I Am Gifted, So Are You!) cho hoåc sinh Singapore 
vaâo caác dõp heâ. ÚÃ Singapore, hoåc sinh àûúåc nghó hai àúåt vaâo thaáng 
6 vaâ thaáng 12. Nhòn chung, caác bêåc phuå huynh sùén loâng gûãi con em 
mònh ài hoåc chûúng trònh 4 ngaây nhùçm giuáp caãi thiïån thaái àöå vaâ kïët 
quaã hoåc têåp cuãa chuáng. Thêåt laâ nhêët cûã lûúäng tiïån, con em hoå vûâa coá 
nhûäng hoaåt àöång böí ñch àïí khoãi sa vaâo nhûäng troâ chúi vö böí thêåm chñ 
coá haåi trong dõp heâ laåi vûâa coá àöång lûåc hoåc têåp töët hún. Chñnh vò vêåy, 
thõ trûúâng cho caác chûúng trònh naây phaát triïín maånh vaâ mang laåi nhiïìu 
lúåi nhuêån.
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Vaâi nùm tröi qua, nhiïìu trûúâng coá àöång thaái àûáng ra tûå töí chûác nhûäng 
hoaåt àöång heâ cho hoåc sinh cuãa mònh. Caãnh hoåc sinh têëp nêåp àïën trûúâng 
vaâo nhûäng ngaây heâ khöng coân laå lêîm nûäa. Thöi thò coá àuã caác loaåi hoaåt 
àöång cho caác em tham gia: trang àiïím, thi àêëu thïí thao, sinh hoaåt cêu 
laåc böå, caác chûúng trònh böìi dûúäng, ài tham quan, v.v... Sûå thay àöíi naây 
coá aãnh hûúãng túái caác chûúng trònh heâ cuãa chuáng töi khöng? Dô nhiïn, 
rêët nhiïìu nûäa laâ àùçng khaác! Giúâ àêy, phuå huynh caãm thêëy khoá maâ gûãi 
con ài hoåc chûúng trònh 4 ngaây cuãa chuáng töi, vò con caái hoå phaãi tham 
gia caác hoaåt àöång gùæn vúái nhaâ trûúâng.

Àiïìu naây cuäng taác àöång trûåc tiïëp àïën “cêìn cêu cúm” cuãa caác àöëi thuã 
caånh tranh vúái töi, buöåc hoå phaãi thu nhoã quy mö kinh doanh vaâ mêët 
khaá nhiïìu tiïìn. Nhiïìu cöng ty coân phaãi àoáng cûãa. Àoaán xem phêìn lúán 
chuã cöng ty naây phaãn ûáng nhû thïë naâo trûúác sûå viïåc naây? Hoå àöí löîi cho 
“öng nhaâ trûúâng” àaä àûáng ra töí chûác nhûäng hoaåt àöång heâ vaâ giïët chïët 
caác khoáa hoåc böí trúå cuãa hoå.

Riïng töi àaä thêëm nhuêìn baâi hoåc rùçng àïí thaânh cöng, baån phaãi nhêån 
laänh traách nhiïåm trong têët caã moåi viïåc, rùçng thõ trûúâng chûa hiïíu roä vïì 
sûå àöåc àaáo trong chûúng trònh cuãa töi. Thay vò hêåm hûåc vúái “öng nhaâ 
trûúâng”, töi quyïët àõnh lêåp ra böå phêån chõu traách nhiïåm laâm viïåc vúái caác 
trûúâng, àïën goä cûãa tûâng trûúâng àïí giúái thiïåu chûúng trònh cuãa mònh.

Vò nhiïìu trûúâng hoåc muöën hoåc sinh cuãa mònh tham gia caác chûúng 
trònh àaâo taåo kyä nùng söëng cao cêëp hún nïn cöng ty töi coá thïí laâ àún võ 
“thêìu” daåy chûúng trònh naây thay cho hoå. Möåt lêìn nûäa, àêy laâ möåt quyïët 
àõnh hoaân toaân àuáng àùæn. Trong voâng vaâi nùm, chuáng töi àaä chiïëm lônh 
thõ phêìn rêët töët. Hiïån taåi, cûá ba trûúâng úã Singapore thò coá möåt trûúâng 
àûa chûúng trònh cuãa töi vaâo trûúâng cuãa hoå. Chûa hïët, doanh thu taåo 
ra tûâ sûå chuyïín hûúáng naây coân cao hún nhiïìu so vúái con söë ban àêìu. 
Tûâ con söë àaâo taåo khoaãng 2.000 hoåc sinh úã Singapore möåt nùm, nay 
chuáng töi àaä huêën luyïån cho hún 36.000 hoåc sinh haâng nùm thöng qua 
viïåc húåp taác vúái caác trûúâng hoåc.

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã054

Adam Khoo

Möåt lêìn nûäa, töi xin nhêën maånh rùçng, thaânh cöng cuãa möåt doanh nghiïåp 
phuå thuöåc hoaân toaân vaâo quyïët àõnh vaâ haânh àöång cuãa BAÅN (vúái tû 
caách ngûúâi chuã hay ngûúâi laänh àaåo cao nhêët). Thïë nïn seä chó mêët thúâi 
gian vaâ chùèng coá ñch lúåi gò nïëu mêët cöng ài tòm lyá do bïn ngoaâi cho kïët 
quaã kinh doanh cuãa baån.

Àïí moåi viïåc thay àöíi, töi phaãi thay àöíi trûúác
Nïëu baån àang àiïìu haânh möåt cöng ty vaâ gùåp phaãi nhiïìu vêën àïì, baån 
haäy xem àoá laâ nhûäng thûã thaách maâ baån phaãi àöëi mùåt vaâ vûúåt qua nïëu 
muöën thêëy cöng ty ùn nïn laâm ra vúái doanh thu vaâ lúåi nhuêån tùng voåt. 
Baâi têåp kïë tiïëp seä giuáp baån laâm àiïìu naây.

Trong cöåt àêìu tiïn cuãa baãng biïíu, dûúái doâng “Àöí löîi”, haäy viïët ra têët caã 
nhûäng lyá do caãn trúã cöng ty baån àaåt àûúåc muåc tiïu. Trong quaá khûá baån 
thûúâng viïån lyá do hoùåc àöí löîi cho nhûäng nguyïn nhên naâo vïì nhûäng truåc 
trùåc hoùåc thêët baåi trong kinh doanh cuãa mònh: Nhên viïn lûúâi biïëng? 
Àöëi thuã ma maänh, sûâng soã? Caác quy àõnh chûa húåp lyá cuãa caác cú quan 
chûác nùng? Nïìn kinh tïë xuöëng döëc hay phaát triïín quaá nhanh?

Trong cöåt tiïëp theo, “Chõu traách nhiïåm”, töi muöën baån viïët ra caách thûác 
baån coá thïí àûáng ra nhêån laänh traách nhiïåm cho kïët quaã kinh doanh cuãa 
mònh. Noái caách khaác, baån àaä taåo ra kïët quaã naây tûâ nhûäng quyïët àõnh vaâ 
haânh àöång naâo? Haäy nhúá rùçng chó khi naâo baån thûâa nhêån vai troâ cuãa 
mònh trong moåi viïåc, baån múái coá nùng lûåc àïí thay àöíi chuáng.

Trong cöåt cuöëi cuâng “Haânh àöång”, haäy viïët ra nhûäng gò baån cêìn laâm 
ngay àïí thay àöíi kïët quaã kinh doanh. Nhûng trûúác khi baån thûåc hiïån 
baâi têåp naây, cho pheáp töi kïí laåi viïåc töi àaä laâm gò àïí giuáp cho möåt trong 
nhûäng khaách haâng cuãa mònh vûåc dêåy cöng ty àang laâm ùn bïët baát.

Tinh thêìn àûáng muäi chõu saâo  
àaä giuáp Alex vûåc dêåy cöng ty nhû thïë naâo
Trong möåt khoáa àaâo taåo vïì kinh doanh cuãa töi, möåt hoåc viïn àïën gùåp 
töi cho biïët, anh khöng thïí tuyïín àûúåc ngûúâi gioãi vïì laâm viïåc cho mònh, 
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“Nïëu töi tuyïín àûúåc nhûäng ngûúâi nhû vêåy, coá phaãi cöng ty töi àaä thaânh 
cöng hún nhiïìu khöng!”, anh than thúã.

Khi töi hoãi thò anh giaãi thñch kyä hún, rùçng luác àêìu nhên viïn cuãa anh ai 
nêëy àïìu rêët phêën chêën, nhûng vaâi thaáng sau hoå mêët dêìn àöång lûåc vaâ 
nhiïåt tònh nguöåi laånh. Rùçng noái chung ngûúâi cuãa cöng ty laâm viïåc thiïëu 
hiïåu quaã, kïët quaã khöng öín àõnh vaâ chó ngöìi àoá chúâ chó thõ cuãa cêëp trïn. 
Vêën àïì khöng dûâng úã àoá, anh cay àùæng cho biïët, möîi khi tòm àûúåc ai àoá 
laâm viïåc töët, thò chó vaâi thaáng sau hoå laåi têëp tïính rúâi boã cöng ty.

Töi giaãi thñch cho Alex hiïíu, laâ ngûúâi àûáng àêìu, anh phaãi chõu traách 
nhiïåm cho haânh àöång cuãa nhên viïn. Nïëu muöën ngûúâi cuãa mònh thay 
àöíi, anh phaãi thay àöíi trûúác. Nhû baån coá thïí àoaán àûúåc, nghe töi noái 
thïë anh lêåp tûác giêîy naãy lïn rùçng sao anh laåi phaãi chõu traách nhiïåm cho 
àöåi nguä nhên viïn vûâa keám coãi vûâa thiïëu àöång lûåc chûá.

Àïí thuyïët phuåc àûúåc Alex, töi bùæt àêìu tòm hiïíu caách anh àiïìu haânh cöng 
ty cuäng nhû quaãn lyá nhên viïn àïí phaát hiïån nhûäng vêën àïì maâ anh vö 
tònh taåo ra.

Hoáa ra lyá do khiïën nhên viïn coá tû tûúãng khöng öín àõnh vaâ laâm viïåc 
khöng hiïåu quaã laâ vò cöng ty anh khöng hïì coá quy trònh tuyïín choån kyä 
caâng àïí tòm àuáng ngûúâi àuáng viïåc. Alex khöng daânh nhiïìu thúâi gian 
vaâo cöng àoaån tòm kiïëm, phoãng vêën vaâ kiïím tra nhên viïn. Cöng ty 
anh cuäng chùèng coá nhûäng chuêín mûåc vaâ nöåi quy roä raâng, coân cöng taác 
huêën luyïån nhên viïn laåi bõ xem nheå.

Lyá do khiïën cêëp dûúái cuãa anh toã ra uâ lyâ, thuå àöång laâ vò anh aáp àùåt mïånh 
lïånh tûâ trïn xuöëng maâ khöng chõu lùæng nghe yá kiïën cuãa cêëp dûúái hay 
cho hoå möåt mûác àöå quyïìn haån naâo àoá.

Cuöëi cuâng, súã dô nhûäng ngûúâi gioãi thûúâng khùn goái ra ài laâ vò coá laâm 
töët mêëy hoå cuäng chùèng àûúåc àaäi ngöå hay àïì baåt lïn chûác vuå cao hún. 
Naãn loâng, hoå àaânh rúâi boã cöng ty.
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Sau nhiïìu lêìn tû vêën cho Alex, töi àaä giuáp anh hiïíu rùçng nïëu muöën thu 
huát vaâ giûä chên ngûúâi taâi, trûúác hïët anh phaãi laâ nhaâ quaãn lyá gioãi. Anh 
phaãi taåo möi trûúâng laâm viïåc töët, vúái nhûäng quy àõnh roä raâng vaâ phêìn 
thûúãng xûáng àaáng àïí khñch lïå tinh thêìn laâm viïåc töët.

Alex hiïíu rùçng anh phaãi chõu traách nhiïåm cho nhûäng vêën àïì cuãa cöng 
ty mònh vaâ bùæt tay vaâo thûåc hiïån tûâng bûúác àïí taåo ra möåt àöåi nguä nhên 
lûåc gioãi. Anh röët raáo dûát àiïím nhûäng phêìn viïåc sau:
n Laâm töët cöng taác phoãng vêën vaâ choån lûåa kyä caâng àïí tuyïín àûúåc 

nhûäng ngûúâi coá àam mï, tham voång vaâ coá àöång lûåc laâm viïåc 
töët.

n Chuêín hoáa quy trònh laâm viïåc, taåo ra möi trûúâng laâm viïåc töët vaâ 
thûúâng xuyïn giûä möëi quan hïå hai chiïìu vúái nhên viïn qua nhûäng 
buöíi hoåp cuäng nhû huêën luyïån.

n Àûa ra chñnh saách thûúãng phaåt húåp lyá, khuyïën khñch nhên viïn laâm 
viïåc töët hún mong àúåi. Vñ duå: Ai coá saáng kiïën, àïì xuêët vaâ thûåc hiïån 
möåt dûå aán töët seä àûúåc chia lúåi nhuêån theo möåt tó lïå naâo àoá vaâ àûúåc 
thûúãng theo quyá.

n Töí chûác trao àöíi hoùåc hoåp mùåt haâng thaáng vúái nhên viïn àïí hiïíu 
roä hún muåc tiïu, nhu cêìu, nhûäng vêën àïì naãy sinh trong cöng viïåc 
vaâ àaánh giaá vïì caách thûác thûåc hiïån cuäng nhû kïët quaã cöng viïåc cuãa 
hoå.

Nhûäng gò xaãy ra sau nhûäng thay àöíi naây trïn caã tuyïåt vúâi. Thaái àöå vaâ 
kïët quaã laâm viïåc cuãa nhên viïn anh thay àöíi hoaân toaân. Hoå laâm viïåc 
nhiïåt tònh hún, hiïåu quaã hún vaâ cuäng nùng àöång hún. Tiïëng laânh àöìn 
xa, nhiïìu ngûúâi gioãi àïën àêìu quên cho cöng ty anh hún. Nhúâ vêåy maâ 
mûác àöå haâi loâng cuãa khaách haâng vaâ doanh thu cöng ty anh àûúåc nêng 
cao lïn rêët nhiïìu.

Bêy giúâ baån haäy daânh möåt khoaãng thúâi gian thñch húåp àïí hoaân thaânh 
baâi têåp naây, baån nheá.
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Đổ lỗi Chịu trách nhiệm Hành động

Baån àaä laâm xong baâi têåp úã trïn chûa? Töët lùæm! Trûúác khi bùæt àêìu phêìn 
tiïëp theo, baån haäy xem qua caách laâm baâi têåp naây cuãa möåt trong nhûäng 
hoåc viïn cuãa töi.

Đổ lỗi Chịu trách nhiệm Hành động

Đối thủ giảm giá và 
giành mất thị phần

Tôi chưa đưa ra cho 
khách hàng những lợi 
ích đủ sức hấp dẫn

Sáng tạo cách thức mới 
để bán sản phẩm/dịch vụ 
giúp phân biệt công ty 
tôi với các đối thủ cạnh 
tranh

Khách hàng thường 
bỏ đi

Tôi chưa xây dựng mối 
quan hệ tốt và thân 
thiết với khách hàng

Xây dựng bộ phận 
Chăm sóc khách hàng 
và chương trình “Khách 
hàng thân thiết”

Thị trường đã bão 
hòa

Tôi không mở ra thị 
trường mới

Mở chi nhánh ở những 
tỉnh thành khác, quảng 
bá trên Internet

Khách hàng không 
biết đến chúng tôi

Tôi chưa chú trọng 
đúng mức vào khâu 
tiếp thị và bán hàng

Xây dựng đội ngũ bán 
hàng giỏi và các chiến 
dịch quảng cáo

Không có nhiều tiền 
để quảng cáo

Tôi chưa khám phá ra 
những kênh quảng cáo 
rẻ hơn

Học những cách thức 
quảng cáo trên những 
phương tiện rẻ tiền hoặc 
miễn phí – như blog, 
phòng chat, Youtube, 
v.v…
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b. Tû duy 2: Quan niïåm thêët baåi laâ meå thaânh cöng
Thêåt khöng may, trúã ngaåi lúán nhêët trïn con àûúâng kinh doanh cuãa moåi 
ngûúâi – duâ laâ bùæt àêìu möåt cöng ty múái, saáng taåo möåt saãn phêím múái hay 
bûúác vaâo möåt thõ trûúâng múái – chñnh laâ nöîi súå thêët baåi. Bïn caånh àoá, 
têm lyá thêët voång vaâ bêët lûåc khi àöëi mùåt vúái nhûäng sai lêìm chñnh laâ “goát 
chên Achilles” cuãa àa söë caác doanh nhên.

Trong khi àoá, nhûäng lêìn thêët baåi, nhûäng luác thoaái traâo, nhûäng nöîi thêët 
voång laåi chñnh laâ nhûäng trúã ngaåi buöåc phaãi traãi qua trong quaá trònh kinh 
doanh vaâ laâm giaâu cuãa doanh nhên, vñ nhû viïåc möåt con bûúám àïí coá 
böå caánh rûåc rúä sùæc maâu nhêët àõnh phaãi traãi qua giai àoaån laâm möåt con 
sêu xêëu xñ vêåy. Quaá trònh xêy dûång bêët kyâ cöng ty thaânh cöng naâo thêåt ra 
laâ möåt quaá trònh kinh qua nhûäng thêët baåi, sai lêìm, nhûäng lêìn bõ tûâ chöëi 
phuä phaâng vaâ nhûäng thêët voång ï chïì. Thûã hoãi trïn àúâi coá mêëy khi moåi 
viïåc diïîn ra nhû mong àúåi? Trïn quaäng àûúâng êëy, nhûäng ai mang cùn 
bïånh súå thêët baåi seä rúi ruång hïët, chó coân laåi nhûäng ngûúâi coá tinh thêìn 
laåc quan, tûå tin khi àöëi àêìu vúái khoá khùn thûã thaách. Àoá laâ nhûäng ngûúâi 
biïën nhûäng viïåc bêët nhû yá, nhûäng thêët voång thaânh baân àaåp cho sûå thay 
àöíi chiïën thuêåt vaâ cuãng cöë sûác maånh cuãa mònh.

Àêy chñnh laâ lyá do taåi sao nhiïìu ngûúâi – àûúåc lêåp trònh theo löëi suy nghô 
möåt chiïìu, thûúâng vúá ngay lêëy cêu traã lúâi coá sùén vaâ chó chúâ àúåi kïët quaã 
töët nhêët – thûúâng thêët baåi trong kinh doanh. Möåt lêìn töi àoåc möåt baâi 
baáo noái vïì möåt thuã khoa úã möåt trûúâng phöí thöng. Cö beá àaä khoác khi 
chó àaåt àûúåc baãy àiïím 10 trong kyâ thi töët nghiïåp. Cö thêët voång vò thiïëu... 
àiïím 10 thûá taám, cö khöng thêåt sûå hoaân haão trong höì sú xin cêëp hoåc 
böíng maâ cö nhùæm túái.

Àoåc xong baâi baáo àoá, töi caãm thêëy töåi nghiïåp cho cö beá. Khöng phaãi vò 
cö khöng àaåt àuã taám àiïím 10 möåt caách troån veån, maâ búãi vò töi biïët rùçng 
nïëu vaâo luác naây, cö khöng chõu nöíi sûå bêët toaân nho nhoã àoá, thò mai naây 
cö seä khoá thaânh cöng trong bêët kyâ nghïì nghiïåp naâo maâ cö lûåa choån. 
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Mong manh, yïëu úát nhû thïë, cö seä dïî guåc ngaä trûúác nhûäng thêët baåi vaâ 
thêët voång lúán hún trûúác khi vïì àñch thaânh cöng.

Töi tin rùçng, àïí thaânh cöng trong bêët cûá viïåc gò, àêìu tiïn ta phaãi daám 
chêëp nhêån khaã nùng coá thïí phaãi nïëm traãi nhûäng quaã àùæng cuãa thêët baåi, 
lêìm lúä, àöí bïí,... Thaânh cöng khöng bao giúâ laâ möåt àaåi löå thùèng tùæp rúåp 
boáng nhûäng haâng cêy. Nïëu biïíu diïîn trïn àöì thõ thò àoá laâ con àûúâng 
rùng cûa tröìi lïn suåt xuöëng àêìy kõch tñnh. Àuáng thïë, chùång àûúâng ài 
túái thaânh cöng bao giúâ cuäng ngoùçn ngoeâo, khuác khuyãu vúái bao nhiïu 
chûúáng ngaåi vaâ baån vúái tû caách laâ ngûúâi böå haânh vûâa múái vûúåt qua 
àûúåc àónh nuái naây thò àaä thêëy trûúác mùåt ngoån nuái khaác sûâng sûäng hiïån 
lïn. Tiïíu sûã cuãa hêìu hïët caác doanh nhên thaânh àaåt (trong àoá coá töi) cho 
thêëy nhûäng thùng trêìm vaâ khöng ñt lêìn thêët baåi cay àùæng trûúác khi hoå 
àaåt àûúåc giêëc mú cuãa mònh. Chuáng ta haäy cuâng àiïím qua.

Trong quaá trònh gêy dûång cöng ty Disney, Walt Disney àaä àïën mûác gêìn 
phaá saãn töíng cöång 12 lêìn àïí cuöëi cuâng xêy dûång àûúåc möåt trong nhûäng 
cöng ty giaãi trñ lúán nhêët vaâ thaânh cöng nhêët trong lõch sûã.

Donald Trump tûâng hai lêìn àûáng bïn búâ vûåc phaá saãn trong ngaânh kinh 
doanh maâ öng gioãi nhêët laâ bêët àöång saãn trûúác khi àaåt àïën danh hiïåu öng 
vua bêët àöång saãn vaâ danh tiïëng nhû bêy giúâ. (Öng cuäng laâ chuã chûúng 
trònh “Ngûúâi têåp sûå” (The Apprentice) nöíi tiïëng trïn toaân thïë giúái.)

Lim Tow Yong, ngûúâi saáng lêåp ra Emporium tuyïn böë phaá saãn úã tuöíi 72 
vúái moán núå lïn àïën haâng triïåu àö. Nhûng öng khöng chõu “boá tay” úã 
caái tuöíi thêët thêåp cöí lai hy maâ lêåp ra möåt cöng ty khaác vaâ dûång laåi cú 
nghiïåp cuãa mònh úã tuöíi... 82.

Khi Sim Wong Hoo lêåp ra Creative Technologies thò saãn phêím àêìu tiïn 
cuãa öng, Cubic 99, laâ möåt thêët baåi lúán, tiïëp theo laâ möåt chuöîi nhûäng 
thêët baåi khaác. Nhûng chñnh nhúâ ruát ra kinh nghiïåm úã nhûäng lêìn thêët baåi 
àoá maâ saãn phêím Sound Blaster thaânh cöng nhû möåt hiïån tûúång giuáp 
cöng ty öng kiïëm àûúåc haâng tó àö.
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9 nùm sau khi Steve Jobs bùæt àêìu vaâ xêy dûång cöng ty Apple vang danh 
böën biïín, öng bõ àêíy ra khoãi con thuyïìn maâ chñnh öng xêy dûång vaâ laâm 
cho noá lúán maånh. Chûa dûâng laåi úã àoá, cöng ty tiïëp theo maâ öng saáng 
lêåp (NeXT Computers) laåi laâ möåt thêët baåi thaãm haåi khaác. Nhûng röìi Pixar 
cuãa öng ra àúâi (hiïån laâ haäng phim hoaåt hònh thaânh cöng nhêët thïë giúái) 
giuáp öng nhû möåt ngûúâi huâng quay trúã laåi vûåc dêåy Apple àang trïn búâ 
vûåc phaá saãn, laâm cho noá trúã thaânh möåt trong ñt doanh nghiïåp cöng nghïå 
thöng tin thaânh cöng nhêët haânh tinh. Danh saách nhûäng ngûúâi biïën thêët 
baåi ban àêìu thaânh thaânh cöng chung cuöåc coân keáo daâi ra maäi...

Taåi sao thêët baåi laåi laâ meå thaânh cöng
Cêu hoãi àùåt ra laâ taåi sao phêìn lúán doanh nhên coá àûúåc thaânh cöng höm 
nay àïìu kinh qua chuöîi thêët baåi trûúác àoá? Töi tin rùçng, àïí thaânh cöng 
trong kinh doanh, baån phaãi traãi qua nhûäng baâi hoåc vaâ kinh nghiïåm àau 
thûúng, tûåa nhû àïí coá nhûäng haåt gaåo trùæng ngêìn phaãi traãi qua quaá trònh 
xay xaát àau àúán vêåy. 

Trong thïë giúái kinh doanh, nhûäng baâi hoåc nhû vêåy khöng àïën tûâ saách 
vúã (nhû trong trûúâng hoåc) maâ laâ nhûäng kinh nghiïåm thêët baåi ngoaâi àúâi. 
Khi thêët baåi trong möåt viïåc gò àoá, chuáng ta seä biïët àûúåc caái gò laâm àûúåc, 
caái gò khöng laâm àûúåc. Liïn tuåc hoåc hoãi vaâ ruát kinh nghiïåm tûâ nhûäng gò 
khöng hiïåu quaã vaâ thay àöíi chiïën lûúåc, cuöëi cuâng chuáng ta seä ài àïën 
thaânh cöng.

Suy cho cuâng, thaânh cöng xuêët phaát tûâ quaá trònh liïn tuåc àiïìu chónh, 
sûãa chûäa àïí coá nhûäng phûúng phaáp vaâ quyïët àõnh àuáng àùæn. Möåt 
quyïët àõnh àuáng chó àïën tûâ nhûäng gò maâ chuáng ta thêåt sûå traãi qua. Vaâ 
kinh nghiïåm quyá giaá nhêët, kyâ laå thay, thûúâng túái tûâ nhûäng quyïët àõnh sai 
lêìm... vaâ baån phaãi traã giaá!

Têët nhiïn, bao giúâ cuäng coá nhûäng viïåc chuáng ta coá thïí laâm àïí giaãm thiïíu 
nhûäng sai lêìm vaâ thêët baåi. Àoá laâ lyá do taåi sao töi viïët quyïín saách naây. 
Àoá cuäng laâ lyá do taåi sao viïåc nghiïn cûáu höìi kyá vaâ tûå truyïån cuãa nhûäng 
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doanh nhên huyïìn thoaåi laåi quan troång àïën vêåy. Búãi vò khi nhòn laåi 
chùång àûúâng gêåp ghïình ài túái thaânh cöng, hoå seä töíng kïët nhûäng kinh 
nghiïåm, thêët baåi, sai lêìm vaâ hûúáng dêîn baån caách traánh nhûäng caái höë 
àoá. Tuy vêåy, duâ baån hoåc àûúåc bao nhiïu tûâ saách vúã vaâ ngûúâi khaác thò 
khöng baâi hoåc naâo thiïët thûåc hún baâi hoåc tûâ chñnh thûåc tïë kinh doanh vaâ 
“lao” vaâo cuöåc cuãa baån. Àoá laâ caái maâ öng baâ ta goåi laâ trûúâng àúâi.

Bñ quyïët àïí vûúåt qua thêët baåi vaâ thêët voång
Vêåy nhûäng doanh nhên thaânh cöng àaä “chuêín bõ” cho mònh nhû thïë 
naâo àïí àöëi mùåt vúái nhûäng thêët baåi vaâ sai lêìm cuãa chñnh mònh? Hoå laâ 
nhûäng ngûúâi sinh ra àaä àêìy baãn lônh, khöng biïët súå, khöng sûát meã möåt 
chuát niïìm tin vaâo mònh, hay khöng bao giúâ buöìn baä trûúác nhûäng thêët 
baåi û? Têët nhiïn laâ khöng coá chuyïån nhû thïë! Thêët baåi laâ möåt nöîi àau 
vaâ laâ ngûúâi ai cuäng biïët àau vaâ súå àau. Khaác biïåt laâ úã chöî hoå hoåc àûúåc 
caách tiïëp cêån vêën àïì möåt caách àuáng àùæn.

Tûâ kinh nghiïåm baãn thên, töi coá thïí noái vúái baån rùçng doanh nhên cuäng 
súå thêët baåi nhû têët caã moåi ngûúâi, coá khi coân súå hún vò hoå àaä àêìu tû, àöi 
khi caã cuöåc söëng cuãa mònh vaâo àoá. Hoå cuäng caãm thêëy nöîi thuác baách 
muöën boã chaåy khi gùåp khoá khùn. Khaác biïåt laâ úã chöî hoå coá caách àõnh 
nghôa riïng vïì thêët baåi.

Trong khi nhûäng ngûúâi bònh thûúâng àõnh nghôa thêët baåi laâ khi mònh 
khöng coá àûúåc kïët quaã nhû mong muöën; röìi àïí caãm giaác töìi tïå vaâ súå haäi 
àïën mûác “caåch àïën giaâ” ngûå trõ trong loâng maâ khöng daám àùåt ra möåt 
muåc tiïu naâo nûäa, cuäng giöëng nhû cö beá thuã khoa, cho rùçng mònh thêët 
baåi khi chó àaåt àûúåc baãy àiïím 10 chûá khöng phaãi caã  taám. Nïëu töi cuäng 
àõnh nghôa thêët baåi theo caách êëy, chùæn chùæn töi seä khöng coá àuã duäng 
khñ àïí tiïëp tuåc laâm viïåc vaâ àûa ra phûúng phaáp múái dêîn dùæt cöng ty àïën 
võ trñ nhû ngaây höm nay. Chùæc hùèn töi àaä caãm thêëy “thua àûát àuöi con 
noâng noåc” vaâ boã cuöåc khi chó coá möåt ngûúâi duy nhêët àùng kyá khoáa hoåc 
“Nhûäng Mö Thûác Cuãa Thaânh Cöng” vaâo lêìn giúái thiïåu àêìu tiïn. Vaâ töi 
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cuäng coá thïí chêëp nhêån thêët baåi khi nhiïìu nhaâ xuêët baãn tûâ chöëi khöng in 
quyïín saách àêìu tay cuãa mònh, “Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng thïë!”

Khöng coá thêët baåi, chó coá baâi hoåc kinh nghiïåm
Trong khi êëy, nhûäng doanh nhên thêåt sûå àïìu tin rùçng khi khöng àaåt àûúåc 
muåc tiïu thò àoá khöng phaãi laâ thêët baåi, maâ chó laâ baâi hoåc kinh nghiïåm. 
Hoå hoåc hoãi tûâ kinh nghiïåm êëy àïí thay àöíi, àiïìu chónh caách thûác tiïën 
haânh cho àïën khi thaânh cöng múái thöi. Hoå tin rùçng hoå chó thêët baåi khi 
tûâ boã viïåc àang laâm hay ûúác mú àang êëp uã. Möåt khi khöng boã cuöåc, hoå 
laâ keã “bêët khaã chiïën baåi”.

Dô nhiïn, khi baån coá tinh thêìn “khöng bao giúâ boã cuöåc”, nhûäng thêët 
voång, sai lêìm, trúã ngaåi thêåm chñ thêët baåi chó laâ taåm thúâi. Nhiïìu doanh 
nhên thaânh àaåt tin rùçng thêët baåi lúán nhêët chñnh laâ KHÖNG laâm gò caã. 

“Baån mêët trùæng nhûäng cuá àaánh maâ baån khöng 
bao giúâ thûåc hiïån” 

Wayne Gretzky, cêìu thuã Hockey gioãi nhêët thïë giúái

Niïìm tin seä giuáp baån vûúåt qua nhûäng thúâi àiïím khoá khùn nhêët
Àiïìu quan troång nhêët chñnh laâ nuöi dûúäng niïìm tin tûúãng sùæt son rùçng 
moåi chuyïån seä töët àeåp khi baån coá àuã quyïët têm tòm bùçng àûúåc caách giaãi 
quyïët vêën àïì. Thiïëu ài niïìm tin khöng gò lay chuyïín êëy, baån seä khöng coá 
àuã nöåi lûåc àïí vûúåt qua têët caã nhûäng thûã thaách trïn con àûúâng vïì àñch. 

Khi nghiïn cûáu vaâ hoåc têåp caách tû duy cuãa nhûäng nhaâ laänh àaåo vaâ 
doanh nhên lúán trïn thïë giúái, töi phaát hiïån ra rùçng têët caã nhûäng ngûúâi 
naây àïìu coá niïìm tin vûäng nhû baân thaåch rùçng moåi thûá xaãy ra àïìu coá 
lyá do cuãa noá. Khi trúã ngaåi xuêët hiïån bêët kïí hoå àaä nöî lûåc nhû thïë naâo, 
thò trong nguy coá cú, nghôa laâ bêët cûá thêët baåi, sai lêìm naâo cuäng mang 
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trong noá möåt may mùæn tiïìm êín. Niïìm tin naây tiïëp thïm cho hoå sûác 
maånh àïí vûäng bûúác tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh, trong khi àa söë nhûäng 
ngûúâi khaác boã cuöåc giûäa àûúâng.

Coá möåt àiïìu töët àeåp daânh cho baån: trong quyïín saách naây, töi seä chia seã 
vúái baån nhûäng baâi hoåc quan troång nhêët maâ baån cêìn nùæm àûúåc àïí giaãm 
thiïíu thêët baåi vaâ ruát ngùæn àoaån àûúâng vïì àñch.

c. Tû duy 3: Liïn tuåc vaâ khöng ngûâng saáng taåo
Baån àaä bao giúâ àùåt ra cêu hoãi, taåi sao 80% cöng ty coá thïí töìn taåi trong 
voâng 5 nùm àêìu tiïn laåi thêët baåi trong voâng 5 nùm túái?

Lyá do laâ vò nïìn kinh tïë thõ trûúâng thay àöíi liïn tuåc, do àoá nhûäng mùåt 
haâng haái àûúåc ra tiïìn höm nay coá thïí khöng coân mang laåi lúåi nhuêån 
trong voâng 3 hay 5 nùm túái. Nïëu baån vêîn laâm viïåc theo cuâng möåt cung 
caách vaâ cho rùçng moåi thûá vêîn theo möåt trêåt tûå cuä, baån seä nhanh choáng 
bõ loaåi khoãi cuöåc chúi.

Laâ möåt doanh nhên thaânh cöng coá nghôa laâ baån phaãi saáng taåo khöng 
ngûâng. Baån luön phaãi tòm caách vûúåt qua chñnh mònh bùçng nhûäng saáng 
kiïën caãi caách trong hoaåt àöång kinh doanh, khêu tiïëp thõ vaâ xêy dûång 
hònh aãnh cöng ty. Trong kinh doanh, dêåm chên taåi chöî coá nghôa laâ chïët, 
möåt doanh nghiïåp cêìn àûúåc caãi tiïën liïn tuåc àïí coá mûác àöå tùng trûúãng 
cao. Bill Gates tûâng phaát biïíu, chòa khoáa dêîn túái thaânh cöng trong kinh 
doanh chñnh laâ khöng ngûâng àöíi múái, vaâ tûå laâm löîi thúâi chñnh nhûäng 
saãn phêím cuä cuãa mònh bùçng nhûäng saãn phêím tiïn tiïën hún cuãa mònh. 
Nïëu möåt doanh nghiïåp khöng laâm àûúåc àiïìu àoá, súám muöån gò àöëi thuã 
cuäng seä laâm.

Àoá laâ lyá do taåi sao vûâa tung ra möåt phêìn mïìm nhû Windows, Microsoft 
àaä bùæt tay ngay vaâo laâm phiïn baãn tiïëp theo coá nhiïìu tñnh nùng hún 
vaâ caái sau bao giúâ cuäng ûu viïåt hún caái trûúác nhû ta coá thïí thêëy qua 
Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, v.v...  Bill 
Gates laâ ngûúâi hiïíu roä rùçng ngay khi hoå nguã quïn trïn chiïën thùæng vaâ 
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ngûâng saáng taåo, caác cöng ty khaác seä taåo ra phêìn mïìm töët hún vaâ cûúáp 
ài thõ phêìn cuãa hoå.

Àiïìu nhû vêåy vêîn thûúâng xaãy ra vúái nhûäng cöng ty khöng kõp thúâi laâm 
múái mònh. Trong thêåp niïn 1990, Motorola laâ haäng saãn xuêët àiïån thoaåi 
laâm mûa laâm gioá trïn thõ trûúâng. Àiïån thoaåi cuãa Motorola coá thiïët kïë 
àeåp nhêët vúái cöng nghïå tiïn tiïën nhêët. Rêët nhiïìu ngûúâi, trong àoá coá töi, 
muöën súã hûäu möåt chiïëc àiïån thoaåi Motorola. Vaâo nùm 1994, thõ phêìn 
toaân cêìu cuãa noá laâ 60%.

Motorola cuãa ngaây höm nay thò sao? Miïëng baánh toaân cêìu cuãa hoå chó 
coân 9,5% (2008) vaâ böå phêån saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång bõ löî 418 triïåu 
àö Myä trong quyá 1 nùm 2008. Caái gò àaä laâm cho ngûúâi huâng naây sa 
suát àïën thïë? Thïë giúái cöng nghïå àaä thay àöíi tûâ soáng sang cöng nghïå söë 
maâ Motorola vêîn àuãng àónh trïn àónh vinh quang cuãa ngaây höm qua. 
Trong khi êëy, Nokia vaâ Sony Ericsson toã ra nhanh nhaåy hún, saáng taåo 
hún àaä cho ra àúâi nhiïìu mêîu thiïët kïë àeåp hún vaâ tiïån duång hún (vúái 
nhûäng phêìn mïìm vûúåt tröåi). Vò thïë chùèng coá gò khoá hiïíu khi hoå àaä lêëy 
ài möåt phêìn lúán thõ phêìn vaâ lúåi nhuêån cuãa Motorola.

Baån coá biïët cöng cuå tòm kiïëm trïn maång àêìu tiïn laâ gò khöng? Àoá 
laâ Google, Yahoo! hay MSN? Thêåt ra khöng phaãi cöng ty naâo trïn 
àêy caã. Cöng cuå tòm kiïëm àêìu tiïn trïn thïë giúái laâ Alta Vista. Nhiïìu 
ngûúâi coá thïí chûa tûâng nghe túái caái tïn naây chó vò àoá laâ trang web 
laåc hêåu ñt ngûúâi vaâo. Thïë maâ noá àaä vang boáng möåt thúâi. Thûåc tïë, 
nhiïìu cöng ty tûâng dêîn àêìu thõ trûúâng chó cêìn lú laâ cöng taác àöíi múái 
saáng taåo trong möåt thúâi gian ngùæn laâ bõ xoáa söí hoùåc phaãi baán ài cho 
àöëi thuã. Àiïìu naây àaä, àang vaâ seä xaãy ra vúái töëc àöå nhanh hún vúái 
nhûäng ngûúâi àûáng àêìu maâ tin tûúãng (möåt caách ngöëc nghïëch vaâ kiïu 
ngaåo) rùçng saãn phêím hoùåc dõch vuå cuãa hoå laâ töëi ûu, vaâ rùçng khöng 
cêìn phaãi chûäa möåt con gaâ àang àeã trûáng vaâng.

Khi Alta Vista tuåt hêåu cuäng laâ luác cú höåi múã ra cho Yahoo! nhaãy vaâo vaâ 
chiïëm lônh võ trñ dêîn àêìu. Röìi àiïìu gò xaãy ra? Möåt thúâi gian sau, Yahoo! 
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toã ra chêåm vaâ yïëu trong viïåc múã röång dõch vuå tòm kiïëm vaâ dõch vuå quaãng 
caáo, thïë laâ coá chöî cho Google – möåt cöng cuå tòm kiïëm múái ra loâ – nhaãy 
vaâo vaâ tûúác mêët 70% thõ phêìn, àïí laåi 30% cho nhûäng trang web tòm 
kiïëm khaác chia nhau. Trong möåt thõ trûúâng thay àöíi liïn tuåc nhû ngaây 
höm nay, möåt gaä khöíng löì cuäng coá thïí guåc ngaä trong voâng chûa túái 5 
nùm, nïëu hoå ngûâng saáng taåo vaâ nöî lûåc tòm nhûäng phûúng caách múái àïí 
kinh doanh.

Thay vò coi àiïìu naây nhû möåt àónh nuái khoá vûúåt qua, haäy xem noá nhû 
möåt cú höåi cho baån vûúåt lïn trong cuöåc àua. Àiïìu naây coá nghôa laâ bao 
giúâ cuäng coá cú höåi cho cöng ty tñ hon cuãa baån laách lïn phña trûúác, 
chiïëm lônh võ trñ cuãa nhûäng ngûúâi khöíng löì. Taåi sao khöng? Vêën àïì àún 
giaãn laâ úã chöî, haäy tòm caách phuåc vuå khaách haâng töët hún hùèn hoå!

Xin nhêën maånh lêìn nûäa, nïëu baån khöng liïn tuåc saáng taåo vaâ àöíi múái, 
baån seä khoá loâng truå laåi àûúåc sau 10 nùm. Töi khùèng àõnh vúái baån rùçng 
nïëu cöng ty cuãa chuáng töi khöng thûúâng xuyïn àöíi múái chûúng trònh, 
múã röång quy mö vaâ nhaãy vaâo nhûäng thõ trûúâng khaác nhû Indonesia, 
Trung Quöëc, Thaái Lan, ÊËn Àöå vaâ Malaysia, chuáng töi coá thïí àaä bõ möåt 
àöëi thuã múái toanh naâo àoá cho “ra ròa”!

Chi phñ vêån haânh haâng thaáng cho Adam Khoo Learning Technologies 
Group (AKTLG) vaâo khoaãng 500 ngaân àö vaâ thõ trûúâng Singapore chó 
chiïëm khoaãng 50% doanh thu vaâ lúåi nhuêån. Nïëu töi khöng têåp trung 
vaâo viïåc tung ra nhûäng khoáa hoåc múái (nhû “Wealth Academy” (Khoáa 
hoåc laâm giaâu)  vaâ “Internet Marketing Academy” (Khoáa hoåc tiïëp thõ trïn 
maång)), viïët nhûäng quyïín saách múái (hai quyïín möåt nùm), luön xem laåi 
vaâ thay àöíi chiïën lûúåc tiïëp thõ vaâ phên phöëi (nhû àaánh vaâo thõ trûúâng 
trûúâng hoåc), thò coá leä AKTLG àaä khöng thïí laâ ngûúâi dêîn àêìu thõ trûúâng 
vïì caác khoáa hoåc phaát triïín baãn thên úã Chêu AÁ. Nïëu chuáng töi khöng 
liïn tuåc phaát triïín, coá leä möåt àöëi thuã naâo àoá àaä bùæt kõp vaâ àêíy chuáng töi 
ra khoãi àûúâng àua.
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Caác doanh nhên thaânh àaåt hiïíu roä rùçng hoå khöng thïí giûä vûäng võ thïë cuãa 
mònh nïëu chó cho ra àúâi möåt loaåi saãn phêím vúái mêîu maä vaâ chêët lûúång 
nhû nhau, hïët nùm naây qua nùm khaác. Cöng ty cuãa baån khöng thïí giûä 
nguyïn têìm voác cuä maâ chó coá thïí múã röång hoùåc thu heåp. Nguyïn nhên 
laâ vò cöng ty cuãa baån laâ möåt têåp húåp con trong möåt têåp húåp lúán àang 
thay àöíi tûâng ngaây, vò thïë noá cuäng phaãi thay àöíi theo. Yïu cêìu cuãa khaách 
haâng khöng ngûâng tùng lïn, àöëi thuã caãi tiïën liïn tuåc, thoái quen laâm viïåc 
cuãa nhên viïn cuäng thay àöíi. Nhû vêåy, nïëu cûá “böín cuä soaån laåi”, baån 
seä khöng thïí duy trò àûúåc võ thïë hiïån taåi. Trong tû thïë giêîm chên taåi chöî, 
cöng ty cuãa baån seä chïët dêìn chïët moân vaâ súám muöån gò cuäng bõ thay thïë 
hoùåc bõ thön tñnh búãi möåt cöng ty khaác töët hún trong ngaânh.

Thïë laâ baån àaä biïët àûúåc ba yïëu töë quan troång laâm nïn caái goåi laâ tû 
duy kinh doanh, chuáng ta haäy chuyïín sang tòm hiïíu vïì nhûäng kyä nùng 
khöng thïí thiïëu trong kinh doanh.

2. Kyä nùng kinh doanh
Möåt àiïìu töëi quan troång khaác giuáp baån thaânh cöng trong viïåc xêy dûång 
möåt doanh nghiïåp laâ caác kyä nùng kinh doanh. Coá thïí noái súã dô phêìn lúán 
caác chuã doanh nghiïåp thêët baåi (trïn 90%) laâ vò àa söë moåi ngûúâi thaânh 
lêåp cöng ty maâ khöng hïì biïët phaãi laâm nhûäng gò àïí xêy dûång vaâ àiïìu 
haânh möåt cöng ty thöng suöët. Àún giaãn, hoå khöng coá nhûäng kyä nùng 
cêìn thiïët.

Baån coá thïí àùåt cêu hoãi: nïëu vêåy, cúá sao hoå laåi múã cöng ty? Àiïìu gò khiïën 
hoå nghô mònh coá thïí thaânh cöng? Àiïìu nguy hiïím chïët ngûúâi àêìu tiïn 
laâ nhûäng giaã thuyïët hoå àùåt ra. Vaâ àoá laâ möåt tiïìn giaã àõnh “àeåp àeä”. Ai 
nêëy àïìu chùæc mêím rùçng, chó cêìn hoå thöng thaåo “caách laâm” trong lônh 
vûåc maâ cöng ty kinh doanh thò hoå ùæt seä biïët caách àiïìu haânh cöng ty kinh 
doanh trong lônh vûåc àoá möåt caách ngon laânh (trñch dêîn lúâi nhêån àõnh 
cuãa bêåc thêìy vïì kinh doanh laâ Michael Gerber).
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Cuå thïí, nhiïìu ngûúâi cho rùçng hïî biïët nêëu moán phúã laâ hoå coá thïí laâm 
chuã möåt tiïåm baán phúã vaâ khiïën cho khaách têëp nêåp àïën ùn. Rùçng chó 
cêìn baån laâ ngûúâi thêìy daåy gioãi laâ baån coá thïí àiïìu haânh möåt trung têm 
àaâo taåo thaânh cöng. Tûúng tûå, chó cêìn biïët cùæt toác laâ coá thïí quaãn lyá möåt 
tiïåm laâm àêìu.

Tiïëc thay, chùèng coá gò diïîn ra trong thûåc tïë giöëng vúái pheáp giaã àõnh êëy 
caã. Biïët bao nhiïu ngûúâi vò taâi nêëu nûúáng cuãa mònh maâ múã nhaâ haâng. 
Anh ta coá thïí rêët gioãi chïë biïën moán ùn trong bïëp, nhûng laåi chùèng biïët 
gò vïì tiïëp thõ, xêy dûång thûúng hiïåu, tuyïín choån, quaãn lyá vaâ huêën luyïån 
nhên viïn. Anh ta cuäng chùèng hiïíu mö tï gò vïì caách vêån haânh, quaãn lyá 
doâng tiïìn vaâo ra, cöng taác kïë toaán, v.v... Thïë laâ taâi nêëu ùn khöng thïí 
biïën anh ta thaânh öng chuã möåt cûãa haâng buön may baán àùæt nhû mong 
muöën hay nhû giaã àõnh cuãa anh ta.  

Coá möåt àiïìu chùæc chùæn, anh ta seä boã phêìn lúán thúâi gian trong nhaâ bïëp 
àïí thûåc hiïån nhûäng viïåc nhû choån thûåc phêím, pha chïë, nêëu nûúáng, 
nïm nïëm... (búãi vò àoá laâ nhûäng viïåc maâ anh ta gioãi nhêët). Kïët quaã, anh 
ta khöng coá àuã thúâi gian daânh cho nhûäng khêu quan troång khöng keám 
cuãa möåt doanh nghiïåp laâ tiïëp thõ, taâi chñnh, phaát triïín thûúng hiïåu, quaãn 
lyá vaâ dõch vuå khaách haâng.

Kïí caã khi nhaâ haâng àöng khaách nhúâ danh tiïëng vïì taâi nêëu nûúáng cuãa 
anh ta thò chêët lûúång moán ùn cuäng seä mai möåt ài nhiïìu (vò anh ta khöng 
laâm töët khêu tuyïín duång vaâ àaâo taåo thúå nêëu chñnh), chêët lûúång phuåc 
vuå khöng öín àõnh, söí saách kïë toaán sai soát, vêën àïì tiïìn baåc seä naãy sinh, 
caã vêën àïì vúái caác nhên viïn nûäa. Cûá nhû thïë doanh thu seä suåt giaãm, 
chi phñ àêìu vaâo tùng lïn vaâ cöng ty seä suåp àöí nhanh choáng! Bûác tranh 
maâ töi vûâa phaác ra vaâi neát laâ “chuyïån thûúâng ngaây úã huyïån” xaãy ra vúái 
phêìn lúán nhûäng ngûúâi àaä tûâng haânh nghïì chuyïn vïì möåt kyä nùng naâo 
àoá (nhû nêëu ùn, laâm toác, kïë toaán, tröìng rùng, v.v...). Hoå bùæt àêìu möåt 
cöng ty, chó àïí phaát hiïån ra rùçng mònh khöng coá àuã kyä nùng àïí àiïìu 
haânh noá.
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Thêåt vêåy, kiïën thûác chuyïn mön trong möåt lônh vûåc naâo àoá maâ baån choån 
àïí kinh doanh khöng hïì àoáng goáp (hoùåc nïëu coá cuäng khöng àaáng kïí) 
cho thaânh cöng cuãa baån trong lônh vûåc àoá. Baån khöng cêìn phaãi laâ nhaâ 
taåo mêîu toác hay chuyïn gia laâm àeåp trûúác khi múã thêím myä viïån cho caác 
baâ caác cö, baån khöng nhêët thiïët phaãi laâ àêìu bïëp trûá danh àïí thaânh cöng 
trong kinh doanh nhaâ haâng. Thêåt ra, nhiïìu khi khöng biïët kiïën thûác 
chuyïn mön laåi töët hún. Taåi sao vêåy? Vò nhû thïë baån seä khöng cho mònh 
laâ “gioãi nhêët” maâ boã cöng chiïu hiïìn àaäi sô, thuï nhûäng ngûúâi coá kiïën 
thûác chuyïn mön gioãi vïì laâm viïåc cho mònh. Baãn thên baån thò têåp trung 
toaân böå thúâi gian vaâ nùng lûúång cho viïåc phaát triïín kiïën thûác, kyä nùng 
cêìn thiïët vaâ quan troång khöng keám cho sûå thaânh cöng cuãa möåt doanh 
nghiïåp nhû tiïëp thõ, taâi chñnh, quaãn lyá vaâ àiïìu haânh. Trong phêìn coân laåi 
cuãa quyïín saách naây, baån seä àûúåc hûúáng dêîn caách thûác phaát triïín caác 
kyä nùng thiïët yïëu trong kinh doanh.

Toám laåi, coá saáu kyä nùng kinh doanh quan troång maâ baån phaãi phaát triïín 
bïn caånh kiïën thûác chuyïn mön àïí xêy dûång möåt cöng ty thaânh cöng 
vaâ bïìn vûäng. Àoá laâ: 1) saáng taåo vaâ caãi tiïën, 2) phaát triïín cú cêëu töí chûác 
cöng ty, 3) quaãn lyá vaâ phaát triïín nhên sûå, 4) baán haâng vaâ tiïëp thõ, 5) 
quaãn lyá tiïìn baåc vaâ 6) phaát triïín hïå thöëng hoaåt àöång.

a. Saáng taåo vaâ caãi tiïën
Trong khi saáng taåo laâ möåt phaåm truâ vïì tû duy, noá cuäng àöìng thúâi laâ 
möåt kyä nùng maâ baån cêìn coá. Baån phaãi nùæm àûúåc kyä nùng saáng taåo àïí 
taåo dûång têìm nhòn cho cöng ty vaâ nghô ra nhûäng phûúng thûác àöåc àaáo 
trong kinh doanh, àoá laâ nhûäng àiïím seä àem laåi cho baån lúåi thïë caånh 
tranh trïn thûúng trûúâng.

Baån cuäng cêìn coá nhûäng biïån phaáp caãi tiïën, àöíi múái àïí liïn tuåc laâm múái 
hïå thöëng, saãn phêím vaâ dõch vuå cuãa baån, coá nhû thïë múái mong duy trò 
àûúåc mûác àöå tùng trûúãng vaâ võ thïë trïn thûúng trûúâng. Baån seä hoåc àûúåc 
kyä nùng naây trong chûúng 3.
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b. Phaát triïín cú cêëu töí chûác cöng ty
Tiïëp àoá, baån cêìn biïët laâm thïë naâo àïí töí chûác caác böå phêån trong cöng 
ty möåt caách húåp lyá vaâ böë trñ nhên sûå vaâo nhûäng võ trñ phuâ húåp. Bêët cûá 
möåt cöng ty naâo muöën thaânh cöng cuäng cêìn phaãi coá möåt cú cêëu húåp 
lyá àïí chaåy “chûúng trònh” cho thöng suöët. Giöëng nhû möåt chiïëc xe húi, 
caác böå phêån tûâ con öëc nhoã àïën àöång cú àïìu phaãi àûúåc àùåt vaâo àuáng 
chöî àïí maáy chaåy töët, baån cuäng cêìn biïët caách böë trñ sao cho têët caã caác 
böå phêån (nhû saãn xuêët, tiïëp thõ, töí chûác vaâ taâi chñnh) cuãa cöng ty phöëi 
húåp vúái nhau möåt caách töët nhêët àïí böí sung cho nhau chûá khöng phaãi 
truâng lùæp hoùåc caãn trúã lêîn nhau. Baån seä hoåc àûúåc nhûäng àiïìu naây trong 
chûúng 4.

c. Quaãn lyá vaâ phaát triïín nhên sûå
Möåt kyä nùng khöng keám phêìn quan troång khaác laâ baån cêìn biïët caách 
quaãn lyá con ngûúâi sao cho lûåc lûúång lao àöång cuãa baån laâ möåt àöåi nguä 
laâm viïåc hiïåu quaã nhêët. Con ngûúâi laâ thûá taâi saãn quyá giaá nhêët. Nùæm 
àûúåc kyä nùng naây laâ cú súã cho baån taåo ra möåt doanh nghiïåp coá thïí 
kiïëm vïì haâng triïåu àö vaâ múã röång trïn phaåm vi toaân thïë giúái.

Trong chûúng 7, baån seä biïët àûúåc rùçng möåt cöng ty chó thaânh cöng khi 
coá nhûäng con ngûúâi laâm viïåc cho noá. Nhiïìu ngûúâi coá thïí laâm viïåc möåt 
mònh rêët töët, nhûng laåi khöng nùæm àûúåc caách thûác têåp húåp, xêy dûång vaâ 
múã röång àöåi nguä laâm viïåc, vò thïë cöng ty cuãa hoå cuäng chó “phaát triïín” 
lïn àïën möåt mûác naâo àoá vaâ khöng thïí “lúán lïn” àûúåc. 

d. Baán haâng vaâ tiïëp thõ
Trïn àúâi coá rêët nhiïìu ngûúâi caãm thêëy khoá khùn möîi khi laâm cöng taác 
baán haâng vaâ tiïëp thõ. Hoå caãm thêëy ngaåi nguâng khi phaãi àïì nghõ ngûúâi 
khaác traã tiïìn cho dõch vuå hay saãn phêím cuãa mònh. Àiïìu naây àùåc biïåt 
àuáng vúái nhûäng ngûúâi coá nhiïìu bùçng cêëp (hoùåc nhiïìu chûä). Hoå cho 
rùçng chó nhûäng cöng viïåc trñ tuïå múái laâ cao cêëp coân cöng viïåc baán haâng 
laâ thêëp keám chó daânh cho nhûäng ngûúâi “ñt chûä”.
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Tuy vêåy, nïëu coá möåt àiïìu maâ töi biïët roä nhêët trong quaá trònh kinh doanh 
vaâ huêën luyïån doanh nhên cuãa mònh thò àiïìu àoá laâ: nïëu baån khöng 
biïët baán haâng vaâ tiïëp thõ, baån seä khöng bao giúâ thaânh cöng trong kinh 
doanh. Tûúng tûå, khöng phaãi cöng ty naâo coá saãn phêím töët nhêët cuäng seä 
thaânh cöng trong thûúng trûúâng. Thúâi cuãa “hûäu xaå tûå nhiïn hûúng” àaä 
qua lêu röìi. Bïn caånh chêët lûúång saãn phêím hoùåc dõch vuå, cöng ty naâo 
coá chiïën lûúåc baán haâng, tiïëp thõ, thûúng hiïåu vaâ khuyïën maäi töët hún seä 
vûúåt lïn trûúác.

IBM trúã thaânh cöng ty maáy tñnh thaânh cöng nhêët trïn thïë giúái khöng phaãi 
vò maáy tñnh cuãa hoå töët nhêët, maâ búãi vò ngûúâi saáng lêåp IBM, Tom Watson, 
laâ ngûúâi baán haâng ngoaåi haång, öng àaä thaânh cöng trong xêy dûång àöåi 
nguä baán haâng huâng maånh nhêët luác bêëy giúâ. McDonald’s khöng baán ra 
loaåi hamburger ngon nhêët, nhûng hoå boã xa Burger King phña sau (baánh 
cuãa Burger King àûúåc àaánh giaá laâ ngon hún) búãi vò McDonald’s coá Ray 
Kroc, möåt ngûúâi baán haâng siïu àùèng vaâ öng àaä thaânh cöng trong viïåc 
truyïìn laåi kyä nùng baán haâng cho àöåi nguä nhên viïn.

Vúái tû caách laâ chuã cöng ty hay CEO, baån phaãi thñch baán haâng vaâ gioãi 
baán haâng. Noái röång ra, àiïìu àoá coá nghôa laâ baån phaãi coá khaã nùng 
“baán” têìm nhòn cuãa mònh cho nhên viïn, “baán” hònh aãnh cöng ty cho 
caác nhaâ àêìu tû, “baán” thûúng hiïåu cho khaách haâng vaâ “baán” yá tûúãng 
cho cêëp quaãn lyá cuãa mònh. Baån seä hoåc caách àïí trúã thaânh chuyïn gia tiïëp 
thõ vaâ baán haâng trong chûúng 5 vaâ 6.

e. Quaãn lyá tiïìn baåc
Kyä nùng thûá 5 maâ baån phaãi nùæm chùæc laâ kyä nùng quaãn lyá tiïìn baåc. Trong 
thûåc tïë, nhiïìu öng chuã xem thûúâng kyä nùng naây. Nhûng àoá laåi laâ möåt sai 
lêìm cú baãn dêîn àïën nhûäng thêët baåi thaãm haåi.

Möåt lêìn, töi tû vêën cho möåt cûåu giaáo viïn laâm chuã möåt trung têm chùm 
soác treã nhoã. Cöng ty cuãa cö gùåp nhiïìu vêën àïì vïì taâi chñnh. Khi töi 
khuyïn cö cêìn hoåc caách theo doäi thu, chi, cöng núå vaâ tó lïå lúåi nhuêån 
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haâng tuêìn, cö noái rùçng cö khöng coá hûáng thuá vúái nhûäng con söë. Àam 
mï cuãa cö laâ daåy Tiïëng Anh, vaâ cö khöng muöën mang tiïëng laâ chaåy 
theo àöìng tiïìn!

Thïë laâ töi chùèng cêìn uáp múã laâm gò, töi noái thùèng, “Nïëu cö chó muöën daåy 
hoåc maâ khöng phaãi lo lùæng vïì vêën àïì tiïìn baåc, töët nhêët cö nïn kiïëm möåt 
chên goä àêìu treã”. Möåt khi baån quyïët àõnh laâm chuã cöng ty, àiïìu àoá coá 
nghôa laâ baån phaãi boã möåt phêìn lúán thúâi gian cuãa mònh quan têm àïën 
nhûäng con söë. Trong khi àa söë moåi ngûúâi laâm kinh doanh laâ vò àam mï 
chûá khöng phaãi vò tiïìn, thò tiïìn vêîn laâ thûá maâ baån khöng thïí boã qua.

Töi biïët nhiïìu chuã cöng ty quanh nùm töëi mùæt töëi muäi phuåc vuå khaách 
haâng vaâ quaãn lyá nhên viïn, maâ khöng nhêån ra rùçng hoå àang laâm ùn 
thua löî. Chó àïën luác kïët toaán söí saách hoå múái “ngaä ngûãa ngûúâi ra” khi 
thêëy tiïìn bõ mêët. Hoùåc möåt tònh huöëng quen thuöåc khaác, tiïìn hoå kiïëm 
àûúåc chó trïn giêëy túâ chûá khöng coá trong taâi khoaãn, búãi vò hoå xem nheå 
khêu kiïím tra söí saách, kho baäi vaâ theo doäi cöng núå. Duâ laâ trûúâng húåp 
naâo thò cuäng chó coá möåt kïët thuác... phaá saãn.

Àoá laâ lyá do taåi sao töi daânh caã chûúng 8 vaâo viïåc chia seã vúái baån caách 
thûác quaãn lyá tiïìn baåc cho cöng ty vaâ laâm sao àïí àûúåc àïìn buâ xûáng àaáng 
cho thúâi gian, àam mï vaâ cöng sûác cuãa baån.

f. Phaát triïín hïå thöëng hoaåt àöång
Cuöëi cuâng, àïí xêy dûång cöng ty thaânh cöng coá quy mö lúán vaâ coá chên 
rïët úã nhûäng vuâng miïìn hay quöëc gia khaác, baån phaãi coá kyä nùng xêy 
dûång hïå thöëng hoaåt àöång sao cho saãn phêím hay dõch vuå cuãa baån coá thïí 
àûúåc sao cheáp möåt caách àöìng nhêët vaâ phaát triïín úã nhiïìu núi.

Àiïìu khiïën nhûäng cöng ty nhû McDonald’s thaânh cöng àïën vêåy laâ vò 
ngûúâi saáng lêåp Ray Kroc àaä xêy dûång àûúåc möåt hïå thöëng vêån haânh rêët 
töët khiïën cho têët caã caác cûãa haâng McDonald’s duâ úã bêët cûá núi àêu trïn 
haânh tinh cuäng cung cêëp möåt chêët lûúång dõch vuå thöëng nhêët, hiïåu quaã 
nhû nhau. Gheá vaâo bêët cûá cûãa haâng McDonald’s naâo, baån cuäng seä 
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chûáng kiïën caãnh nhên viïn àoán chaâo niïìm núã, caách laâm khoai têy chiïn 
trong cuâng möåt thúâi lûúång vaâ caách baây trñ giöëng nhau.

Cöng ty cuãa baån chó thaânh cöng khi baån coá thïí xêy dûång àûúåc möåt cöng 
thûác hoùåc hïå thöëng cho pheáp doanh nghiïåp cuãa mònh taåo ra nhûäng saãn 
phêím hoùåc dõch vuå coá chêët lûúång nhû nhau, cho duâ, vúái tû caách laâ chuã, 
baån coá tham gia vaâo quaá trònh vêån haânh êëy hay khöng. Bùçng caách naây, 
cöng ty coá thïí múã röång phaåm vi hoaåt àöång ra nhûäng vuâng khaác vaâ nûúác 
khaác, thûåc hiïån caái maâ chuáng ta coá thïí hiïíu laâ nhên röång quy mö hiïåu 
quaã. Ngay caã khi nhûäng nhên viïn chuã chöët cuãa baån ra ài (chùæc chùæn seä 
coá luác nhû vêåy), cöng ty cuãa baån vêîn tiïëp tuåc hoaåt àöång, cung cêëp cho 
cöng chuáng cuâng möåt chêët lûúång saãn phêím vaâ dõch vuå.

Baån coá nhêët thiïët phaãi höåi àuã saáu kyä nùng naây khöng?
Liïåu möåt ngûúâi coá thïí súã hûäu têët caã nhûäng kyä nùng naây khöng? Cuäng 
coá möåt ñt ngûúâi gioãi têët caã nhûäng kyä nùng àoá, tuy vêåy trong thûåc tïë, àa 
söë chó maånh vïì möåt söë mùåt naâo àoá. Vaâ baån àûâng e ngaåi khi baån thuöåc 
vaâo söë àoá.  

Nhûäng ngûúâi thöng minh nhêån ra rùçng hoå khöng nhêët thiïët phaãi biïët têët 
caã moåi thûá trïn àúâi, nhûäng gò maâ hoå coân yïëu vaâ thiïëu thò hoå tòm caách 
“àûáng trïn vai nhûäng ngûúâi khöíng löì” tûác laâ húåp taác hoùåc thuï nhûäng 
ngûúâi gioãi nhêët trong nhûäng lônh vûåc maâ hoå yïëu vïì laâm cho mònh. 

Vñ duå, súã trûúâng cuãa töi chñnh laâ khaã nùng saáng taåo, baán haâng vaâ tiïëp 
thõ, cuäng nhû nhûäng kyä nùng chuyïn mön trong viïåc huêën luyïån vaâ thiïët 
kïë caác khoáa hoåc. Töi biïët rùçng àïí AKLTG thaânh cöng vaâ bïìn vûäng, töi 
cêìn ngûúâi coá thïë maånh quaãn lyá, phaát triïín mö hònh vaâ hïå thöëng. Àoá laâ 
lyá do taåi sao töi choån Patrick Cheo (ngûúâi rêët gioãi nhûäng kyä nùng naây) 
trúã thaânh àöëi taác cuãa töi vaâ CEO cuãa cöng ty. Vúái sûác maånh cöång hûúãng 
cuãa chuáng töi, AKLTG àaä tiïën nhanh vaâ vûäng chùæc.

Microsoft thaânh cöng vûúåt bêåc nhû vêåy cuäng laâ nhúâ lyá do tûúng tûå. 
Àiïím maånh cuãa Bill Gates nùçm úã khaã nùng liïn tuåc taåo ra nhûäng 
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cöng nghïå àöåt phaát trong phêìn mïìm (caãi tiïën) vaâ taåo ra têìm nhòn 
(saáng taåo) truyïìn caãm hûáng cho nhên viïn. Vò vêåy, vai troâ cuãa öng 
trong cöng ty laâ Chuã tõch vaâ Trûúãng böå phêån thiïët kïë phêìn mïìm.

Tûâ nhûäng ngaây àêìu, Gates àaä biïët rùçng àïí têìm nhòn cuãa cöng ty coá 
thïí thaânh hiïån thûåc, öng cêìn möåt cöång sûå maånh vïì quaãn lyá, phaát 
triïín hïå thöëng kinh doanh vaâ quaãn lyá tiïìn. Vaâ Steve Ballmer (CEO cuãa 
Microsolf) àaä thûåc hiïån vai troâ naây möåt caách xuêët sùæc.

Chùæc baån àaä tûâng nghe túái àïën caái tïn Walt Disney, möåt trong nhûäng 
cöng ty giaãi trñ lúán nhêët vaâ thaânh cöng nhêët trïn thïë giúái? Khöng coá gò 
phaãi nghi ngúâ, khaã nùng saáng taåo thiïn bêím àaä giuáp Walt Disney cho 
ra àúâi nhûäng nhên vêåt huyïìn thoaåi söëng maäi vúái thúâi gian nhû chuöåt 
Mickey vaâ võt Donald. Nhûng àoá laâ thúâi àiïím ban àêìu, sau naây cöng ty 
nöíi tiïëng vaâ kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún vúái nhûäng böå phim truyïìn hònh vaâ 
cöng viïn Disneyland. Ngaây nay, têåp àoaân Walt Disney trõ giaá 63 tó àö.

Baån coá nghô laâ Walt Disney höåi àuã têët caã nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí 
xêy dûång cöng ty thaânh cöng vûúåt bêåc nhû vêåy khöng? Khöng hïì! Thêåt 
ra, tuy vûúåt tröåi vïì khaã nùng saáng taåo, Walt Disney laåi thiïëu ài kyä nùng 
quaãn lyá, kiïën thûác taâi chñnh vaâ phaát triïín hïå thöëng cêìn thiïët àïí àiïìu haânh 
cöng ty. Àoá cuäng laâ lyá do taåi sao trong lõch sûã, Walt Disney àaä traãi qua 
12 lêìn gêìn phaá saãn röìi laåi vûåc dêåy. Chñnh Roy Disney (anh trai cuãa Walt 
Disney) laâ ngûúâi buâ àùæp nhûäng kyä nùng maâ Walt thiïëu àïí trúã thaânh böå 
àöi thaânh cöng nhêët trong lõch sûã.

Àiïìu baån cêìn laâ hiïíu roä xem mònh coá nhûäng kyä nùng gò vaâ coân thiïëu 
nhûäng kyä nùng gò. Khi êëy baån seä biïët mònh cêìn hoåc thïm vaâ böí sung 
nhûäng kyä nùng naâo, tòm cöång sûå maånh vïì nhûäng kyä nùng maâ mònh chûa 
coá hoùåc coân yïëu. 

Bêy giúâ chuáng ta haäy cuâng khaám phaá caách khúãi àêìu bùçng caách ài tòm 
nhûäng yá tûúãng triïåu àö...
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077

03

NHỮNG Ý TƯỞNG  
KINH DOANH MANG LẠI 
HÀNG TRIỆU ĐÔ

Cêu hoãi àêìu tiïn vaâ thöng thûúâng nhêët cuãa nhûäng ngûúâi muöën bùæt 
àêìu múã kinh doanh riïng laâ: “Töi nïn bûúác chên vaâo lônh vûåc gò?”, 

“Nïn bùæt àêìu vúái loaåi hònh kinh doanh  naâo?”, “Ngaânh naâo hiïån nay 
àang “hot” nhêët?”, “Ngaânh maâ töi coá cú höåi thaânh cöng cao laâ gò?”.

Trûúác  tiïn, chuáng ta haäy tòm hiïíu vïì möåt vaâi quan niïåm sai lêìm khiïën ta 
coá thïí thêëy trûúác tûúng lai cuãa nhiïìu cöng ty loåt vaâo danh saách 80% phaá 
saãn trong 5 nùm àêìu. 

NHÛÄNG QUAN NIÏåM SAI LÊÌM  
VÏÌ YÁ TÛÚÃNG KINH DOANH
1. Tòm vaâ àoán àêìu xu hûúáng múái nhêët trïn thõ trûúâng?
Trong khi ài tòm cêu traã lúâi cho nhûäng bùn khoùn trïn, nhiïìu ngûúâi chùm 
chùm bùæt maåch cho xu hûúáng múái nhêët vaâ cöë gùæng chaåy theo àaám àöng 
àïí coá àûúåc möåt phêìn trong miïëng baánh, möåt caách nhanh choáng. Hoå luön 
miïång hoãi: “Luác naây thiïn haå kiïëm àûúåc tiïìn úã àêu vêåy? Cho töi tham gia 

CHÛÚNG 3: NHÛÄNG YÁ TÛÚÃNG KINH DOANH MANG LAÅI HAÂNG TRIÏ åU ÀÖ
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vúái!”. Vêën àïì laâ úã chöî, viïåc chaåy theo nhûäng xu hûúáng múái nhû traâ sûäa 
trên chêu, baánh ngoåt, cafeá thúâi thûúång hay spa thûúâng laâ nhûäng khuynh 
hûúáng nhêët thúâi.

Khi baån muöën nhaãy vaâo thò cuäng coá nhiïìu ngûúâi khaác muöën nhaãy theo. 
Hiïín nhiïn, caác cöng ty kinh doanh theo thúâi cuöåc seä moåc lïn nhû buáp 
muâa xuên, laâm giaá baán giaãm xuöëng vaâ miïëng baánh bõ chia nhoã cho têët 
caã moåi ngûúâi seä teo laåi nhanh choáng. Thoái thûúâng höm nay ngûúâi ta thñch 
traâ trên chêu, ngaây mai hoå laåi thñch traâ sûäa “haãi cêíu” (töi noái àuâa thöi, 
nhûng biïët àêu seä coá möåt luác naâo àoá traâ sûäa “haãi cêíu” ra àúâi). Khi cún söët 
qua ài, nhu cêìu seä giaãm hùèn xuöëng vaâ nhûäng doanh nghiïåp khöng coá lúåi 
thïë caånh tranh seä mùæc keåt vúái ngên haâng vò nhûäng khoaãn núå. Vaâ vaâo möåt 
ngaây khöng àeåp trúâi, hoå àaânh phaãi haå biïín hiïåu xuöëng. 

2. Hy voång taåo ra saãn phêím mang tñnh àöåt phaá?
Nhiïìu ngûúâi nghô rùçng caách töët nhêët àïí bùæt àêìu kinh doanh thaânh cöng 
laâ taåo ra möåt saãn phêím mang tñnh caách maång vaâ khai phaá thõ trûúâng 
múái cho noá. Sûå thêåt, phêìn lúán cöng ty bùæt àêìu bùçng saãn phêím mang 
tñnh àöíi múái nhû vêåy thûúâng thêët baåi!

Lyá do cú baãn, taåo thõ trûúâng múái cho möåt caái gò chûa töìn taåi laâ àiïìu cûåc 
khoá. Noá àoâi hoãi nhiïìu thúâi gian vaâ haâng nuái tiïìn tung vaâo quaãng caáo 
àïí thuyïët phuåc khaách haâng mua caái thûá maâ hoå coân chûa biïët laâ gò vaâ 
cuäng khöng chùæc mònh coá cêìn túái hay khöng. Trong luác yá tûúãng cuãa baån 
coân loay hoay àõnh hònh vaâ ài àïën chöî àûúåc ngûúâi tiïu duâng chêëp nhêån 
thò àaä coá nhûäng àöëi thuã ma lanh phuåc sùén úã àêu àoá, ruát kinh nghiïåm tûâ 
nhûäng bûúác ài doå dêîm àêìy sai lêìm cuãa baån maâ tung ra saãn phêím töët 
hún hùèn àïí chiïëm troån thõ phêìn vaâ lúåi nhuêån.

Cöng ty cho ra mùæt bùng video àêìu tiïn (Betamax) thêët baåi. Chñnh saãn 
phêím àúâi sau VHS múái thaânh cöng vaâ trúã thaânh saãn phêím tiïu chuêín. 
Cöng ty saáng taåo ra cöng cuå tòm kiïëm trïn maång (Alta Vista) cuäng chùèng 
àûúåc hûúãng lúåi gò nhiïìu trong nhûäng khai phaá ban àêìu cuãa mònh. Chó 
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sau àoá nhûäng cöng ty non treã nhûng nhanh nhaåy nhû Yahoo! vaâ Google 
múái trúã thaânh ngûúâi chiïëm lônh thõ trûúâng. Cöng ty giúái thiïåu chiïëc maáy 
vi tñnh caá nhên (PC) àêìu tiïn (Commodore) cuäng chó thaânh cöng rêët 
khiïm töën. Chñnh IBM vaâ Apple (xuêët hiïån sau naây) múái laâm cho maáy vi 
tñnh trúã thaânh saãn phêím thûúng maåi thaânh cöng.

3. Taåo ra möåt saãn phêím “caách maång” hay “caách 
maång hoáa” möåt saãn phêím thöng thûúâng?
Sau nhiïìu quan saát vaâ nghiïn cûáu, töi nghiïåm ra rùçng nhûäng cöng ty 
thaânh cöng trong möåt lônh vûåc naâo àoá thûúâng khöng phaãi laâ doanh 
nghiïåp àêìu tiïn bùæt àêìu xu hûúáng múái hay giúái thiïåu saãn phêím mang 
tñnh àöåt phaá. Tó lïå ngûúâi ài tiïn phong trúã thaânh ngûúâi dêîn àêìu trong thõ 
trûúâng thûúâng rêët thêëp.

Trong thûåc tïë, nhûäng doanh nghiïåp thaânh cöng thûúâng thuöåc vïì nhûäng 
doanh nhên tham gia vaâo nhûäng ngaânh töìn taåi tûâ lêu àúâi, cung cêëp 
nhûäng saãn phêím quen thuöåc (coá veã thöng thûúâng) nhûng cêìn thiïët; 
chùèng haån thûåc phêím, bêët àöång saãn, sûác khoãe, giaáo duåc, quêìn aáo vaâ 
giaãi trñ.

Àiïìu cú baãn khiïën cho nhûäng cöng ty naây thaânh cöng laâ vò hoå taåo ra 
àûúåc nhûäng saãn phêím hoùåc dõch vuå töët hún hoùåc tòm àûúåc caách hay 
hún àïí vêån haânh cöng ty so vúái àöëi thuã!

Toám laåi, thay cho viïåc tòm kiïëm vaâ phaát triïín möåt saãn phêím múái meã vaâ hy 
voång taåo ra nhu cêìu tiïu thuå noá, seä àún giaãn hún nhiïìu vaâ cuäng dïî thùæng 
lúåi hún nïëu baån khai thaác nhûäng saãn phêím àaä coá mùåt trïn thõ trûúâng, caãi 
tiïën mêîu maä vaâ chêët lûúång töët hún àïí tùng sûác caånh tranh.

Nhòn laåi lõch sûã, McDonald’s khöng phaãi laâ doanh nghiïåp àêìu tiïn 
phaát minh ra hamburger, nhûng hoå chûá khöng phaãi ai khaác laâ ngûúâi 
xêy dûång chuöîi cûãa haâng hamburger lúán nhêët vaâ thaânh cöng nhêët thïë 
giúái. Subway khöng saáng taåo ra baánh mò sandwich, nhûng hoå baán àûúåc 
nhiïìu baánh sandwich nhêët. Google khöng phaát minh ra cöng cuå tòm 
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kiïëm, nhûng hoå laâ ngûúâi thaânh cöng nhêët ngaây nay. Caã IBM, Apple lêîn 
Dell khöng àïìu phaãi laâ cha àeã ra maáy vi tñnh, nhûng hoå laâ nhûäng cöng ty 
maáy tñnh thaânh cöng nhêët trïn toaân cêìu. Federal Express (FedEx) khöng 
phaãi laâ doanh nghiïåp àêìu tiïn nghô ra dõch vuå àûa thû, nhûng hoå laâ 
cöng ty coá dõch vuå giao nhêån thû thaânh cöng nhêët ngaây nay. Vaâ danh 
saách naây cûá daâi ra maäi.

Baån coá thïí taåo ra doanh nghiïåp haâng triïåu àö úã bêët kyâ ngaânh naâo... 
miïîn laâ baån nùçm trong töëp dêîn àêìu!
Caá nhên töi tin rùçng baån coá thïí àaåt àûúåc thaânh cöng rûåc rúä úã bêët kyâ 
ngaânh naâo àang hiïån hûäu nïëu thoãa maän möåt àiïìu kiïån duy nhêët: doanh 
nghiïåp cuãa baån phaãi nùçm trong töëp dêîn àêìu ngaânh àoá! Àiïìu àoá coá 
nghôa laâ baån phaãi coá nhûäng saãn phêím hoùåc dõch vuå töët nhêët, coá àöåi nguä 
baán haâng gioãi nhêët, coá chiïën lûúåc tiïëp thõ cûâ nhêët, coá àöåi nguä nhên viïn 
chuyïn nghiïåp nhêët, coá hïå thöëng quaãn lyá taâi chñnh hoaân thiïån nhêët vaâ 
böå maáy hoaåt àöång töët nhêët.

Súã dô töi daám noái thïë laâ vò töi àaä quan saát vaâ ruát ra kïët luêån rùçng trong 
bêët kyâ ngaânh naâo, duâ laâ kinh doanh nhaâ haâng, baán leã, giaáo duåc, v.v..., 
thò cuäng chó coá möåt nhoám khoaãng 10% nhûäng doanh nghiïåp haâng àêìu 
chia seã vúái nhau thaânh cöng vaâ miïëng baánh to nhêët trong ngaânh. 30% 
doanh nghiïåp tiïëp theo chó lêëy cöng laâm lúâi hoùåc lêëy thu buâ chi, 60% 
caác doanh nghiïåp coân laåi úã trong tònh traång ngùæc ngoaãi thu khöng buâ 
chi vaâ chùèng töìn taåi àûúåc bao lêu.

BA THAÂNH TÖË GIUÁP BAÅN TRÚÃ THAÂNH 
NGÛÚÂI DÊÎN ÀÊÌU
Cêu hoãi àûúåc àùåt ra: laâm thïë naâo àïí trúã thaânh ngûúâi gioãi nhêët trong bêët 
kyâ ngaânh naâo? Coá ba yïëu töë giuáp baån loåt vaâo töëp dêîn àêìu. Àoá laâ: àam 
mï, kiïën thûác chuyïn ngaânh vaâ lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo.
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1. Àam mï: Thaânh töë àêìu tiïn giuáp baån trúã 
thaânh ngûúâi gioãi nhêët
Töi phaát hiïån ra rùçng nhûäng ngûúâi gioãi nhêët trong möåt lônh vûåc naâo àoá 
bao giúâ cuäng laâ nhûäng ngûúâi mang trong mònh möåt quyïët têm sùæt àaá; 
thêåm chñ hoå coân bõ aám aãnh búãi cöng viïåc hoùåc àiïìu maâ hoå cho laâ sûá 
mïånh cuãa mònh. Duâ hoå àang ùn, àang nguã hay àang thúã thò àoá cuäng laâ 
vïì cöng viïåc cuãa mònh vaâ cûá thïë 24 tiïëng möåt ngaây. Thûúâng trûåc trong 
têm trñ hoå laâ nhûäng vêën àïì cöng viïåc hay cuãa cöng ty. Baån coá thïí thêëy 
roä rùçng, caách duy nhêët àïí trúã thaânh ngûúâi gioãi nhêët laâ haäy cöëng hiïën caã 
100% thúâi gian vaâ têm sûác vaâo viïåc àoá (ñt nhêët laâ úã giai àoaån bùæt àêìu 
kinh doanh).

Nïëu àoá khöng phaãi laâ àiïìu maâ baån say mï àïën quïn ùn quïn nguã thò 
khöng coá caách gò khiïën baån têåp trung toaân böå thúâi gian vaâ cöng sûác cho 
noá. Cuäng nhúâ coá niïìm say mï êëy maâ ranh giúái giûäa laâm vaâ chúi bõ xoáa 
nhoâa. Àiïìu naây khaá dïî hiïíu, khi baån àûúåc laâm cöng viïåc maâ mònh yïu 
thñch, baån seä khöng caãm thêëy nöîi nhoåc nhùçn hay thúâi gian tröi qua daâi 
dùçng dùåc nûäa. Trong thûåc tïë, nhûäng doanh nhên thaânh àaåt caãm thêëy 
cöng viïåc chñnh laâ niïìm vui, nhúâ thïë hoå múái coá thïí laâm hïët mònh khöng 
quaãn giúâ giêëc.   

Töi cuäng nhêån thêëy rùçng yá thûác kyã luêåt, nhûäng muåc tiïu àêìy sûác hêëp dêîn 
vaâ caã mong muöën kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn laâ CHÛA ÀUÃ àïí àem àïën cho 
baån àöång lûåc maånh meä trong viïåc xêy dûång doanh nghiïåp. Nïëu baån 
laâm möåt viïåc gò àoá chó vò tiïìn, seä coá luác baån tûå nhuã: “Têët caã nhûäng nöîi 
mïåt nhoåc vaâ thêët voång naây chó àïí àöíi lêëy nhûäng àöìng tiïìn àoá sao, thêåt 
chùèng àaáng cöng tñ naâo” vaâ dïî daâng boã cuöåc.

Phaãi, coá nhiïìu luác, àùåc biïåt laâ úã giai àoaån khúãi àêìu nan, baån seä thêëy 
mònh laâm viïåc huâng huåc 18-20 tiïëng möåt ngaây, baãy ngaây möåt tuêìn maâ 
khöng coá thuâ lao, hoùåc nïëu coá cuäng khöng àaáng kïí. Seä coá vö söë nhûäng 
khoá khùn, thaách thûác, nhûäng viïåc nùçm ngoaâi dûå kiïën xaãy ra nhû àïí thûã 
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“Töi hiïíu ra rùçng àiïìu duy nhêët khñch lïå töi tiïëp tuåc 
chñnh laâ vò töi yïu thñch cöng viïåc mònh àang laâm. 
Baån phaãi tòm àûúåc nhûäng gò baån yïu thñch. Cöng 
viïåc cuäng giöëng nhû ngûúâi yïu vêåy. Noá chiïëm 
möåt phêìn lúán cuöåc söëng cuãa baån, thïë nïn caách 
duy nhêët àïí hoaân toaân thoãa maän laâ àûúåc laâm 
cöng viïåc maâ baån tin laâ àiïìu tuyïåt vúâi nhêët. Vaâ 
chó coá möåt caách àïí laâm viïåc töët nhêët laâ yïu thñch 
nhûäng gò baån laâm.” 

 Steve Jobs, trong baâi diïîn vùn  
taåi lïî töët nghiïåp Àaåi Hoåc Standford 

thaách quyïët têm cuãa baån. Khi êëy chó coá niïìm àam mï chaáy boãng trong 
tim múái giuáp baån vûúåt qua nhûäng thúâi àiïím àen töëi nhêët, àïí kiïn trò vaâ 
duäng caãm tiïën bûúác.

Viïåc bùæt àêìu vaâ gêy dûång möåt doanh nghiïåp tiïu hao rêët nhiïìu nùng 
lûúång trong baån, giöëng möåt caái maáy búm cûåc lúán, noá seä ruát úã baån rêët 
nhiïìu sûác lûåc, àöi khi nhiïìu hún nùng lûúång maâ ngûúâi bònh thûúâng súã 
hûäu. Àoá laâ lyá do taåi sao baån cêìn möåt böå pin dûå trûä àuã maånh àïí naåp cho 
baån söë nùng lûúång cêìn thiïët maâ ngûúâi khaác khöng coá. Nguöìn pin dûå 
trûä naây chñnh laâ niïìm àam mï luön chaáy boãng trong baån. Baån thûã nghô 
xem, trïn àúâi naây coá àiïìu gò khiïën baån yïu thñch nhêët? Coá caái gò trïn àúâi 
maâ vò noá baån coá thïí quïn caã nöîi mïåt moãi? Àöëi vúái nhiïìu treã em, àoá coá 
thïí laâ chúi troâ chúi àiïån tûã, àöëi vúái caác baâ caác cö, àoá coá thïí laâ viïåc mua 
sùæm, vaâ vúái nhiïìu quyá öng, àoá coá thïí laâ àaá banh, cêu caá hay àua xe.

Vñ duå, àaä coá bao giúâ baån caãm thêëy mïåt raä rúâi, khöng muöën nhuác nhñch 
möåt ngoán tay, thïë röìi möåt ai àoá múâi baån laâm möåt viïåc nhû mua sùæm, cêu 
caá, àaá banh, àaánh möåt vaán cúâ vaâ àöåt nhiïn baån thêëy trong ngûúâi traân 
trïì sinh lûåc – nguöìn nùng lûúång múái naây traâo qua khùæp caác tïë baâo vaâ 
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khiïën baån hùng say nhiïìu giúâ liïìn cho cöng viïåc àoá. Vêåy thò àêy chñnh 
laâ thûá àam mï baån cêìn xeát túái khi choån lônh vûåc kinh doanh!

Walt Disney trúã thaânh ngûúâi gioãi nhêët vò àöëi vúái öng, viïåc hònh dung trong 
àêìu röìi ngöìi xuöëng veä ra nhûäng nhên vêåt hoaåt hònh laâ niïìm àam mï lúán 
nhêët. Bill Gates yïu thñch caác phêìn mïìm coá tñnh nùng vûúåt tröåi. Donald 
Trump khao khaát chiïën thùæng khi thûúng lûúång vïì caác vuå buön baán bêët 
àöång saãn trõ giaá haâng triïåu àö (vaâ àûúåc nöíi tiïëng). Richard Branson say 
sûa lêåp ra caác cöng ty vaâ àiïìu khiïín chuáng vûúåt lïn dêîn àêìu thõ trûúâng 
nhû trong möåt troâ chúi lyá thuá. Coân vïì töi, baån coá thïí chùæc chùæn rùçng töi 
àaä vaâ vêîn seä say mï viïët saách, kiïën taåo nhûäng chûúng trònh giuáp ngûúâi 
khaác thay àöíi cuöåc àúâi, thaânh lêåp caác cöng ty vaâ àêìu tû!

Lyá do khiïën nhiïìu ngûúâi khöng coá àöång cú vaâ àöång lûåc àïí thaânh cöng 
trong kinh doanh laâ vò hoå nghô rùçng chó cêìn hoå àûa mònh vaâo kyã luêåt àïí 
laâm viïåc chùm chó laâ àuã. Rùçng nïëu laâm viïåc cêìn cuâ, hoå seä àûúåc àïìn buâ 
cöng sûác. Sau àoá, khi kiïëm àuã tiïìn, hoå coá thïí “rûãa tay gaác kiïëm” laâm 
nhûäng viïåc mònh thñch. Nhûng töi xin nhêën maånh rùçng nïëu baån khöng 
laâm àiïìu mònh ûa thñch ngay tûâ àêìu, baån seä khöng bao giúâ àuã àöång lûåc 
vaâ quyïët têm àïí laâm àïën cuâng.

Caách nghô thêët baåi

Laâm viïåc 
chùm chó Kiïëm tiïìn Laâm viïåc 

mònh thñch

Caách nghô thaânh cöng

Laâm viïåc 
mònh thñch Kiïëm tiïìn Laâm viïåc 

mònh thñch
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Trong khi àoá, nhûäng doanh nhên thaânh cöng coá caách nghô hoaân toaân 
khaác. Hoå tin rùçng àiïìu quan troång trûúác hïët laâ hoå phaãi àûúåc laâm viïåc 
maâ hoå thñch nhêët. Hoå phaãi yïu thñch viïåc mònh laâm, yïu saãn phêím hay 
dõch vuå àoá vaâ traân àêìy caãm hûáng khi taåo ra sûå khaác biïåt cho khaách 
haâng. Chó khi àoá, thaânh cöng vaâ tiïìn baåc múái àïën. Vaâ hoå seä nghó dûúäng 
sûác sau khi àaä trúã nïn giaâu coá û? Thöng thûúâng, nhûäng doanh nhên 
thaânh àaåt vêîn tiïëp tuåc laâm viïåc vò cöng viïåc àem àïën cho hoå niïìm vui. 
Baån coá tûâ boã möåt viïåc gò àoá khi noá mang laåi cho baån niïìm vui khöng? 
Nïëu cêu traã lúâi cuãa baån laâ khöng thò baån seä hiïíu taåi sao rêët nhiïìu ngûúâi 
giaâu àïën mûác khöng coá caách naâo tiïu hïët tiïìn vêîn tiïëp tuåc laâm viïåc cho 
àïën luác khöng laâm àûúåc múái thöi.

Tiïíu sûã cuãa nhûäng doanh nhên huyïìn thoaåi cho ta biïët möåt àiïìu, khöng 
ai trong söë hoå kinh doanh chó vò tiïìn. Thöng thûúâng hoå tûå trao cho mònh 
möåt sûá mïånh vûúåt lïn trïn lúåi ñch caá nhên vaâ laâm viïåc hïët mònh cho àiïìu 
maâ hoå say mï.

Chñnh vò mong muöën tha thiïët muöën taåo ra möåt lûåa choån khaác cho caác 
saãn phêím chùm soác cú thïí khöng laâm haåi túái àöång vêåt hay möi trûúâng 
maâ Anita Roddick múã ra Body Shop. Töi tin rùçng chñnh ûúác muöën àoá àaä 
mang laåi thaânh cöng cho Body Shop chûá khöng phaãi mong muöën kiïëm 
tiïìn. Àiïìu tûúng tûå cuäng xaãy ra vúái Steve Jobs vaâ cöng ty Apple. Àöång 
lûåc thuác àêíy chaâng trai treã bùæt àêìu möåt cöng ty trong nhaâ àïí xe khöng 
phaãi laâ tiïìn maâ chñnh laâ khao khaát muöën taåo ra chiïëc maáy vi tñnh siïu 
viïåt coá thïí laâm thay àöíi cuöåc söëng con ngûúâi. Nùm 1995, töi bùæt àêìu 
cöng ty vïì àaâo taåo vúái muåc àñch goáp phêìn laâm thay àöíi suy nghô vaâ cuöåc 
söëng cho nhûäng hoåc sinh keám. Àoá laâ luác töi tûå trao cho mònh sûá mïånh 
tiïëp thïm nghõ lûåc vaâ caãm hûáng cho nhûäng hoåc sinh naây àïí hoå coá thïí 
nhêån ra tiïìm nùng thêåt sûå cuãa mònh vaâ thûåc hiïån möåt cuöåc löåt xaác ngoaån 
muåc, giöëng nhû töi vêåy.
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Pheáp thûã vïì loâng àam mï: Baån coá sùén loâng laâm viïåc khöng cöng?
“Laâm thïë naâo àïí töi biïët laâ mònh thêåt sûå àam mï möåt àiïìu gò àoá?”, 
nhiïìu ngûúâi thùæc mùæc vúái töi nhû vêåy. Baån haäy traã lúâi cêu hoãi naây: “Baån 
coá sùén loâng laâm viïåc gò àoá maâ khöng maâng túái cöng xaá khöng?”.

Chùèng haån baån àûúåc thûâa kïë möåt gia taâi lúán vaâ khöng cêìn phaãi vêët vaã 
kiïëm söëng, nhûng baån vêîn laâm möåt nghïì gò àoá hay múã cöng ty. Nïëu 
vêåy, àêy thêåt sûå laâ àam mï cuãa baån, baån laâm viïåc vò möåt khao khaát naâo 
àoá xuêët phaát tûâ traái tim.

Töi biïët rùçng mònh thêåt sûå say sûa vúái cöng viïåc truyïìn caãm hûáng, 
kiïën thûác, kinh nghiïåm giuáp ngûúâi khaác thaânh cöng, búãi vò töi tûâng 
laâm nhûäng viïåc naây miïîn phñ. Khi coân ài hoåc, töi thûúâng àïën diïîn 
thuyïët maâ khöng àûúåc traã thuâ lao úã nhaâ thúâ, trûúâng hoåc vaâ höåi tûâ 
thiïån búãi vò töi haâo hûáng vúái viïåc àûúåc chia seã nhûäng suy nghô cuãa 
mònh. Trong nhûäng nùm cêëp hai, töi cuäng thûúâng viïët nhûäng baâi baáo 
miïîn phñ cho túâ Teenage Magazine vïì nhûäng chuã àïì nhû “xaác àõnh 
muåc tiïu”, “quaãn lyá thúâi gian” vaâ “bñ quyïët hoåc têåp”!

Mùåc duâ ngaây nay töi coá dû daã tiïìn baåc söëng suöët àúâi maâ khöng phaãi 
laâm thïm möåt ngaây naâo nûäa, töi vêîn laâm viïåc ngaây àïm cho cöng ty 
cuãa mònh, vêîn diïîn thuyïët vaâ viïët saách vúái têët caã loâng nhiïåt tònh vaâ niïìm 
àam mï nhû thuúã ban àêìu, nhiïìu nùm vïì trûúác! Àún giaãn thöi, àöëi vúái 
töi nhûäng cöng viïåc àoá chñnh laâ niïìm vui vö têån.

Xaác àõnh roä àam mï cuãa baån laâ gò
Vêåy baån thêåt sûå àam mï àiïìu gò? Baån thñch laâm viïåc gò nhêët? Chó 
khi naâo baån traã lúâi àûúåc cêu hoãi naây, baån múái coá thïí xaác àõnh àûúåc 
lônh vûåc maâ mònh nïn àêìu tû kinh doanh.

Cuå thïí hún, baån coá thïí laâm roä nhûäng cêu hoãi sau:
n Baån thñch laâm gò? Àam mï caái gò? Súã thñch cuãa baån laâ gò?
n Nïëu khöng cêìn phaãi kiïëm ùn haâng ngaây, baån seä muöën daânh thúâi 

gian laâm viïåc gò nhêët?
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n Baån sûã duång thúâi gian raãnh nhû thïë naâo?
n Coá viïåc gò trïn àúâi maâ baån laâm khöng hïì moãi mïåt, traái laåi coân traân 

àêìy nùng lûúång?

Àoá coá thïí laâ nhûäng viïåc sau: àoåc hoùåc viïët saách, gùåp gúä moåi ngûúâi, lêåp 
trònh, töí chûác sûå kiïån, diïîn thuyïët, maáy tñnh, xe húi, thïí thao, thúâi trang, 
heån hoâ, caác möëi quan hïå, nûä trang, troâ chúi àiïån tûã, chùm soác sûác khoãe, 
sûãa nhaâ, thiïët kïë nöåi thêët, chùm soác vêåt nuöi, giuáp ngûúâi khaác, giaãi trñ, 
êm nhaåc, du lõch, daåy hoåc, chúi vúái treã con, nêëu ùn, sùæc àeåp...

Baån haäy daânh thúâi gian suy nghô vaâ ghi kïët quaã xuöëng bïn dûúái.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Tòm lônh vûåc phuâ húåp vúái àam mï cuãa baån
Möåt khi àaä coá danh saách nhûäng súã thñch vaâ àam mï cuãa mònh, baån coá 
thïí tòm nhûäng cú höåi kinh doanh phuâ húåp vúái àam mï àoá. Vñ duå, nïëu 
baån àam mï du lõch, thaám hiïím vaâ gùåp gúä ngûúâi khaác, ngaânh kinh 
doanh naâo seä phuâ húåp vúái baån?

Baån coá thïí múã cöng ty möi giúái du lõch, cöng ty töí chûác nhûäng tour du 
lõch àùåc biïåt hay cöng ty töí chûác sûå kiïån cho cöng ty, chuyïn vïì du lõch 
nûúác ngoaâi. Baån cuäng coá thïí múã cöng ty xuêët baãn chuyïn vïì taåp chñ du 
lõch, cöng ty truyïìn thöng saãn xuêët phim taâi liïåu vïì caác vuâng àêët, cöng ty 
trïn maång chuyïn cung cêëp thöng tin vïì du lõch, v.v... Toám laåi, coá haâng 
ngaân cú höåi múã ra xung quanh möåt àam mï.

Töi coá möåt ngûúâi baån thñch chúi troâ chúi àiïån tûã. Thêåm chñ, anh nghiïån 
chúi game àïën nöîi khiïën ba meå anh rêët phiïìn loâng vaâ anh tûâng bõ nhaâ 
trûúâng àuöíi hoåc. Coá thïí baån nghô, anh ta thuöåc haång ngûúâi boã ài. 
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Nhûng chñnh caái keã luön laâ “vêën àïì” àöëi vúái gia àònh vaâ nhaâ trûúâng êëy 
sau naây àaä trúã thaânh triïåu phuá. Thêåm chñ, chó trong möåt khoaãng thúâi 
gian ngùæn (tûâ thaáng 4 àïën thaáng 6 nùm 2008), anh kiïëm àûúåc möåt triïåu 
rûúäi àö lúåi nhuêån.

Anh êëy àaä laâm gò maâ phêët lïn nhanh thïë? Baån töi àaä múã chuöîi cûãa haâng 
phên phöëi vaâ baán leã game thaânh cöng nhêët Chêu AÁ. Niïìm yïu thñch vaâ 
nhûäng am hiïíu sêu röång vïì game àaä cho anh lúåi thïë lúán trong viïåc “àaánh 
húi” àûúåc àöå noáng cuãa caác troâ chúi cuãa Nhêåt vaâ Myä trûúác khi chuáng 
taåo nïn cún söët úã Chêu AÁ. Troâ chúi anh múái nhêåp vïì gêìn àêy mang tïn 
“Grand Theft Auto 4” àaä mang laåi cho anh möåt triïåu rûúäi àö.

Bêy giúâ, baån haäy suy nghô vaâ viïët ra danh saách nhûäng lônh vûåc coá thïí 
phuâ húåp vúái àam mï cuãa baån.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Tuy vêåy, coá möåt àiïìu cêìn lûu yá. Lônh vûåc baån choån phaãi phuåc vuå cho möåt 
thõ trûúâng àuã lúán àïí cöng ty baån coá thïí kiïëm lúâi. Noái caách khaác, phaãi 
coá àuã lûúång khaách haâng sùén saâng vaâ coá khaã nùng mua saãn phêím hoùåc 
dõch vuå cuãa baån. Laâm thïë naâo àïí biïët àûúåc àiïìu àoá? Haäy tòm hiïíu nhûäng 
cöng ty àang hoaåt àöång trïn thõ trûúâng. Nïëu hoå kiïëm àûúåc tiïìn, baån coá 
cú súã tin rùçng mònh cuäng seä kiïëm àûúåc caái ùn.

Nïëu khöng coá cöng ty naâo trïn thõ trûúâng (hay àa phêìn caác cöng ty chõu 
caãnh thua löî) trong lônh vûåc baån muöën theo àuöíi, àiïìu àoá coá nghôa laâ 
thõ trûúâng khöng töìn taåi hay chûa àuã lúán. Thay vò tham gia canh baåc cöë 
gùæng taåo ra thõ trûúâng cho saãn phêím maâ baån nhùæm túái, töët hún haäy têën 
cöng vaâo thõ trûúâng àaä coá sùén vaâ àang àoái haâng.
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Vaâi nùm trûúác, möåt ngûúâi quen cuãa töi quyïët àõnh múã cûãa haâng baán àöì 
chúi vaâ àöì lûu niïåm xoay quanh phim “Chiïën tranh giûäa caác vò sao” úã 
Holland Village, Singapore. Mùåc duâ niïìm àam mï sûu têìm nhûäng moán 
àöì cuãa böå phim trûá danh naây cuãa anh laâ chên thêåt, cöng ty anh vêîn bõ 
löî nùång, àún giaãn vò khöng coá àuã ngûúâi trong nûúác say mï böå phim 
naây àïën mûác moác hêìu bao ra mua haâng vaâ uãng höå viïåc kinh doanh 
cuãa anh.

2. Kiïën thûác chuyïn ngaânh: Thaânh töë thûá hai
Bïn caånh àam mï, baån cuäng cêìn coá kiïën thûác chuyïn ngaânh àïí trúã 
thaânh ngûúâi gioãi nhêët trong lônh vûåc êëy. Töi hiïíu ra rùçng, duâ trong bêët 
kyâ lônh vûåc naâo, àïí thaânh cöng baån cuäng cêìn coá möåt söë bñ quyïët kinh 
doanh hoùåc kiïën thûác chuyïn ngaânh. Chó nhûäng ngûúâi gioãi nhêët trong 
ngaânh múái nùæm àûúåc nhûäng bñ quyïët êëy.

Kïí caã khi coá niïìm àam mï thêåt sûå, baån vêîn coá thïí thêët baåi nïëu khöng 
nùæm àûúåc nhûäng “bñ kñp” hay tuyïåt chiïu thuöåc vïì tûâng ngaânh. Vñ duå, 
ngaânh töí chûác höåi thaão coá nhûäng chiïën lûúåc riïng: laâm thïë naâo àïí thiïët 
kïë möåt chûúng trònh thaânh cöng, laâm sao àïí kiïëm khaách haâng tiïìm 
nùng, laâm gò àïí àõnh giaá chûúng trònh, laâm sao àïí ngûúâi ta àùng kyá 
tham gia, cêìn laâm nhûäng gò àïí moåi viïåc àûúåc chùæp nöëi àêu vaâo àêëy 
trong khêu töí chûác chûúng trònh, v.v... Baån coá thïí thñch chinh phuåc àaám 
àöng nhû töi, nhûng nïëu baån khöng coá kiïën thûác (baãn thên töi phaãi mêët 
rêët nhiïìu nùm àïí tñch luäy), baån seä khöng thïí thaânh cöng.

Tûúng tûå, töi coá thïí rêët hûáng thuá vúái caác moán ùn ngon (khoá maâ kiïëm 
àûúåc ngûúâi Singapore naâo khöng thñch ùn uöëng) vaâ hay mú tûúãng vïì 
viïåc kinh doanh nhaâ haâng. Tuy vêåy, nïëu thiïëu kiïën thûác chuyïn ngaânh (vñ 
duå nhû caách tòm võ trñ àùæc àõa, caách tòm nhaâ cung cêëp töët nhêët, àêìu bïëp 
gioãi nhêët, caách thûác thiïët kïë thûåc àún hêëp dêîn, bñ quyïët taåo ra khung 
caãnh nhaâ haâng löi cuöëi, röìi quaãn lyá chi phñ, àõnh giaá àöì ùn, v.v...) maâ laåi 
muöën múã nhaâ haâng, rêët coá thïí töi seä thêët baåi, cho duâ töi àaä rêët thaânh 
cöng trong ngaânh àaâo taåo.
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Vò vêåy, àêy laâ lúâi khuyïn chên thaânh nhêët cuãa töi: baån chó nïn nhaãy vaâo 
lônh vûåc maâ baån àaä coá sùén nhûäng hiïíu biïët vaâ am tûúâng vïì noá. Nïëu 
khöng, baån seä mêët rêët nhiïìu nùm thûã nghiïåm vaâ sai soát. Vaâ cuâng vúái 
nhûäng sai lêìm àoá laâ tiïìn baåc vaâ cöng sûác trûúác khi baån tòm ra àûúåc cöng 
thûác àuáng. Trong thïë giúái caånh tranh noáng boãng nhû ngaây nay, thûúâng 
thò baån khöng coá àuã thúâi gian vaâ tiïìn baåc àïí laâm chuyïån àoá.

Tuy vêåy, coá hai caách àïí baån coá àûúåc kiïën thûác chuyïn ngaânh naây. Caách 
thûá nhêët, baån haäy vaâo laâm viïåc cho möåt trong nhûäng cöng ty àang dêîn 
àêìu thõ trûúâng trong voâng möåt vaâi nùm. Trùm hay khöng bùçng tay 
quen, khi laâm viïåc cho cöng ty gioãi nhêët, baån seä coá cú höåi coå saát vúái 
thûåc tïë trong ngaânh àïí hoåc hoãi vaâ “nghiïåm” ra nhûäng àiïìu maâ khöng 
möåt öng thêìy naâo coá thïí khaái quaát lïn àûúåc. Coá thïí noái coá túái hún 90% 
doanh nhên thaânh àaåt tûâng laâm viïåc cho ngûúâi khaác trûúác khi bùæt àêìu 
cöng ty riïng cuãa mònh cuäng hoaåt àöång trong lônh vûåc êëy.

Töi cuäng vêåy. Trûúác khi múã AKLTG, töi laâm viïåc tûå do cho vaâi cöng 
ty haâng àêìu vïì höåi thaão vaâ giaáo duåc trong nhûäng kyâ nghó heâ. Chñnh 
trong khoaãng thúâi gian “laâm thuï hoåc nghïì” naây maâ töi tñch luäy àûúåc 
rêët nhiïìu kiïën thûác sêu sùæc vïì ngaânh àaâo taåo giaáo duåc.

Trûúác khi töi bùæt àêìu cöng ty Creatsoul Entertainment (chuyïn töí chûác 
saân nhaãy di àöång vaâ quaãn lyá sûå kiïån) maâ töi àaä kïí úã chûúng 1, töi cuäng 
laâm DJ baán thúâi gian vaâ phuå viïåc (vêån chuyïín caác loaåi nhaåc cuå) cho möåt 
trong nhûäng cöng ty töí chûác sûå kiïån haâng àêìu trong voâng 6 thaáng. Nhúâ 
khoaãng thúâi gian naây maâ töi biïët àûúåc nhûäng viïåc cêìn laâm àïí töí chûác 
möåt sûå kiïån thaânh cöng.

Caách thûá hai àún giaãn hún nhûng vêîn giuáp baån coá àûúåc kiïën thûác chuyïn 
ngaânh. Baån haäy thuï hoùåc húåp taác vúái ai àoá am hiïíu vïì lônh vûåc naây. Vñ 
duå, Patrick Cheo (àöìng saáng lêåp vaâ CEO cuãa AKLTG) tûâng khöng biïët gò 
vïì ngaânh töí chûác höåi thaão hay àaâo taåo. Luác àoá, anh chó coá hai nùm kinh 
nghiïåm laâm quaãn trõ viïn têåp sûå úã Singapore Press Holding (thuöåc ngaânh 
xuêët baãn). Súã dô anh thaânh cöng trong ngaânh múái meã naây laâ nhúâ húåp taác 
vúái töi, ngûúâi coá kiïën thûác chuyïn ngaânh trong lônh vûåc naây.
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Kiïën thûác chuyïn ngaânh cuãa baån laâ gò?
Thïë laâ baån àaä coá danh saách nhûäng yá tûúãng kinh doanh dûåa trïn niïìm 
àam mï hay súã thñch àùåc biïåt cuãa mònh. Bêy giúâ, thûã nghô xem baån coá 
nhûäng kiïën thûác chuyïn ngaânh gò. Baån àang laâm viïåc trong ngaânh naâo? 
Baån coá thïí thuï hay húåp taác vúái ai coá kiïën thûác chuyïn ngaânh trong lônh 
vûåc maâ baån muöën kinh doanh?

Töi coá kiïën thûác chuyïn ngaânh vïì .....................................................

Töi biïët nhûäng ngûúâi coá kiïën thûác chuyïn ngaânh vïì .....................

(Vñ duå: kyä sû, tiïëp thõ, quan hïå cöng chuáng, töí chûác sûå kiïån, baán leã, nhaâ 
haâng, du lõch, giaáo duåc, thúâi trang, laâm àeåp, chùm soác sûác khoãe, êím 
thûåc, v.v...)

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Khi baån phaát hiïån ra lônh vûåc kinh doanh lyá tûúãng maâ baån vûâa coá 
àam mï vûâa coá hiïíu biïët chuyïn sêu thò àoá chñnh laâ lônh vûåc kinh 
doanh maâ baån nïn tham gia!
Nhûäng lûåa choån kinh doanh cuãa töi laâ:

........................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................
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Laâm thïë naâo àïí taåo nïn sûå khaác biïåt?
Möåt khi baån àaä quyïët àõnh lônh vûåc kinh doanh baån muöën tham gia, cêu 
hoãi tiïëp theo baån phaãi traã lúâi laâ: “Laâm thïë naâo àïí taåo nïn sûå khaác biïåt 
vúái àöëi thuã?”

Sûå giöëng nhau chïët ngûúâi
Lyá do chñnh giaãi thñch taåi sao àa söë cöng ty bõ àöëi thuã “giïët” chïët hoùåc 
thêët baåi laâ vò nhûäng cöng ty naây chó gioãi bùæt chûúác hoùåc sao cheáp cöng 
ty khaác. Caác trung têm daåy thïm moåc lïn nhû nêëm sau cún mûa cuäng 
giöëng nhû haâng trùm caác trung têm daåy thïm khaác. Caác cûãa haâng baán 
àöì àiïån tûã múái múã thûúâng na naá nhû têët caã cûãa haâng khaác gêìn àoá. Caác 
tiïåm laâm toác cuäng thûúâng rêët giöëng nhau tûâ caách trang trñ àïën cung 
caách phuåc vuå, v.v... 

Khi cöng ty cuãa baån chùèng coá àiïím naâo phên biïåt vúái nhûäng cöng ty 
khaác (àiïím khaác biïåt duy nhêët chó laâ tïn trïn biïín hiïåu), baån seä thêëy khaã 
nùng thaânh cöng cuãa mònh laâ rêët thêëp! Haäy nhúá rùçng chó coá 10% cöng 
ty thaânh cöng vaâ 90% coân laåi chõu söë phêån thêët baåi. Vò vêåy, nïëu baån 
cuäng laâm giöëng y chang ngûúâi khaác, baån coá thïí biïët chùæc súám muöån gò 
baån cuäng nùçm trong söë 90% êëy.

Khi baån baán cuâng loaåi saãn phêím hoùåc dõch vuå nhû àöëi thuã, baån seä thêëy 
mònh rúi vaâo cuöåc chiïën giaânh giêåt tûâng khaách haâng, vaâ chuã yïëu laâ caånh 
tranh vïì giaá caã. Thöng thûúâng, ngûúâi baán giaá thêëp hún seä thùæng. Trong 
möåt möi trûúâng “caånh tranh cöng bùçng”, khöng ai coá thïí ngöìi maát ùn 
baát vaâng. Ai cuäng phaãi vêåt löån àïí töìn taåi.

Möîi lêìn töi töí chûác chûúng trònh àaâo taåo daânh cho doanh nhên, ngûúâi 
naâo cuäng hoãi töi vïì cuâng möåt chuyïån: cuöåc caånh tranh cùng thùèng khoá 
khùn maâ hoå phaãi àöëi àêìu. Nhûäng cêu chuyïån hoå noái vúái töi coá cuâng 
kõch baãn: cöng viïåc coá luác khaá thuêån lúåi, röìi caác àöëi thuã lêìn lûúåt xuêët 
hiïån, giaá baán giaãm xuöëng vaâ nïëu chaåy theo cuöåc àua thò chùèng kiïëm 
àûúåc àöìng lúâi. Cuöëi cuâng, moåi ngûúâi hoãi töi nïn tham gia lônh vûåc naâo 
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coá ñt àöëi thuã vaâ nhiïìu cú höåi hún. Àêy laâ cêu chuyïån maâ töi àaä nghe 
khöng biïët bao nhiïu lêìn.

Thêåt ra têët caã caác ngaânh àïìu coá sûå canh tranh quyïët liïåt nïëu baån chó 
laâm y nhû söë àöng. Tuy vêåy, nïëu baån kinh doanh theo kiïíu khaác, baån 
seä thêëy rùçng mònh khöng coá àöëi thuã trûåc tiïëp. Cho pheáp töi kïí laåi cêu 
chuyïån cuãa chñnh mònh.

Trong suöët nhiïìu nùm, nhiïìu trûúâng hoåc úã Singapore thuï caác cöng 
ty bïn ngoaâi daåy nhûäng chûúng trònh böìi dûúäng cho hoåc sinh cuãa hoå. 
Cuäng nhû têët caã nhûäng lônh vûåc khaác, cuöåc caånh tranh àïí coá àûúåc húåp 
àöìng daåy úã caác trûúâng ngaây caâng trúã nïn khöëc liïåt. Coá haâng trùm àöëi 
thuã vaâ möîi tuêìn, caác trûúâng nhêån àûúåc haâng trùm àún baáo giaá!

Caác cöng ty thûúâng lêëy giaá vaâi chuåc àö möåt hoåc sinh cho vaâi giúâ daåy, vúái 
nhûäng chuã àïì nhû “tû duy saáng taåo”, “kyä nùng hoåc têåp”, “kyä nùng giao 
tiïëp xaä höåi”, “quaãn lyá thúâi gian”, v.v... Khi töi gia nhêåp thõ trûúâng naây 10 
nùm vïì trûúác – cöng ty töi luác êëy coá tïn laâ “Adam Khoo & Associates” – töi 
biïët mònh phaãi laâm khaác ài. Nïëu töi cuäng àûa ra àún giaá vaâi chuåc àö möåt 
hoåc sinh cho vaâi giúâ daåy, lêåp tûác töi seä “chïët” trong tay àöëi thuã.

Thay vò thïë, töi tûå hoãi: vêën àïì cuãa nhûäng khoáa hoåc keáo daâi vaâi tiïëng naây 
laâ gò. Noá khöng thïí àaáp ûáng àûúåc nhûäng nhu cêìu naâo? Vêën àïì mêëu 
chöët chñnh laâ taác àöång vaâ kïët quaã lêu daâi. Nhûúåc àiïím cuãa nhûäng 
chûúng trònh naây laâ trong voâng vaâi tiïëng ngùæn nguãi, noá khöng coá caách 
gò taåo ra bêët kyâ sûå thay àöíi naâo trong suy nghô cuãa ngûúâi nghe vaâ noá chó 
coá thïí laâ möåt múá lyá thuyïët suöng. Roä raâng hoåc sinh cêìn möåt thúâi lûúång 
àuã lêu àïí tiïëp thu töët lyá thuyïët vaâ aáp duång nhûäng kyä nùng vûâa hoåc àûúåc. 
Thêåt ra, nhûäng chûúng trònh vaâi tiïëng nhû vêåy chó laâ biïån phaáp lêëp chöî 
tröëng àïí nhûäng kyâ nghó heâ coá veã coá nhiïìu maâu sùæc maâ thöi. Ngûúâi hoåc 
khöng thïí coá àûúåc lúåi ñch lêu daâi tûâ nhûäng buöíi hoåc naây.

Thïë laâ töi quyïët àõnh laâ ngûúâi àêìu tiïn tung ra chûúng trònh ba ngaây keáo 
daâi tûâ 8 giúâ saáng àïën 8 giúâ töëi, vúái muåc àñch thay àöíi toaân diïån quan 
niïåm cuãa hoåc sinh vïì hoåc têåp, gia àònh vaâ cuöåc söëng. Chûúng trònh seä 
cung cêëp cho hoåc sinh khöng chó nhûäng phûúng phaáp hoåc têåp hiïåu quaã 
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maâ coân nhûäng kyä nùng söëng hûäu ñch. Vaâ ngûúâi hoåc coá thïí “ào lûúâng” 
àûúåc aãnh hûúãng cuãa noá qua nhûäng thay àöíi roä rïåt bïn trong baãn thên 
mònh. Têët nhiïn, vúái chûúng trònh ba ngaây, töi coá thïí lêëy giaá cao gêëp 
haâng chuåc lêìn bêët kyâ cöng ty naâo khaác.

Thoaåt àêìu, ngûúâi ta “phaán” rùçng yá tûúãng cuãa töi seä khöng bao giúâ thaânh 
cöng. Rùçng chùèng trûúâng naâo laåi “cùæt” cho töi ba ngaây trong chûúng trònh 
hoåc cuãa hoåc sinh vaâ chùèng ai chõu chi ra haâng trùm, thêåm chñ haâng ngaân 
àö cho möåt khoáa hoåc. Tuy vêåy, töi thuyïët phuåc àûúåc trûúâng àêìu tiïn mua 
chûúng trònh cuãa mònh vaâ kïët quaã cûåc kyâ êën tûúång! Lêìn àêìu tiïn, hoåc sinh 
àûúåc tham gia möåt chûúng trònh reân luyïån baãn thên maâ caãm thêëy thêåt sûå 
hûáng thuá, nhû àûúåc tiïëp thïm luöìng sinh khñ múái àïí coá àöång lûåc hoåc têåp 
töët. Nhiïìu hoåc sinh cuãa töi sùæp sûãa bõ àuöíi hoåc, chó sau khoáa hoåc ba ngaây, 
àaä àaåt thaânh tñch cao hún. Nhiïìu hoåc sinh bõ coi laâ “hïët thuöëc chûäa” cuäng 
àaä dêìn dêìn trúã nïn ngoan hún vaâ hoåc töët hún.

(Nïëu baån muöën àoåc möåt trong söë haâng trùm lúâi nhêån xeát vïì caác 
khoáa hoåc maâ chuáng töi thûåc hiïån, haäy vaâo www.toitaigioi.com – 
muåc “Nhêån xeát vïì khoáa hoåc”)

Kïët quaã cuãa viïåc töi têën cöng cuâng möåt thõ trûúâng, àaáp ûáng cuâng möåt 
nhu cêìu nhûng theo möåt caách thûác hoaân toaân khaác khiïën AKLTG trúã 
thaânh cöng ty dêîn àêìu trong thõ trûúâng àaâo taåo khöng chó taåi Singapore 
maâ coân caã Chêu AÁ. Hiïån taåi, cûá böën trûúâng thò coá möåt trûúâng húåp taác 
vúái cöng ty chuáng töi. Haâng nùm, AKLTG huêën luyïån cho hún 34.000 
hoåc sinh, 2.000 thêìy cö giaáo vaâ 5.000 phuå huynh qua nhûäng chûúng 
trònh thêåt sûå mang laåi sûå thay àöíi tñch cûåc. Töi gêìn nhû khöng coá àöëi thuã 
trûåc tiïëp vò khöng ai coá kiïën thûác chuyïn ngaânh àïí thiïët kïë, töí chûác vaâ 
tiïëp thõ möåt chûúng trònh troån veån nhû chuáng töi (baån coân nhúá bñ quyïët 
chuyïn ngaânh maâ töi àaä àïì cêåp úã phêìn trûúác?).

3. Lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo vaâ bïìn vûäng laâ thaânh töë thûá ba
Nhû baån coá thïí thêëy, àïí trúã thaânh ngûúâi dêîn àêìu trong ngaânh, baån phaãi 
kinh doanh theo caách hoaân toaân khaác hùèn. Sûå khaác biïåt úã àêy khöng 
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chó laâ caái tïn trïn biïín hiïåu, nhûäng chiïu thûác trong quaãng caáo, tiïëp 
thõ, chñnh saách vïì giaá, hay sûå thay àöíi nho nhoã trong mêîu maä. Têët caã 
nhûäng àiïím khaác biïåt naây chó laâ bïì ngoaâi, khöng àuã “àöåc” àïí traánh àöëi 
thuã bùæt chûúác.

Baån phaãi taåo ra cho cöng ty möåt lúåi thïë caånh tranh àöåc nhêët vaâ bïìn 
vûäng. Àoá laâ caách duy nhêët phên biïåt baån vúái têët caã nhûäng àöëi thuã coân 
laåi. Taåi sao töi duâng tñnh tûâ àöåc nhêët vaâ bïìn vûäng? Noá coá nghôa laâ lúåi 
thïë naây khöng dïî bõ àöëi thuã sao cheáp dïî daâng.

Trong lônh vûåc cuãa mònh, lúåi thïë caånh tranh cuãa chuáng töi chñnh laâ caách 
maâ àöåi nguä cöng ty thûåc hiïån chûúng trònh. Àiïìu naây khöng dïî “copy” 
vò nöåi dung chûúng trònh vaâ caác phûúng phaáp àûúåc phaáp luêåt baão vïå 
nhúâ viïåc àùng kyá baãn quyïìn. Thïm vaâo àoá, caách daåy cuãa chuáng töi rêët 
khoá bùæt chûúác. Caác chuyïn gia àaâo taåo cuãa chuáng töi nùçm trong töëp 
10% chuyïn gia àaâo taåo haâng àêìu Chêu AÁ (tyã lïå choåi àïí àûúåc tuyïín 
vaâo laâm chuyïn gia àaâo taåo úã chöî chuáng töi laâ 1/200), vaâ hoå bùæt buöåc 
phaãi traãi qua 12 thaáng huêën luyïån vaâ nhiïìu voâng thûã thaách trûúác khi trúã 
thaânh chuyïn gia àaâo taåo.

Laâm thïë naâo taåo lúåi thïë caånh tranh àïí loaåi boã àöëi thuã?
Laâm thïë naâo taåo lúåi thïë caånh tranh giuáp baån chiïëm àûúåc thõ phêìn lúán 
nhêët vaâ vûúåt lïn trûúác àöëi thuã? Bñ quyïët chñnh laâ tòm ra vêën àïì hay nhu 
cêìu bûác thiïët nhêët maâ khaách haâng àang phaãi àöëi mùåt, vaâ sau àoá coá 
caách àöåc àaáo cuãa riïng mònh àïí giaãi quyïët vêën àïì àoá. Noái caách khaác, 
tòm caách thoãa maän nhu cêìu bùçng caách maâ caác àöëi thuã khöng laâm àûúåc, 
vaâ trúã thaânh ngûúâi duy nhêët coá khaã nùng giaãi quyïët röët raáo vêën àïì àoá. 
Àêy chñnh laâ àiïìu seä giuáp baån vûúåt lïn trong cuöåc àua.

Giaãi quyïët vêën àïì lúán nhêët cuãa khaách haâng vaâ àaáp ûáng nhu cêìu 
cuãa hoå
Töi seä kïí cho baån nghe vaâi vñ duå vïì nhûäng cöng ty thaânh cöng nhúâ àaä 
laâm töët àiïìu naây. ÚÃ Myä coá möåt thõ trûúâng cûåc lúán cho baánh Pizza giao 
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têån nhaâ. Cuöåc söëng bêån röån khiïën nhiïìu bêåc cha meå khöng coá thúâi 
gian vaâ sûác lûåc àïí nêëu cúm töëi cho caã nhaâ, giaãi phaáp tiïån lúåi nhêët laâ goåi 
Pizza. Roä raâng, coá khöng ñt caác cûãa haâng baán Pizza tranh giaânh nhau 
“miïëng baánh” ngon laânh naây, trong àoá ngûúâi chúi sûâng soã vaâ nùång kyá 
nhêët chñnh laâ Pizza Hut.

Laâm thïë naâo Domino’s Pizza chiïëm lônh thõ trûúâng giao baánh 
Pizza têån nhaâ
Trong thïë trêån nhû vêåy, möåt cöng ty àaä xuêët hiïån, taåo àûúåc lúåi thïë caånh 
tranh àöåc àaáo vaâ kïët quaã, hoå chiïëm lônh thõ phêìn lúán nhêët vaâ trúã thaânh 
ngûúâi àûáng àêìu trong lônh vûåc giao baánh Pizza taåi nhaâ. Keã sinh sau àeã 
muöån maâ töi noái túái chñnh laâ Domino’s Pizza. Hoå laâm àiïìu àoá nhû thïë 
naâo? Àêìu tiïn, hoå tûå hoãi: “Àêu laâ vêën àïì lúán nhêët maâ khaách haâng àöëi 
mùåt khi goåi baánh Pizza?”.

Sau khi tòm hiïíu, hoå phaát hiïån phêìn lúán khaách haâng phaãi àúåi quaá lêu múái 
àûúåc nhêån baánh vaâ khi àïën tay hoå, baánh àaä nguöåi vaâ mïìm. Domino’s 
Pizza biïët rùçng nïëu hoå tòm àûúåc caách giao Pizza noáng höíi vaâo àuáng luác 
maâ khaách haâng mong àúåi, hoå seä coá lúåi thïë caånh tranh thêåt sûå.

Tûâ àoá, hoå daânh thúâi gian phaát triïín möåt hïå thöëng coá thïí baão àaãm tûâ luác 
nhêån àiïån thoaåi àùåt haâng, àïën nûúáng röìi giao baánh chó mêët khoaãng 30 
phuát caã thaãy. Àoá chñnh laâ bñ quyïët kinh doanh laâm nïn thaânh cöng cuãa 
hoå. Bùçng caách xaác àõnh võ trñ cuãa mònh trïn thûúng trûúâng vúái lúâi tuyïn 
böë “Pizza seä àïën tay baån trong voâng 30 phuát nïëu khöng, baån seä àûúåc 
hoaân tiïìn”, Domino’s Pizza nhanh choáng trúã thaânh cöng ty haâng àêìu 
trong lônh vûåc caånh tranh aác liïåt naây.

Cêu chuyïån vïì Federal Express (FedEx)
Khi Fred Smith (töët nghiïåp Àaåi hoåc Yale) viïët baâi luêån giûäa kyâ vïì yá tûúãng 
thaânh lêåp möåt cöng ty vêån chuyïín haâng qua bûu àiïån, anh chó àûúåc 
àiïím trung bònh vaâ ai cuäng nghô anh bõ àiïn. Thõ trûúâng bûu àiïån gêìn 
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nhû laâ lônh vûåc àöåc quyïìn cuãa US Mail hay dõch vuå bûu chñnh Myä thuöåc 
chñnh phuã vúái giaá caã rêët caånh tranh, nïn tó lïå lúåi nhuêån rêët thêëp.

Tuy vêåy, Fred Smith tin rùçng anh coá thïí xêy dûång möåt cöng ty trõ giaá haâng 
tó àö vaâ chiïëm phêìn lúán thõ phêìn nïëu anh coá àûúåc lúåi thïë caånh tranh 
nhúâ vaâo viïåc giaãi quyïët töët vêën àïì maâ phêìn lúán ngûúâi dên gùåp phaãi vúái 
ngaânh bûu àiïån maâ hoå chïë giïîu laâ snail mail, coá nghôa laâ chuyïín thû 
chêåm nhû sïn.

Anh biïët rùçng ai nêëy àïìu than phiïìn vïì tñnh thiïëu hiïåu quaã cuãa ngaânh 
bûu àiïån. Nïëu baån gûãi thû qua dõch vuå bûu chñnh Myä, baån cêìn àúåi ñt 
nhêët ba ngaây trong phaåm vi nûúác Myä vaâ haâng tuêìn nïëu úã ngoaâi nûúác 
Myä. Vaã laåi haâng gûãi ài chùèng coá gò baão àaãm laâ seä àïën tay ngûúâi nhêån. 
Khöng coá caách gò chuyïín thû àïën tay ngûúâi nhêån trong voâng 24 tiïëng.

Thïë laâ Fred phaát triïín hïå thöëng nhêån, phên loaåi vaâ giao haâng möåt caách 
hiïåu quaã nhêët vaâ àaãm baão FedEx coá thïí giao haâng ngay trong ngaây 
höm sau. Vúái lúåi thïë caånh tranh naây, FedEx trúã thaânh ngûúâi dêîn àêìu 
thõ trûúâng. Thay vò haå àöëi thuã lêu nùm bùçng giaá thêëp, FedEx vúái töëc àöå 
nhanh vaâ baão àaãm coá thïí lêëy giaá cao hún maâ vêîn thùæng àûúåc dõch vuå 
bûu chñnh Myä chêåm chaåp.

LensCrafters... Saãn xuêët mùæt kñnh trong voâng 1 giúâ
Vaâ möåt vñ duå khaác. Trong nhûäng nùm 1980, coá möåt nhoám baån phaát hiïån 
ra möåt vêën àïì cuãa ngaânh cöng nghiïåp mùæt kñnh. Thöng thûúâng, nïëu 
muöën mua möåt àöi kñnh múái, baån seä phaãi túái tiïåm kñnh, choån goång, ào 
mùæt vaâ àúåi vaâi ngaây àïí ngûúâi ta laâm kñnh.

Vêën àïì úã chöî, baån khöng nhûäng phaãi mêët caã tuêìn khöng coá kñnh àeo 
maâ coân phaãi cêët cöng quay laåi cûãa haâng àïí lêëy kñnh. Biïët àûúåc vêën àïì 
àoá, Dean Butler, cûåu nhên viïn tiïëp thõ cuãa cöng ty P&G, cuâng vúái àöìng 
nghiïåp cuä, quyïët àõnh múã möåt cûãa haâng tïn LensCrafters vúái muåc tiïu 
ruát ngùæn thúâi gian phuåc vuå xuöëng coân möåt tiïëng àöìng höì! Hoå laâm àûúåc 
àiïìu naây bùçng caách böë trñ möåt xûúãng nhoã ngay trong cûãa haâng vaâ hïå 
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thöëng hoáa têët caã cöng àoaån tûâ khêu cùæt kñnh àïën lùæp kñnh vaâo goång, vò 
thïë hoå khöng cêìn chuyïn gia laâm kñnh thûåc hiïån viïåc naây.

Vúái lúâi hûáa “trong voâng möåt giúâ, kñnh seä laâ cuãa baån”, hoå taåo ra lúåi thïë 
caånh tranh cûåc maånh, giuáp phên biïåt hoå vúái têët caã caác àöëi thuã khaác. 
Ngay caã khi giaá cuãa hoå cao hún, nhiïìu ngûúâi vêîn khöng ngaåi chi tiïìn 
àïí hûúãng sûå tiïån lúåi coá àöi kñnh múái trong thúâi gian ùn trûa! 5 nùm sau, 
hoå baán laåi cöng ty vúái giaá 394 triïåu àö Myä.

Phaát triïín lúåi thïë caånh tranh 
Bêy giúâ túái cêu chuyïån cuãa baån. Haäy nghô vïì lônh vûåc kinh doanh baån 
àang laâm hay àõnh tham gia. Àêu laâ nöîi bûác xuác hay vêën àïì lúán nhêët 
cuãa khaách haâng? Àïí coá nhiïìu cú súã hún cho nhêån àõnh cuãa mònh, baån 
coá thïí laâm cuöåc khaão saát vúái nhiïìu khaách haâng trong thõ trûúâng àoá vaâ 
hoãi hoå vïì nhûäng nhu cêìu chûa àûúåc àaáp ûáng, hay nöîi bûác xuác cuãa hoå. 
Sau àêy laâ vñ duå cuãa möåt söë ngaânh vaâ vêën àïì chung cuãa khaách haâng 
hiïån hûäu.

Lĩnh vực kinh doanh Vấn đề

Trung tâm dạy thêm Giáo viên không đủ trình độ, việc học không có 
tiến bộ

Phòng mạch Thời gian chờ đợi lâu

Bán mắt kính Phải đợi vài ngày để lấy kính

Hàng không Đồ ăn dở, ghế ngồi gò bó, không đủ chỗ để 
duỗi chân

Giáo dục cho người lớn Không có thời gian để học lớp ban đêm

Ngân hàng Phải xếp hàng đợi đến lượt mình. Máy trả lời tự 
động gây cảm giác khó chịu. Nhân viên chăm sóc 
khách hàng không giúp được gì nhiều vì những 
quy định trong công ty.
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Phaát triïín lúåi thïë caånh tranh bùçng caách sûã duång caác kyä thuêåt giaãi 
phoáng khaã nùng saáng taåo cuãa baån
Möåt khi baån àaä thêëy àûúåc vêën àïì maâ khaách haâng àang gùåp phaãi trong 
lônh vûåc kinh doanh baån àang hoùåc chuêín bõ tham gia, baån cêìn phaát 
huy trñ tûúãng tûúång, saáng taåo àïí giaãi quyïët vêën àïì. Giaãi phaáp töët àoá seä 
trúã thaânh lúåi thïë caånh tranh cho cöng ty baån.

Àïí tòm ra àûúåc giaãi phaáp, baån coá thïí phaãi duâng àïën caác kyä thuêåt àùåc 
biïåt. Trong thûåc tïë, phêìn lúán caác cöng ty coá àûúåc giaãi phaáp cho vêën àïì 
hiïån hûäu laâ nhúâ sûã duång caác kyä thuêåt sau:
n Múã röång hay thu nhoã
n AÁp duång vaâo hoaân caãnh khaác
n Kïët húåp

Möåt khi nhêån ra vêën àïì lúán nhêët, baån àõnh giaãi quyïët noá nhû thïë naâo àïí 
taåo lúåi thïë caånh tranh? Laâm sao àïí coá nhûäng bûúác ài khaác vúái àöëi thuã? 
Baån seä cam kïët vúái khaách haâng tiïìm nùng nhû thïë naâo? Viïët têët caã cêu 
traã lúâi cuãa baån trong baâi têåp dûúái àêy.

Loaåi hònh kinh doanh cuãa töi:
(Vñ duå: Laâm toác, múã nhaâ haâng, diïåt cön truâng, v.v...)
.....................................................................................................................

Vêën àïì lúán nhêët:
(Khaách haâng thûúâng than phiïìn vïì àiïìu gò?)
.....................................................................................................................

Cöng ty töi seä giaãi quyïët vêën àïì naây nhû thïë naâo:
.....................................................................................................................

Lúâi cam kïët cuãa cöng ty töi:
(Àêy laâ thöng àiïåp baán haâng cuãa baån)
..............................................................................................................
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n Loaåi boã
n Thay thïë

Àïí giuáp baån hiïíu roä hún vïì caác kyä thuêåt naây, töi xin nïu ra vaâi vñ duå vïì 
caách thûác caác cöng ty duâng chuáng àïí taåo ra lúåi thïë caånh tranh bïìn vûäng 
vaâ àöåc àaáo cho mònh.

a. Múã röång hay thu nhoã
Múã röång hay thu nhoã laâ thuêåt ngûä duâng àïí chó viïåc múã röång hay thu nhoã 
möåt saãn phêím/dõch vuå sùén coá cuãa cöng ty. Borders xêy dûång thûúng 
hiïåu vaâ lúåi thïë caånh tranh bùçng caách nùæm giûä võ thïë chuöîi nhaâ saách lúán 
nhêët, vúái nhiïìu àêìu saách nhêët. Hoå duâng nhûäng nhaâ saách truyïìn thöëng 
vaâ múã röång quy mö cho noá.

Chuöîi cûãa haâng 7-Eleven cuäng sûã duång biïån phaáp naây. ÚÃ Myä, nhiïìu 
ngûúâi dên toã ra bûåc böåi vò àa söë caác cûãa haâng taåp hoáa chó múã cûãa tûâ 
10 giúâ saáng àïën 7 giúâ töëi (úã phêìn lúán thaânh phöë Myä). Hoå khöng coá 
caách naâo mua haâng ngoaâi khung giúâ naây. John Thompson, chuã cûãa 
haâng 7-Eleven, thêëy àûúåc vêën àïì vaâ giaãi quyïët bùçng caách múã cûãa baán 
haâng suöët 24 giúâ trong ngaây vaâ baãy ngaây trong tuêìn. Tûâ àoá 7-Eleven trúã 
thaânh thûúng hiïåu toaân cêìu.

Möåt cöng ty Singapore, Trek 2000, thêëy roä sûå bêët tiïån cuãa viïåc di 
chuyïín öí cûáng, hoå àûa ra giaãi phaáp thu nhoã öí cûáng thaânh caác USB chó 
bùçng ngoán tay caái, vaâ àiïìu naây àaä trúã thaânh möåt hiïån tûúång trïn toaân 
thïë giúái. Nhiïìu nùm trûúác àoá, Sony coá cöng trong viïåc thu nhoã maáy 
Radio Catssette cöìng kïình thaânh Walkman maâ chuáng ta biïët ngaây nay.

Haäy tòm hiïíu xem baån coá thïí múã röång hay thu nhoã bêët kyâ phêìn naâo 
trong yá tûúãng kinh doanh cuãa mònh àïí taåo lúåi thïë caånh tranh?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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AÁp duång vaâo hoaân caãnh khaác
AÁp duång vaâo hoaân caãnh khaác tûác laâ lêëy mö hònh saãn phêím/dõch vuå hiïån 
taåi vaâ thay àöíi möåt chuát àïí noá coá thïí àûúåc sûã duång trong hoaân caãnh 
khaác. Vñ duå nhiïìu doanh nhên lêëy mö hònh xe àaåp, chïë biïën ài möåt chuát 
àïí coá xe leo nuái, xe àua, xe têåp chaåy, v.v... Hay caác nhaâ phaát minh duâng 
chiïëc àöìng höì tiïu chuêín àïí thiïët kïë ra loaåi àöìng höì duâng àûúåc dûúái 
nûúác (vñ duå àöìng höì cho thúå lùån).

Trûúâng Àaåi hoåc Phoenix nhêån ra rùçng nhiïìu ngûúâi ài laâm muöën hoåc 
cao hún hoùåc lêëy thïm möåt bùçng cêëp khaác nhûng khöng thïí thu xïëp 
thúâi gian ài hoåc vò hoå coân phaãi ài laâm vaâ bêån viïåc gia àònh. Thïë laâ 
Phoenix àûa ra möåt giaãi phaáp: hoåc trûåc tuyïën. Tûâ àoá ai cuäng coá cú höåi 
hoåc lïn cao vaâ súã hûäu möåt hay nhiïìu têëm bùçng maâ khöng phaãi àïën lúáp. 
Hiïån nay, Phoenix laâ trûúâng àaåi hoåc tû lúán nhêët thïë giúái, coá haâng trùm 
chûúng trònh cho khoaãng 280 ngaân hoåc viïn.

Khi FedEx nhòn thêëy nhu cêìu giao haâng qua àïm, hoå aáp duång phûúng 
phaáp giaãi quyïët ngên phiïëu qua àïm cuãa ngên haâng vaâo dõch vuå giao 
haâng qua àïm.

NetJets (cöng ty thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa Warren Buffett) nhêån ra rùçng 
coá nhiïìu cöng ty muöën taåo àiïìu kiïån cho nhên viïn cuãa hoå ài cöng taác 
bùçng maáy bay riïng, nhûng laåi khöng chõu nöíi chi phñ mua maáy bay vaâ 
baão trò maáy moác. Hoå vêån duång khaái niïåm “chia seã nhaâ” cuãa ngaânh bêët 
àöång saãn (nhiïìu ngûúâi duâng chung möåt khu nhaâ nghó) vaâ aáp duång cho 
ngaânh haâng khöng. Chó phaãi traã möåt phêìn trong chi phñ mua maáy bay, 
möîi khaách haâng cuãa NetJets àûúåc súã hûäu möåt phêìn chiïëc maáy bay vúái 
söë giúâ bay cöë àõnh trong nùm. Laâ ngûúâi tiïn phong trong khaái niïåm “súã 
hûäu möåt phêìn maáy bay”, NetJets hiïån àang dêîn àêìu trong thõ trûúâng 
maáy bay caá nhên.

Baån coá thïí aáp duång nhûäng saãn phêím hoùåc dõch vuå thaânh cöng naâo vaâo 
lônh vûåc kinh doanh cuãa baån àïí taåo lúåi thïë caånh tranh?

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

101CHÛÚNG 3: NHÛÄNG YÁ TÛÚÃNG KINH DOANH MANG LAÅI HAÂNG TRIÏ åU ÀÖ

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

b. Kïët húåp
Kïët húåp hai hoùåc nhiïìu saãn phêím vaâ yá tûúãng thaânh möåt laâ caách thöng 
duång nhêët àïí taåo lúåi thïë caånh tranh. Vñ duå, maáy fax laâ kïët quaã cuãa viïåc 
kïët húåp àiïån thoaåi vúái maáy photocopy. Nokia trúã thaânh cöng ty dêîn 
àêìu thõ trûúâng àiïån thoaåi di àöång bùçng caách kïët húåp yá tûúãng vïì söí 
tay ghi cheáp, maáy aãnh vaâo àiïån thoaåi di àöång (Nokia communicator). 
Rollerblades taåo ra vaán trûúåt àêìu tiïn trïn thïë giúái bùçng caách kïët húåp 
giaây trûúåt bùng vúái baánh xe trong giaây trûúåt pa-tanh.

Bïn caånh viïåc trúã thaânh möåt cûãa haâng lúán, lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo 
cuãa Borders coân àûúåc xêy dûång xung quanh khaái niïåm cafeá-saách.

Baån coá thïí sûã duång sûác maånh cuãa sûå kïët húåp àïí taåo ra lúåi thïë caånh tranh 
cho cöng ty mònh nhû thïë naâo? Haäy nghô vïì nhûäng lúåi ñch baån coá thïí 
mang àïën cho khaách haâng vaâ caách thûác àaáp ûáng nhu cêìu cuãa hoå. Nghô 
caách kïët húåp chuáng vaâo trong yá tûúãng kinh doanh cuãa baån.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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c. Loaåi boã
Loaåi boã laâ biïån phaáp giaãm búát möåt vaâi thaânh phêìn cuãa saãn phêím hoùåc 
dõch vuå hiïån hûäu laâm cho noá coá giaá trõ phuåc vuå nhanh hún, hiïåu quaã 
hún vúái khaách haâng. Vñ duå tiïu biïíu nhêët vïì saãn phêím coá bûúác àöåt phaá 
nhúâ loaåi boã nhûäng gò khöng thêåt cêìn thiïët laâ àiïån thoaåi khöng dêy vaâ 
micro khöng dêy.

Linksys (möåt böå phêån cuãa Cisco) nhêån ra rùçng khaách haâng caãm thêëy 
bêët tiïån vaâ khoá chõu khi phaãi liïn tuåc gùæn caác maáy vi tñnh laåi vúái nhau 
vaâ nöëi vaâo maång Internet. Thïë laâ hoå xêy dûång thûúng hiïåu bùçng caách 
tung ra saãn phêím cöng nghïå kïët nöëi khöng dêy vaâ chùèng bao lêu àaä 
trúã thaânh ngûúâi ài àêìu trong thõ trûúâng naây.

Möåt vñ duå khaác laâ maáy tñnh Dell. Vaâo thúâi àiïím khi IBM vaâ Apple àang 
chiïëm lônh thõ trûúâng maáy tñnh, Michael Dell – luác bêëy giúâ coân laâ möåt 
sinh viïn àaåi hoåc – biïët rùçng nhiïìu ngûúâi seä choån mua maáy tñnh tûå thiïët 
kïë nïëu noá reã hún giaá maáy cuãa IBM vaâ Apple. Bùçng caách loaåi boã ngûúâi 
trung gian (nhaâ baán leã, baán só) vaâ baán saãn phêím trûåc tiïëp cho ngûúâi tiïu 
duâng, Dell taåo ra lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo vaâ trúã thaânh cöng ty àaáng 
giaá haâng tó àö.

Baån coá thïí loaåi boã thaânh phêìn naâo trong saãn phêím hay dõch vuå cuãa àöëi 
thuã àïí laâm cho noá hêëp dêîn hún vúái khaách haâng?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

d. Thay thïë
Biïån phaáp cuöëi cuâng laâ “thay thïë”, tûác laâ thay möåt phêìn cuãa saãn phêím 
hay dõch vuå bùçng möåt phêìn hoùåc cöng àoaån khaác giuáp noá coá giaá trõ cao 
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hún vúái khaách haâng. Vñ duå, nhiïìu ngûúâi nhêån ra rùçng phêën vaâ baãng àen 
khaá phiïìn toaái àöëi vúái giaáo viïn, laåi khöng töët cho sûác khoãe (vò buåi phêën) 
nïn àaä cho ra àúâi baãng trùæng vaâ buát viïët xoáa àûúåc. Saãn phêím thay thïë 
naây nhanh choáng àûúåc àoán nhêån khùæp núi trïn thïë giúái.

Swatch thay thïë dêy àöìng höì thöng thûúâng bùçng nhûäng súåi dêy àeo 
thay àöíi àûúåc vúái nhiïìu maâu sùæc vaâ kiïíu daáng. Saáng kiïën naây àem laåi 
cho cöng ty lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo vò noá cho pheáp khaách haâng chuã 
àöång thay àöíi hònh daáng àöìng höì phuâ húåp vúái quêìn aáo vaâ têm traång 
cuãa hoå.

Naâo, haäy thûã xem baån coá thïí thay thïë phêìn naâo trong saãn phêím hoùåc 
dõch vuå cuãa àöëi thuã àïí phuåc vuå khaách haâng töët hún?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Möåt khi baån àaä sûã duång têët caã biïån phaáp maâ töi vûâa giúái thiïåu àïí nghô 
ra yá tûúãng kinh doanh vaâ taåo àûúåc sûå khaác biïåt so vúái àöëi thuã, haäy àoåc 
tiïëp chûúng sau, trong àoá töi seä hûúáng dêîn baån caách xêy dûång mö hònh 
kinh doanh thaânh cöng.
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04

XÂY DỰNG CÔNG TY HOẠT 
ĐỘNG TỐT MÀ KHÔNG CẦN 
SỰ THAM GIA CỦA BẠN

Thïë laâ baån àaä coá möåt yá tûúãng àaáng giaá haâng triïåu àö vaâ sùén saâng 
tung vaâo thõ trûúâng. Àïí yá tûúãng êëy àem laåi cho baån nguöìn thu nhêåp 

döìi daâo vaâ öín àõnh, baån phaãi hoåc caách biïën noá thaânh mö hònh kinh 
doanh coá thïí hoaåt àöång àöåc lêåp maâ khöng cêìn sûå tham gia cuãa baån!

Trïn thûåc tïë, bêët kyâ cöng ty naâo thaânh cöng vaâ lúán maånh cuäng cêìn phaãi 
àaåt àûúåc yïu cêìu: vêîn hoaåt àöång thöng suöët maâ khöng cêìn baån phaãi 
nhuáng tay vaâo. Khi töi chia seã àiïìu naây, nhiïìu ngûúâi nghô töi bõ àiïn, 
“Nïëu töi khöng nhuáng tay vaâo moåi chuyïån, vêåy thò töi laâm gò?”. Nïëu baån 
cuäng coá nöîi bùn khoùn nhû vêåy, töi xin giaãi thñch cho baån hiïíu.

Lyá do khiïën phêìn lúán doanh nhên thêët baåi laâ vò hoå xêy dûång cöng ty hoaân 
toaân dûåa vaâo sûå hiïån diïån vaâ kyä nùng duy nhêët cuãa hoå. Hoå laâ ngûúâi saãn 
xuêët chñnh hay ngûúâi cung cêëp dõch vuå chñnh. Hoå trûåc tiïëp liïn hïå vúái 
khaách haâng, baán saãn phêím nhû: cùæt toác, laâm kïë toaán, àêìu bïëp, v.v... 
Hoå chñnh laâ cöng ty vaâ cöng ty laâ hoå. Nhûäng doanh nhên naây thêåt sûå 
laâ nhûäng ngûúâi laâm thuï cho chñnh mònh chûá khöng phaãi öng chuã thêåt 
sûå. Cöng ty phaãi coá hoå múái hoaåt àöång, tûåa nhû möåt cöî maáy phaãi coá 
nhiïn liïåu múái chaåy. Nïëu hoå khöng coá mùåt úã àoá, dêy chuyïìn saãn xuêët seä 
ngûâng hoaåt àöång, saãn phêím khöng ai laâm ra, khöng ai cung cêëp dõch 
vuå, khaách haâng seä khöng túái vaâ dô nhiïn doanh thu khöng coá.

CHÛÚNG 4: XÊY DÛÅNG CÖNG TY HOAÅT ÀÖÅNG TÖËT MAÂ KHÖNG CÊÌN SÛÅ THAM GIA CUÃA BAÅN
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NÏËU CÖNG TY KHÖNG THÏÍ TÖÌN TAÅI 
KHI KHÖNG COÁ BAÅN... BAÅN SEÄ KHÖNG 
COÁ TÛÅ DO
Vêën àïì laâ úã chöî naâo? Nïëu cöng ty chó hoaåt àöång khi baån coá mùåt úã àoá, 
tûác laâ baån phaãi dñnh chùåt vúái noá, nhû vêåy baån phaãi hy sinh thûá quyá giaá 
nhêët, cuäng coá thïí laâ lyá do lúán nhêët khiïën baån trúã thaânh doanh nhên 
– SÛÅ TÛÅ DO. Baån seä nhû möåt cöî maáy laâm viïåc khöng nghó ngúi. Nïëu 
baån nghó pheáp möåt thaáng, cöng ty cuãa baån coá thïí ngûâng chaåy hay hoaåt 
àöång thoi thoáp.

Trong trûúâng húåp naây (tiïëc thay laåi laâ àiïìu thûúâng gùåp vúái rêët nhiïìu 
doanh nhên), baån seä bõ khoáa chùåt trong caái löìng do chñnh mònh taåo ra 
cho túái chïët. Baån khöng thïí baán laåi cöng ty hay àïí ai khaác àiïìu haânh 
cöng ty khi baån vùæng mùåt búãi vò baån chñnh laâ linh höìn cuãa noá. Baån seä 
phaãi laâm viïåc 7 ngaây möåt tuêìn, 14 giúâ möåt ngaây vaâ cûá thïë cho àïën cuöëi 
àúâi. Chùèng phaãi laâ bûác tranh maâu höìng cho nhûäng ngûúâi muöën khúãi 
nghiïåp vaâ cuäng chùèng phaãi laâ àiïìu baån mong muöën, àuáng khöng?

NÏËU CÖNG TY KHÖNG THÏÍ HOAÅT 
ÀÖÅNG MAÂ KHÖNG COÁ BAÅN... NOÁ SEÄ 
KHÖNG THÏÍ LÚÁN MAÅNH
Möåt vêën àïì khaác, nïëu cöng ty khöng thïí hoaåt àöång maâ thiïëu baån, noá 
seä giöëng nhû möåt àûáa treã lúán lïn àïën möåt mûác naâo àoá röìi dûâng laåi maâ 
khöng thaânh ngûúâi lúán àûúåc, búãi vò noá bõ giúái haån trong khuön khöí thúâi 
gian eo heåp vaâ khaã nùng cuãa baån. Noá chó coá thïí phuåc vuå hay cung cêëp 
dõch vuå cho möåt lûúång khaách haâng nhêët àõnh, vaâ quy mö cuãa noá chó 
dûâng laåi úã möåt xûúãng nhoã, möåt cûãa haâng hay möåt vùn phoâng.
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CHÛÚNG 4: XÊY DÛÅNG CÖNG TY HOAÅT ÀÖÅNG TÖËT MAÂ KHÖNG CÊÌN SÛÅ THAM GIA CUÃA BAÅN

Nhiïìu öng chuã ca thaán rùçng hoå gùåp khoá khùn trong viïåc àiïìu haânh 
möåt cûãa haâng hoùåc vùn phoâng vúái saáu nhên viïn vaâ phaãi tiïëp 20 khaách 
haâng möåt luác. “Töi phaãi laâm viïåc 14 tiïëng möåt ngaây, 7 ngaây möåt tuêìn 
múái mong giaãi quyïët hïët cöng viïåc. Nïëu múã thïm möåt vùn phoâng nûäa 
úã núi khaác, chêët lûúång (cuãa saãn phêím hoùåc dõch vuå) chùæc chùæn seä giaãm 
suát hoùåc töi seä chïët vò kiïåt sûác”. Möåt öng chuã suy nghô nhû vêåy khöng 
thïí naâo phaát triïín cöng ty àïën hïët têìm cuãa noá.

Laâm sao nhûäng doanh nghiïåp nhû Subway (êím thûåc), 7-Eleven (baán leã), 
Sake Sushi (êím thûåc), McDonald’s (thûác ùn nhanh), Giordano (quêìn aáo), 
Jean Yip (taåo mêîu toác vaâ laâm àeåp), Mr. Minit (sûãa giaây deáp), Kumon 
(giaáo duåc), v.v... coá thïí bùæt àêìu tûâ möåt mö hònh nhoã (nhû têët thaãy nhûäng 
ngûúâi khaác) laåi coá thïí tiïën àïën xêy dûång haâng trùm, thêåm chñ haâng 
nghòn cûãa haâng hay chi nhaánh, phuåc vuå haâng trùm ngaân khaách haâng 
trong vuâng vaâ trïn toaân thïë giúái? Laâm thïë naâo hoå coá thïí àaãm baão möåt 
chêët lûúång dõch vuå vaâ saãn phêím nhû nhau vúái quy mö khöíng löì nhû 
thïë?

Sûå khaác biïåt laâ úã chöî, nhûäng öng chuã naây khöng bao giúâ sûã duång toaân 
böå quyä thúâi gian cuãa mònh àïí LAÂM CHO cöng ty nhû nhûäng nhên viïn 
cuãa hoå. Ray Kroc (chuã McDonald’s) chûa bao giúâ phaãi vaâo bïëp àïí laâm 
khoai têy chiïn hay xay sinh töë. Jean Yip khöng têåp trung vaâo viïåc cùæt 
toác, göåi àêìu cho khaách vaâ Ryan Hillsdon (ngûúâi saáng lêåp Mr. Minit) 
khöng mêët möåt giêy àïí sûãa giaây hay laâm chòa khoaá.

Thay vò thïë, hoå duâng thúâi gian àïí LAÂM CHU Ã cöng ty, tûác laâ àêìu tû thúâi 
gian àïí thiïët lêåp mö hònh kinh doanh hiïåu quaã maâ khöng cêìn hoå phaãi 
trûåc tiïëp nhuáng tay vaâo. Möåt khi böå maáy àaä chaåy thöng suöët, hoå coá thïí 
thuï ngûúâi phuâ húåp àïí thay thïë mònh àiïìu haânh cöng ty, giuáp hoå nhên 
mö hònh cöng ty thaânh haâng trùm hoùåc thêåm chñ haâng ngaân chi nhaánh 
úã khùæp núi trïn thïë giúái.

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã110

Adam Khoo

NHÛÄNG DOANH NHÊN TRIÏåU PHUÁ 
DAÂNH THÚÂI GIAN ÀÏÍ LAÂM CHUÃ HÚN 
LAÂ LAÂM CHO CÖNG TY
Coá bao giúâ baån àùåt cêu hoãi, taåi sao möåt söë doanh nghiïåp khöng thïí 
khaá lïn nöíi, duâ ngûúâi chuã àaä döìn hïët têm sûác vaâo àêëy? Möåt trong 
nhûäng ngûúâi baån cuãa töi múã quaán caâ phï àaä baãy nùm nay. Ngaây naây 
qua thaáng khaác, anh miïåt maâi laâm viïåc tûâ 7 giúâ saáng túái 11 giúâ àïm, 
nhûng lúåi nhuêån thu àûúåc chó bònh bònh nhû höìi múái múã.

Töi chùæc baån cuäng biïët nhiïìu vñ duå vïì nhûäng doanh nhên khaác cuäng bùæt 
àêìu bùçng mö hònh kinh doanh nhoã nhûng àaä nhên lïn àûúåc haâng trùm 
cûãa haâng hoùåc vùn phoâng àaåi diïån úã rêët nhiïìu nûúác, kiïëm àûúåc haâng 
triïåu àö doanh thu haâng nùm. Àoá laâ Ya Kun International, bùæt àêìu tûâ 
möåt quaán caâ phï nhoã nay àaä phaát triïín ra hún 50 cûãa haâng úã 7 quöëc 
gia khaác nhau. Àoá laâ Subway, tûâ möåt cûãa haâng baán baánh mò sandwich 
do cêåu beá Fred DeLuca luác àoá múái 17 tuöíi lêåp ra (búãi vò cêåu khöng coá 
àuã tiïìn theo hoåc àaåi hoåc), nay àaä trúã thaânh möåt chuöîi göìm khoaãng 
30.000 cûãa haâng coá mùåt úã khoaãng 90 nûúác. Cöng ty cuãa hoå ngaây caâng 
lúán maånh. Hoå àaä laâm àiïìu êëy nhû thïë naâo? Hoå kiïëm àêu ra thúâi gian?

Àiïìu quan troång nhêët maâ baån phaãi hiïíu vïì nhoám doanh nhên thaânh àaåt 
naây laâ hoå khöng nhêët thiïët phaãi laâm viïåc chùm chó hún hay nhiïìu giúâ 
hún. Àiïím khaác biïåt chñnh laâ loaåi hònh cöng viïåc maâ hoå têåp trung sûác 
lûåc àïí laâm. Sai lêìm lúán nhêët maâ nhiïìu doanh nhên thûúâng mùæc phaãi laâ 
duâng toaân böå thúâi gian àïí têåp trung laâm cho cöng ty maâ khöng coá thúâi 
gian laâm chu ã noá.

Laâm cho cöng ty tûác laâ nhuáng tay vaâo caã nhûäng viïåc úã têìm vi mö, tûác 
laâ nhûäng viïåc cêìn thiïët àïí cöng ty hoaåt àöång haâng ngaây. Àoá laâ nhûäng 
viïåc “gêëp ruát” cêìn laâm àïí giûä cho cöng ty hoaåt àöång thöng suöët khöng 
coá aách tùæc, bao göìm: baán saãn phêím, laâm ra saãn phêím, cung cêëp dõch 
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vuå, giao haâng, laâm söí saách giêëy túâ vaâ kïë toaán. Vñ duå, nïëu baån múã nhaâ 
haâng, laâm cho cöng ty bao göìm: àoán khaách haâng úã cöíng, phuåc vuå baân, 
nêëu ùn, thu tiïìn, laâm kïë toaán, doån deåp, v.v...

Trong khi nhûäng viïåc naây quaã thêåt cêìn thiïët, nhûng möåt öng chuã thêåt 
sûå thò khöng nïn têåp trung vaâo noá. Lyá do û, cho duâ baån coá döìn hïët thúâi 
gian vaâ nùng lûúång vaâo nhûäng viïåc àoá, baån cuäng khöng thïí phaát triïín 
hay tûå àöång hoaá cöng ty. Laâm nhû vêåy, baån àang chuá troång vaâo thu 
nhêåp ngùæn haån vaâ chó möåt lêìn. Ngay luác baån ngûâng laâm viïåc, baån seä 
khöng coân thu nhêåp. Khi baån chïët, cöng ty cuäng... qua àúâi.

Ngûúåc laåi, laâm chuã cöng ty bao göìm nhûäng cöng viïåc coá têìm vô mö, 
nhû suy nghô chiïën lûúåc taåo ra mö hònh kinh doanh vaâ nhên röång mö 
hònh naây bùçng caách múã nhiïìu chi nhaánh/àaåi lyá. Khi baån coá möåt hïå thöëng 
hoaåt àöång hoaân chónh thò bêët kyâ ai àûúåc thuï vaâo laâm viïåc àïìu coá thïí 
taåo ra àûúåc nhûäng saãn phêím hoùåc dõch vuå coá chêët lûúång tûúng àûúng 
cho duâ thuöåc bêët kyâ chi nhaánh naâo – giuáp doanh thu vaâ lúåi nhuêån tùng 
lïn gêëp nhiïìu lêìn. Taåo ra möåt mö hònh kinh doanh vaâ quy trònh saãn xuêët/
phuåc vuå seä giuáp baån tûå àöång hoáa vaâ nhên röång cöng ty. Luác êëy, vúái tû 
caách laâm chuã, baån coá thïí raãnh tay maâ vêîn hûúãng lúåi nhuêån.

Ray Kroc sûã duång toaân böå thúâi gian àïí hoaân thiïån mö hònh kinh doanh 
sao cho möîi cûãa haâng McDonald’s trïn thïë giúái àïìu cho ra moán khoai 
têy chiïn, baánh hamburger coá cuâng chêët lûúång, mêîu maä, àûúåc phuåc vuå 
trong möåt bêìu khöng khñ giöëng nhau duâ noá àûúåc àùåt úã möåt thaânh phöë 
Myä hay möåt thõ trêën úã Nam Phi. Öng àaä tiïu chuêín hoáa àïën tûâng mùæt 
xñch nhoã trong quy trònh saãn xuêët vaâ phuåc vuå cuãa McDonald’s.

Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ têët caã nhên viïn úã caác cûãa haâng McDonald’s 
àïìu chaâo baån bùçng möåt nuå cûúâi tûúi tùæn vúái caách noái giöëng hïåt nhû nhau, 
“Chaâo mûâng quyá khaách àïën vúái McDonald’s!”. Àoá laâ vò öng chuã Ray 
Kroc àaä taåo ra nhûäng chuêín mûåc àûúåc aáp duång cho khoaãng 32.000 
cûãa haâng McDonald’s úã khùæp núi trïn traái àêët.
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Chùèng ngêîu nhiïn chuát naâo khi baån goåi möåt hamburger phö mai, ngûúâi 
phuåc vuå seä ên cêìn hoãi baån coá muöën goåi möåt phêìn ùn lúán hún khöng. 
Àoá chó laâ möåt phêìn trong quy caách tiïëp thõ àaä àûúåc nêng lïn mûác 
hoaân haão.

Cuäng chùèng tònh cúâ maâ moán khoai têy chiïn cuãa hoå coá sùæc vaâng oáng vaâ 
muâi võ giöëng nhau trïn toaân thïë giúái. Àoá laâ vò khêu chïë biïën vaâ phuåc vuå 
cho khaách haâng àïìu phaãi tuên thuã möåt quy trònh nghiïm ngùåt vaâ chñnh 
xaác, khöng coá möåt sai biïåt naâo. Söë khoai têy chiïn khöng baán hïët trong 
voâng 10 phuát phaãi bõ huãy àïí àaãm baão àöå ngon vaâ múái. Khöng möåt nhaâ 
haâng naâo trïn thïë giúái àûúåc vi phaåm àiïìu naây. Àêy laâ möåt phêìn cuãa 
hïå thöëng hoaåt àöång do öng chuã McDonald’s daây cöng taåo ra. Theo 
nghôa àoá, thaânh cöng cuãa möåt cöng ty nhû McDonald’s khöng phaãi do 
taâi nùng àùåc biïåt cuãa möåt nhên viïn naâo, maâ laâ thaânh quaã cuãa möåt hïå 
thöëng hoaân thiïån àûúåc taåo ra búãi möåt doanh nhên thiïn taâi!

Khaái niïåm naây khöng nhûäng coá thïí aáp duång cho nhûäng têåp àoaân àa 
quöëc gia hay chuöîi nhaâ haâng, maâ coân cho têët caã caác loaåi hònh kinh 
doanh trïn quaã àõa cêìu! Àêy cuäng laâ caách giuáp cho Kumon trúã thaânh 
möåt trong nhûäng têåp àoaân giaáo duåc thaânh cöng nhêët thïë giúái. Nhûäng 
ngûúâi saáng lêåp àaä taåo ra möåt hïå thöëng hoaân chónh trong tiïëp thõ, hoaåt 
àöång (daåy hoåc vaâ thiïët kïë chûúng trònh), chùm soác khaách haâng, quaãn lyá, 
nhên sûå, taâi chñnh, v.v... àïí coá thïí aáp duång trïn toaân thïë giúái.

Baâi hoåc úã àêy laâ nïëu baån khöng têåp trung vaâo viïåc phaát triïín mö hònh 
kinh doanh úã têìm vô mö, baån seä thêëy mònh bõ cuöën vaâo nhûäng cöng viïåc 
ngaây qua ngaây, khiïën cöng ty khöng thïí bûát lïn àaâ tùng trûúãng múái maâ 
vônh viïîn lïå thuöåc vaâo baãn thên baån.

Töi gùåp khöng ñt doanh nhên coá quan niïåm sai lêìm rùçng chó nïn phaát 
triïín hïå thöëng vaâ quy trònh khi cöng ty àaä àuã lúán. NHÊÌM TO!!! Têët caã 
nhûäng cöng ty lúán àïìu bùæt tay xêy dûång mö hònh ngay tûâ buöíi àêìu... tûâ 
luác coân beá xñu. Nïëu khöng, cöng ty seä khöng töìn taåi àuã lêu àïí lúán maånh 
vaâ thaânh cöng.
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Bñ quyïët chñnh laâ xaác àõnh têìm nhòn ngay tûâ àêìu rùçng cöng ty cuãa baån seä 
baán nhûúång quyïìn kinh doanh àïí nhên baãn lïn nhiïìu lêìn.

VÑ DUÅ CUÃA VIÏåC LAÂM CHO VAÂ LAÂM CHUÃ 
– NGHÏå THUÊÅT CÊN BÙÇNG GIÛÄA CHIÏËN 
THUÊÅT VAÂ CHIÏËN LÛÚÅC
Baån coá thïí àùåt cêu hoãi, “Nïëu töi khöng laâm têët caã àïí cöng ty hoaåt àöång, 
ai seä laâm àêy?”, “Khi múái múã cöng ty, töi àêu coá àuã tiïìn thuï caã àöëng 
ngûúâi vïì laâm viïåc àïí raãnh rang têåp trung cho chiïën lûúåc phaát triïín!”. 
Àuáng vêåy, giai àoaån khúãi nghiïåp (nhêët laâ khi baån chó coá möåt mònh vúái 
rêët ñt vöën), baån phaãi laâm cho cöng ty nhû möåt nhên viïn thûåc thuå. Tuy 
vêåy, baån phaãi coá kïë hoaåch daânh möåt thúâi lûúång naâo àoá àïí phaát huy 
vai troâ NGÛÚÂI CHUÃ! Nïëu khöng, baån seä bõ cuöën vaâo guöìng maáy laâm 
viïåc liïn tuåc nhû caác nhên viïn khaác! Chuáng ta haäy thûã lêëy vñ duå vïì kinh 
doanh nhaâ haâng àïí phên biïåt giûäa hai vai troâ laâm cho cöng ty vaâ laâm 
chu ã cöng ty.
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Làm cho công ty

Chào khách hàng ở cửa, dọn bàn, đợi khách hàng gọi món, chuẩn bị đồ 
ăn, nấu ăn, thu tiền, làm kế toán, dọn dẹp, viết quảng cáo, khuyến mãi, 
quản lý, v.v…

Làm chủ công ty

n Tạo ra hệ thống tiếp thị (ví dụ: hệ thống tạo ra các mẫu quảng cáo 
và thiết kế tờ rơi, chính sách khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, 
quan hệ công chúng, quản lý, v.v…)

n Tạo ra quy trình hoạt động (ví dụ: quy trình mua thực phẩm, chuẩn 
bị đồ ăn, đợi khách gọi món, dọn bàn ăn, trang trí và bày biện, v.v…)

n Tạo ra mô hình quản lý tài chính (ví dụ: tiêu chuẩn hóa việc đánh giá 
mức độ lợi nhuận, tiềm năng doanh số, tiềm năng lợi nhuận, dòng 
tiền vào ra, v.v…)

n Tạo ra mô hình quản trị nhân sự (ví dụ: quy định trong tuyển dụng 
và huấn luyện nhân viên, chính sách lương bổng và giữ chân người 
tài, v.v…)

n Xây dựng thương hiệu
n Tạo ra nhiều sản phẩm mới
n Mở rộng và tái tạo mô hình kinh doanh
n Nghiên cứu thị trường tiềm năng
n Tìm kiếm địa điểm mới
n Mở cửa hàng mới và/hay bán nhượng quyền kinh doanh

*  Việc tạo ra mô hình kinh doanh bao gồm việc phát triển một hệ thống các chuẩn mực, 
quy định và quy trình hoàn tất công việc.    
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ÚÃ giai àoaån bùæt àêìu, baån nïn sûã duång töëi àa 60% thúâi gian laâm cho 
cöng ty, vaâ 40% laâm chuã cöng ty. Ngay tûâ àêìu baån cêìn coá chuã trûúng 
tòm caách giao phoá dêìn dêìn nhûäng phêìn viïåc cuãa mònh cho nhên viïn. 
Nïëu baån khöng ruãng rónh tiïìn baåc, baån coá thïí choån giaãi phaáp thuï 
ngûúâi laâm tûå do, thûåc têåp viïn hoùåc húåp taác vúái ai àoá àïí cuâng chia seã 
cöng viïåc vaâ lúåi nhuêån. Àoá cuäng laâ caách maâ töi bùæt àêìu. 

Sau möåt thúâi gian, baån seä coá nguöìn thu öín àõnh, cho pheáp baån thuï 
nhiïìu nhên viïn hún àïí coá thïí àêíy búát nhûäng viïåc nhoã vaâ têåp trung 
cho cöng taác hoaåch àõnh chiïën lûúåc phaát triïín. Muåc tiïu cuöëi cuâng cuãa 
baån laâ phaãi têåp trung trïn 90% thúâi lûúång vaâ têm sûác àïí laâm chuã vaâ 
chó daânh chûa àïën 10% laâm cho cöng ty. Chñnh àiïìu naây àaä laâm cho 
McDonald’s thûåc hiïån bûúác àaåi nhaãy voåt tûâ möåt nhaâ haâng beá nhoã thaânh 
möåt àïë chïë huâng maånh vúái möåt chuöîi göìm khoaãng 32.000 cûãa haâng 
baán thûác ùn “phuã soáng” úã 117 nûúác. Phaãi, ngay tûâ bûúác àêìu Ray Kroc 
àaä laâm khaác anh em nhaâ McDonald, cha àeã thêåt sûå cuãa thûúng hiïåu 
naây, öng khöng bao giúâ àûáng ra phuåc vuå khaách haâng hay trûåc tiïëp vaâo 
laâm baánh, mùåc duâ öng vêîn thûúâng tûå tay nhùåt raác boã vaâo thuâng àïí laâm 
gûúng cho nhên viïn. Öng duâng toaân böå thúâi gian cuãa mònh àïí dûång 
nïn mö hònh kinh doanh hoaân haão àïí bêët cûá ai cuäng coá thïí thûåc hiïån 
noá möåt caách töët àeåp.

Möåt vñ duå khaác laâ vïì têåp àoaân Jean Yip chuyïn taåo mêîu toác vaâ caác trung 
têm giaãm cên. Ngay tûâ khi Jean bùæt àêìu laâm cho cöng ty vúái vai troâ 
thúå cùæt chñnh, cö àaä coá àõnh hûúáng têåp trung vaâo viïåc xêy dûång cöng 
ty! Song song vúái cöng taác tuyïín choån thúå cùæt toác vaâ nhên viïn trõ liïåu, 
cö àêìu tû phêìn lúán thúâi gian cuãa mònh vaâo viïåc taåo ra hïå thöëng choån 
lûåa, tuyïín duång vaâ àaâo taåo nhên viïn. Cö cuäng quan têm àïën viïåc xêy 
dûång thûúng hiïåu vaâ taåo ra nhiïìu doâng saãn phêím, múã nhiïìu tiïåm vaâ 
tûâng bûúác hoaân thiïån quy trònh dõch vuå. Àêy laâ caách maâ cö múã röång 
kinh doanh vúái hún 50 tiïåm laâm àeåp, trong khi nhiïìu doanh nhên khaác 
cuäng bùæt àêìu vúái möåt tiïåm laâm toác tûúng tûå nhû cö chó quanh quêín caã 
àúâi vúái möåt cûãa tiïåm nho nhoã maäi khöng lúán lïn àûúåc.
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ÀIÏÌU GÒ CAÃN TRÚÃ NHIÏÌU NGÛÚÂI 
KHÖNG XÊY DÛÅNG ÀÛÚÅC MÖ HÒNH 
KINH DOANH
Thêåt ra, àiïìu gò khiïën cho phêìn lúán doanh nhên chó huâng huåc laâm viïåc 
cho cöng ty maâ boã qua viïåc àõnh hûúáng phaát triïín cöng ty? Töi tin rùçng 
coá hai yïëu töë chñnh: thaái àöå sai lêìm vaâ thiïëu huåt kiïën thûác.

Trong quaäng thúâi gian 5 nùm ngùæn nguãi, töi vaâ caác cöång sûå àaä xêy dûång 
AKLTG thaânh möåt trong nhûäng trung têm àaâo taåo lúán nhêët vaâ àa daång 
nhêët trong khu vûåc vúái hún 100 nhên viïn. Ngûúåc laåi, phêìn lúán àöëi thuã 
cuãa töi chó leâo teâo coá tûâ möåt àïën nùm nhên viïn, duâ hoå coá thêm niïn trong 
ngaânh hún hùèn töi. Vêåy thò àiïìu gò caãn trúã hoå phaát triïín kinh doanh?

Töi phaát hiïån ra rùçng trïn àúâi coá nhiïìu ngûúâi thñch öm àöìm moåi viïåc 
hún baån tûúãng. Hoå àinh ninh rùçng “ngoaâi mònh ra chùèng ai laâm töët 
àûúåc viïåc naây”, rùçng “chùèng tin ai àûúåc, nïëu muöën moåi viïåc suön seã, 
mònh phaãi tûå tay laâm thöi”, rùçng “nïëu töi ruát ruöåt truyïìn nghïì cho nhên 
viïn, nhúä gùåp keã xêëu buång hoåc àûúåc nghïì röìi laåi xin nghó vaâ cûúáp ài 
khaách haâng cuãa töi thò sao”. Chñnh nhûäng lo ngaåi vaâ têìm nhòn thiïín cêån 
naây àaä khiïën hoå phaãi göìng mònh lïn àeâo boâng hïët moåi viïåc (caã huêën 
luyïån vaâ àûáng lúáp giaãng daåy), thay vò têåp trung xêy dûång hïå thöëng vaâ 
thuï caác chuyïn viïn àaãm nhiïåm nhûäng cöng viïåc hoaåt àöång. Vò thiïëu 
loâng tin vaâ mang têm lyá khöng daám chia seã, cuöëi cuâng hoå tûå troái mònh 
vaâo guöìng maáy khöng dûát ra àûúåc.

Àiïìu naây àuáng vúái têët caã moåi ngaânh nghïì. Töi coá möåt ngûúâi baån laâ 
chuyïn gia dinh dûúäng. Nhúâ khaã nùng taåo ra nhûäng thûåc àún giaãm 
cên phuâ húåp vaâ möëi quan hïå thên thiïët vúái khaách haâng, cö coá nguöìn 
thu nhêåp öín àõnh. Nhûng nùm naây qua thaáng khaác, cö bõ dñnh chùåt vúái 
cöng kia viïåc noå, nïn doanh nghiïåp cuãa cö khöng thïí lúán nhanh àuáng 
vúái tiïìm nùng phaát triïín cuãa noá. Cûá caái àaâ naây, töi biïët cö seä khöng coá 
ngaây nghó ngúi. Cö tin rùçng chó mònh cö múái coá thïí khiïën khaách haâng 
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haâi loâng, vaâ rùçng khöng ai coá thïí thay cö laâm töët viïåc naây. Ngoaâi ra, cö 
khöng coá kiïën thûác vaâ khaã nùng hïå thöëng hoáa cú cêëu vaâ hoaåt àöång cuãa 
cöng ty cuäng nhû huêën luyïån ngûúâi khaác laâm töët nhû mònh. Chùæc chùæn 
cö rêët gioãi vïì chuyïn mön nhûng laåi khöng phaãi laâ möåt doanh nhên thêåt 
sûå maâ chó laâ chuyïn viïn laâm thuï cho chñnh mònh.

Baån thêëy àoá, baån phaãi bùæt àêìu vúái caách nghô rùçng baån seä gêy dûång möåt 
cöng ty coá thïí cho ra kïët quaã àöìng nhêët, cho duâ baån coá trûåc tiïëp laâm 
hay khöng. Haäy hònh dung cöng ty nhû caái maáy in tiïìn. Nhiïåm vuå cuãa 
baån laâ laâm sao saãn xuêët ra nhiïìu caái maáy nhû thïë àïí àem baán cho bêët 
kyâ ai vaâ mang laåi cho baån möåt nguöìn thu öín àõnh. Trong phêìn coân laåi 
cuãa chûúng naây, töi seä giúái thiïåu àïën baån caách thûác xêy dûång mö hònh 
chiïëc maáy in tiïìn naây: goåi laâ quy trònh phaát triïín cöng ty.

QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN CÖNG TY
Laâm thïë naâo àïí xêy dûång vaâ phaát triïín cöng ty ngaây caâng lúán maånh 
maâ khöng cêìn baån tham gia vúái tû caách möåt nhên viïn têån tuåy?  
Coá möåt quy trònh göìm nùm bûúác giuáp baån laâm viïåc naây.

Bûúác àêìu tiïn laâ phaãi coá möåt têìm nhòn saáng toã roä raâng vïì cöng ty. Baån 
phaãi coá trong àêìu bûác tranh toaân caãnh vïì cöng ty khi noá phaát triïín toaân 
diïån. Nïëu khöng coá möåt bûác tranh roä raâng, baån seä hoang mang, khöng 
hònh dung àûúåc àûúâng ài nûúác bûúác tiïëp theo.

COÂNG TY
THAØNH COÂNG    
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Têët caã doanh nhên gioãi maâ töi quen biïët àïìu bùæt àêìu bùçng viïåc hònh 
dung roä vïì cöng ty cuãa mònh trong voâng 5 nùm, 10 nùm hoùåc 15 nùm 
túái. Khi Ray Kroc bùæt àêìu baán nhûúång quyïìn kinh doanh McDonald’s, 
öng àaä coá trong àêìu hònh aãnh chuöîi nhaâ haâng McDonald’s moåc lïn 
trïn toaân nûúác Myä vaâ sau àoá lan röång khùæp thïë giúái. Öng hònh dung 
caã nuå cûúâi tûúi tùæn trïn möi cuãa caác nhên viïn phuåc vuå vaâ nhûäng 
chiïëc baánh àïën tay haâng triïåu ngûúâi thuöåc àuã thaânh phêìn vúái möåt tiïu 
chuêín nhêët àõnh. Khi Bill Gates thaânh lêåp Microsoft, öng àaä nhòn thêëy 
hònh aãnh maáy tñnh xuêët hiïån úã têët caã caác höå gia àònh vaâ chaåy phêìn 
mïìm cuãa Microsoft (àoá laâ vaâo nhûäng nùm 1980, khi phêìn lúán gia 
àònh coân chûa coá maáy tñnh).

Tûúng tûå, khi dûång lïn “Adam Khoo & Associates” cuâng vúái möåt nhên 
viïn, töi àaä tûúãng tûúång caãnh noá phaát triïín tûâng ngaây, trúã thaânh trung 
têm huêën luyïån vïì phaát triïín con ngûúâi lúán nhêët Chêu AÁ, vúái haâng trùm 
nhên viïn úã nhiïìu nûúác, giuáp khúi gúåi sûác maånh vaâ quyïët têm thay àöíi 
cho haâng trùm ngaân ngûúâi giaâ treã lúán beá thuöåc moåi thaânh phêìn vaâ 
ngaânh nghïì. Nïëu thiïëu têìm nhòn àoá 6 nùm vïì trûúác, töi seä khöng coá 
nhûäng quyïët àõnh vaâ haânh àöång cêìn thiïët àïí biïën noá thaânh möåt AKLTG 
nhû ngaây nay.

Baån thêëy àoá, khi baån coá möåt têìm nhòn roä raâng vïì cöng ty, hònh aãnh àoá seä 
hûúáng dêîn vaâ taác àöång túái baån trong möîi viïåc baån laâm haâng ngaây. Nïëu 
baån thêëy cöng ty mònh trúã thaânh têåp àoaân haâng triïåu àö, vúái haâng trùm 
nhên viïn úã 10 nûúác, thò tûâ ngaây àêìu tiïn, baån seä laâm viïåc theo möåt 
caách rêët khaác. Thay vò chuá troång laâm töët viïåc kinh doanh hiïån taåi, baån seä 
daânh thúâi gian taåo ra mö hònh töëi ûu vaâ khöng mïåt moãi trong viïåc tòm 
kiïëm nhên taâi àïí húåp lûåc vúái mònh xêy dûång cöng ty. Baån seä daânh möåt 
phêìn lúåi nhuêån àïí taái àêìu tû vaâ liïn tuåc múã röång hiïíu biïët, hoåc thïm 
nhûäng kyä nùng múái àïí àiïìu haânh cöng ty coá quy mö lúán hún.

Têìm nhòn saáng toã quan troång nhû baãn thiïët kïë àöëi vúái ngûúâi thúå xêy nhaâ 
vêåy. Trûúác khi xêy möåt toâa nhaâ, baån cêìn àiïìu gò àêìu tiïn? Têët nhiïn àoá 
laâ baãn thiïët kïë do kiïën truác sû thûåc hiïån. Baãn thiïët kïë cho biïët toâa nhaâ 
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seä coá hònh daáng thïë naâo sau khi hoaân têët. Ngöi nhaâ àûúåc xêy theo kiïíu 
naâo? Diïån tñch bao nhiïu? Coá bao nhiïu têìng? Duâng vêåt liïåu loaåi naâo? 
Coá bao nhiïu cûãa ra vaâo vaâ cûãa söí? Saân bùçng àaá hoa cûúng hay laát 
göî, v.v...

Vúái baãn thiïët kïë àïën tûâng chi tiïët naây, nhaâ thêìu seä hûúáng dêîn tûâng àöåi 
cuãa mònh thûåc hiïån nhûäng phêìn viïåc khaác nhau nhû xûã lyá moáng, àöí bï 
töng, xêy tûúâng... vaâ giaám saát liïn tuåc àïí àaãm baão rùçng ngöi nhaâ àûúåc 
xêy àuáng theo baãn veä cuãa kiïën truác sû, chñnh xaác àïën tûâng phên. Cuöëi 
cuâng, nhaâ thêìu xêy dûång seä hoaân têët cöng viïåc cuãa mònh khi ngöi nhaâ 
anh ta xêy giöëng y nhû baãn veä cuãa kiïën truác sû. Têët nhiïn, trong quaá 
trònh thûåc hiïån seä coá vaâi sai biïåt nhoã, nhûng nhòn chung, cùn nhaâ seä laâ 
baãn sao cuãa baãn veä. Vaâ àêy laâ cuäng laâ caách baån xêy dûång cöng ty.

Nïëu gùåp möåt ngûúâi thúå xêy, haâng ngaây huâng huåc xêy tûúâng hay baâo göî, 
maâ khöng biïët mònh seä laâm ra caái gò, chùæc baån nghô ngûúâi naây bõ khuâng. 
Laâm sao coá thïí cùæm cuái xêy maâ khöng biïët mònh xêy caái gò! Möåt thúâi 
gian sau, caái maâ anh ta xêy liïåu coá thïí duâng àûúåc vaâo viïåc gò? Àïí úã, 
hay laâm nhaâ kho, hay boã hoang? Mùåc duâ vúái chuyïån xêy nhaâ ai cuäng coá 
thïí thêëy ngay àoá laâ àiïìu bêët húåp lyá, nhûng àêy chñnh laâ àiïìu maâ phêìn 
lúán doanh nhên àang laâm vúái cöng ty cuãa mònh. Gùåp chùng hay chúá, 
hoå cùæm cuái laâm maâ khöng hïì biïët mònh àang xêy nïn caái gò, hay cöng ty 
mònh seä ài vïì àêu. Khöng coá möåt têìm nhòn roä raâng, caác quyïët àõnh cuãa 
baån thûúâng thiïín cêån, mang tñnh àöëi phoá vaâ thiïëu thêån troång.

TÊÌM NHÒN LAÂ HÒNH AÃNH CÖNG TY  
KHI NOÁ ÀÛÚÅC HOAÂN TÊËT
Bêy giúâ, töi muöën baån nhùæm mùæt laåi, kñch hoaåt sûå saáng taåo vaâ cho pheáp 
trñ tûúãng tûúång àûa baån túái tûúng lai. Nhúá rùçng baån laâ kiïën truác sû, laâ 
ngûúâi àùåt buát veä baãn thiïët kïë cho cöng ty mònh.
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Baån muöën cöng ty coá quy mö nhû thïë naâo vaâo caái ngaây noá àûúåc hoaân 
têët vaâ baån coá thïí baán noá ài, àûa noá lïn saân chûáng khoaán hay àïí noá 
tûå vêån haânh vaâ baån chó ngöìi àêëy hûúãng thuå thaânh quaã cuãa mònh suöët 
àúâi?

Cöng ty seä coá bao nhiïu cûãa haâng hoùåc vùn phoâng àaåi diïån úã möîi 
nûúác, möîi thaânh phöë? Baån muöën coá bao nhiïu nhên viïn trong möîi cûãa 
haâng? Doanh thu haâng nùm laâ bao nhiïu, lúåi nhuêån sau thuïë thïë naâo? 
Thûúng hiïåu cuãa baån laâ gò? Nhên viïn cêìn coá nhûäng phêím chêët vaâ giaá 
trõ thïë naâo? Cöng ty seä phuåc vuå khaách haâng naâo? Coá bao nhiïu khaách 
haâng möîi nùm? Cöng ty seä àoáng goáp nhûäng gò cho cöång àöìng? Cuöëi 
cuâng, mêët bao lêu àïí baån hoaân thaânh cöng trònh naây?

Trong khoaãng tröëng phña dûúái, baån haäy viïët ra cêu traã lúâi cho nhûäng cêu 
hoãi gúåi yá úã trïn. Laâm nhû thïë, baån àang thûåc hiïån vai troâ kiïën truác sû 
cuãa mònh àêëy. Nïëu gùåp khoá khùn khi àûa ra nhûäng con söë cuå thïí, baån 
coá thïí tham khaão thaânh tñch vaâ quy mö cuãa nhûäng con chim àêìu àaân 
trong ngaânh àïí coá thïí hoåc hoãi vaâ àöëi chiïëu. 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

QUY TRÒNH XÊY DÛÅNG  
VAÂ PHAÁT TRIÏÍN CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC 
Möåt khi baån àaä coá bûác tranh roä neát vïì cöng ty, baån cêìn thûåc hiïån bûúác 
thûá hai trong quy trònh phaát triïín cöng ty. Àoá laâ lêåp ra quy trònh phaát 
triïín töí chûác hay cú cêëu caác böå phêån trong cöng ty.
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Bûúác thûá hai naây giuáp traã lúâi cêu hoãi: “Cêìn phaãi phaát triïín caác böå phêån 
trong cöng ty nhû thïë naâo àïí noá coá thïí àaåt àûúåc muåc tiïu cao nhêët? 
Àêu laâ nhûäng bûúác cêìn thiïët trong viïåc xêy dûång möåt böå maáy vêån haânh 
töët nhêët?”.

Àêìu tiïn, baån cêìn veä ra sú àöì töí chûác cöng ty. Möîi khi töi nïu vêën àïì 
naây vúái caác chuã doanh nghiïåp nhoã (hay ngûúâi laâm thuï cho chñnh mònh), 
hoå thûúâng phò cûúâi, “Sú àöì cöng ty chó daânh cho têåp àoaân lúán! Chuáng 
töi chó coá vaâi ngûúâi, cêìn gò àïën möåt sú àöì? Moåi ngûúâi phên nhau möîi 
ngûúâi möîi phêån sûå laâ àûúåc. Khi ai àoá bêån hay khöng laâm àûúåc, ngûúâi 
khaác seä laâm thay”.

Tiïëc thay àoá chó laâ caách nghô laâm haån chïë doanh nghiïåp. Xin chia seã 
vúái baån tûâ kinh nghiïåm baãn thên rùçng viïåc lêåp sú àöì töí chûác cöng ty laâ 
CÛÅC KYÂ CÊÌN THIÏËT, kïí caã khi baån chó coá möåt nhên viïn laâ chñnh baån! 
Sú àöì töí chûác giuáp baån hònh dung roä nhûäng böå phêån cêìn thiïët àïí cöng 
ty hoaåt àöång thöng suöët vaâ hiïåu quaã nhêët. Noá cuäng giuáp baån giao phoá 
traách nhiïåm àïën tûâng thaânh viïn (kïí caã baån). Nhòn vaâo àoá, baån seä lêåp 
tûác thêëy böå phêån naâo àang hoaåt àöång khöng hiïåu quaã cêìn coá sûå caãi 
tiïën tûác thò.

Lêåp sú àöì töí chûác cöng ty
Haäy hònh dung cöng ty baån laâ möåt chiïëc maáy bay maâ möîi böå phêån trong 
cöng ty hoaåt àöång nhû möåt àöång cú. Àïí cöng ty cêët caánh vaâ vûún àïën 
àónh cao, caác àöång cú phaãi hoaåt àöång hïët cöng suêët. Lyá do khiïën nhiïìu 
cöng ty khöng nhûäng khöng thïí cêët caánh maâ coân bõ tai naån laâ vò coá möåt 
hoùåc vaâi àöång cú hoaåt àöång khöng töët. Nïëu khöng coá sú àöì töí chûác, 
baån seä khöng biïët roä böå phêån naâo hay àöång cú naâo àang gùåp truåc trùåc 
àïí coá biïån phaáp cûáu chûäa kõp thúâi. 

Vêåy, àïí möåt cöng ty hoaåt àöång cêìn coá nhûäng böå phêån naâo vaâ chuáng 
liïn quan vúái nhau ra sao? Caác cöng ty coá thïí khaác nhau vïì loaåi hònh vaâ 
quy mö hoaåt àöång nhûng tûåu chung, têët caã caác cöng ty àïìu cêìn coá böën 
böå phêån chñnh. Àoá laâ: tiïëp thõ, taâi chñnh, saãn xuêët vaâ nhên sûå. Trong möîi 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã122

Adam Khoo

COÂNG TYTIEÁP THÒ
SAÛN XUAÁT

TAØI CHÍNH
NHAÂN SÖÏ

122

böå phêån chñnh naây laåi coá caác böå phêån nhoã hún nhûng khöng thïí thiïëu. 
Böën böå phêån chñnh naây phaãi nùçm dûúái sûå àiïìu haânh cuãa ban quaãn lyá 
maâ àaåi diïån laâ giaám àöëc àiïìu haânh (CEO) hay chuã tõch.

Cú cêëu töí chûác cuãa möåt cöng ty thûúâng coá nhûäng böå phêån sau:

Baån coá thïí thêëy rùçng nhûäng böå phêån nhoã hún cuãa böå phêån saãn xuêët coân 
àïí tröëng vò möîi ngaânh khaác nhau seä “lêëp vaâo chöî tröëng” khaác nhau. 
Trong khi àoá, caác böå phêån nhoã khaác laåi khaá giöëng nhau giûäa caác ngaânh. 
Möåt lêìn nûäa, sú àöì töí chûác cho thêëy nhûäng viïåc cêìn laâm àïí cöng ty vêån 
haânh thaânh cöng vaâ sinh lúåi. 

Nhûäng böå phêån úã phña trïn sú àöì töí chûác laâ nhûäng böå phêån taåo giaá trõ 
cao hún cho cöng ty. Noái caách khaác, böå phêån caâng úã trïn cao caâng coá 
nhiïìu aãnh hûúãng túái lúåi nhuêån cuãa cöng ty vaâ giaá trõ thõ trûúâng. Nhû vêåy, 
baån caâng daânh nhiïìu thúâi gian cho nhûäng böå phêån êëy, cöng ty seä caâng 
phaát triïín nhanh hún vaâ kiïëm àûúåc nhiïìu lúåi nhuêån hún.

Giám đốc điều hành

Giám đốc  
tiếp thị

Giám đốc  
sản xuất

Giám đốc  
tài chính

Giám đốc  
nhân sự

Quảng cáo/ 
Khuyến mãi

Dịch vụ  
khách hàng

Bán hàng Kế toán Quản lý thông 
tin (MIS)

Huấn luyện Tuyển dụng

Giá trị thấp hơn

Giá trị cao hơn
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Ai laâm viïåc gò?
Cêu hoãi tiïëp theo laâ “Ai laâm viïåc gò?” vaâ “Nhûäng viïåc quan troång coá 
àûúåc thûåc hiïån khöng?”. Àïí traã lúâi cêu hoãi naây, baån cêìn àiïìn tïn tûâng 
nhên viïn vaâo nhûäng böå phêån chñnh/böå phêån nhoã cuå thïí. Nïëu baån chó 
coá möåt mònh hay vaâi nhên viïn, chùèng coá gò laå khi möåt ngûúâi phaãi kiïm 
nhiïåm nhiïìu viïåc úã nhiïìu böå phêån khaác nhau.

Tiïëp theo, cêìn theo doäi xem baån sûã duång thúâi gian haâng ngaây nhû thïë 
naâo. Baån phên böí thúâi gian cuãa mònh cho möîi böå phêån ra sao.

Khi töi yïu cêìu hoåc viïn laâm baâi têåp naây, nhiïìu ngûúâi lêëy laâm kinh ngaåc 
khi nhêån ra nhiïìu böå phêån quan troång trong cöng ty mònh laåi chùèng coá 
ai laâm caã. Richard, chuã möåt tiïåm laâm toác, nhêån ra rùçng anh gêìn nhû 
daânh troån thúâi gian vaâo viïåc cùæt toác (möåt phêìn cuãa böå phêån saãn xuêët) vaâ 
dõch vuå khaách haâng nhûng hêìu nhû khöng coá thúâi gian daânh cho quaãng 
caáo/khuyïën maäi, giûä chên khaách haâng vaâ baán haâng (möåt phêìn cuãa böå 
phêån tiïëp thõ). Àêy chñnh laâ lyá do khiïën doanh thu cuãa tiïåm khöng öín 
àõnh, anh coá ñt khaách haâng múái vaâ ñt khaách haâng quay trúã laåi.

Anh cuäng chùèng coá thúâi gian cho viïåc tuyïín duång vaâ daåy nghïì cho thúå 
cùæt toác múái (möåt phêìn cuãa böå phêån nhên sûå). Nhòn vaâo sú àöì cuãa anh, 
töi hiïíu ngay taåi sao cûãa tiïåm cuãa anh vêîn coâi coåc duâ àaä múã àûúåc 5 
nùm röìi. Loe hoe chó coá vaâi thúå cùæt toác anh tuyïín àûúåc trong mêëy nùm 
qua, nhûng tay nghïì cuãa hoå khöng “beán” bùçng öng chuã nïn hoå khöng 
coá àöång lûåc vaâ sau möåt thúâi gian cuäng nghó viïåc. Àoá chñnh laâ hïå quaã 
têët yïëu cuãa viïåc anh khöng lêåp ra ngay tûâ àêìu möåt quy trònh tuyïín choån, 
huêën luyïån vaâ quaãn lyá nhên viïn.

Richard cuäng khöng biïët cûãa tiïåm cuãa mònh lúâi löî ra sao, lúåi nhuêån 
àang tùng hay giaãm sau möîi thaáng, vò chùèng coá ai theo doäi nhûäng con 
söë naây (möåt phêìn cuãa böå phêån taâi chñnh). Anh phaát hiïån ra mònh laâm 
viïåc nhû àiïn maâ lúåi nhuêån möîi nùm möåt giaãm.

Cuöëi cuâng, mùåc duâ Richard mang danh laâ töíng giaám àöëc, anh chùèng 
duâng chuát thúâi gian naâo àïí laâm nhûäng viïåc maâ töíng giaám àöëc phaãi laâm 
(àõnh hûúáng phaát triïín vaâ laänh àaåo)
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Àêy laâ sú àöì töí chûác tiïåm laâm toác cuãa Richard

Richard àiïìu haânh tiïåm cùæt toác cuãa mònh vaâ dûúái anh coá hai thúå cùæt toác 
khaác (Carol & Terence), möåt thúå göåi àêìu/laâm moáng laâ Cindy. Cheryl, 
nhên viïn thûá tû, coá traách nhiïåm chùm soác khaách haâng, thu ngên vaâ giaãi 
quyïët nhûäng viïåc söí saách khaác.

Khi laâm baâi têåp naây, baån cêìn àiïìn tïn nhên viïn vaâo têët caã caác ö trong 
sú àöì. Búãi vò bao giúâ cuäng phaãi coá ai àoá chõu traách nhiïåm cho möîi böå 
phêån. Nïëu chûa tuyïín àûúåc ngûúâi cho böå phêån àoá, vúái tû caách àûáng 
àêìu, baån (hoùåc àöëi taác cuãa baån) phaãi kiïm nhiïåm!

Giám đốc điều hành 
(Richard)

Giám đốc tiếp thị 
(Richard)

Quảng cáo/khuyến mãi 
(Richard)

Dịch vụ khách hàng 
(Cheryl)

Bán hàng 
(Richard)

Thợ cắt tóc 1 
(Richard)

Thợ cắt tóc 2 
(Carol)

Quản lý thông tin (MIS) 
(Richard)

Tuyển dụng 
(Richard)

Thợ cắt tóc 3 
(Terence)

Thợ gội đầu/ Làm móng 
(Cindy)

Kế toán 
(Richard)

Huấn luyện 
(Richard)

Giám đốc tài chính 
(Richard)

Giám đốc nhân sự 
(Richard)

Giám đốc sản xuất 
(Trưởng bộ phận làm tóc) 

(Richard)

Thư ký 
(Cheryl)
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Trong vñ duå úã trïn, Richard àiïìn tïn mònh vaâo têët caã nhûäng võ trñ coân 
tröëng. Noá nhùæc nhúã anh cêìn hoaân thaânh nhûäng viïåc naây vaâ anh coá 
traách nhiïåm tòm kiïëm ngûúâi thñch húåp àïí àiïìn vaâo chöî tröëng.

Coân àêy laâ caách Richard phên böí thúâi gian cho caác böå phêån. Àiïìu naây 
chó saáng toã khi töi yïu cêìu Richard ghi laåi thúâi gian anh sûã duång cho 
tûâng vai troâ möîi tuêìn.

Vai trò/Nhiệm vụ chính Thời lượng hàng tuần

1. Giám đốc điều hành  0 giờ
(gắn kết mọi bộ phận, phát triển mô hình và chiến lược)

2. Tạo mẫu tóc 42 giờ

3. Trưởng bộ phận làm tóc 4 giờ
(Sáng tạo kiểu mới, kiểm tra chất lượng & huấn luyện)

4. Giám đốc tài chính  0 giờ
(Dự toán ngân sách, dự báo thu chi và theo dõi doanh thu)

5. Giám đốc tiếp thị 0 giờ
(Bao gồm chăm sóc khách hàng, quảng cáo và bán hàng)

6. Quảng cáo/Khuyến mãi 0 giờ
(Làm quảng cáo mới và khuyến mãi)

7. Bán hàng 0 giờ
(Giữ chân khách hàng, chào hàng qua điện thoại…)

8. Tuyển dụng và huấn luyện 2 giờ
(Tuyển dụng người giỏi, dạy nghề, v.v…)

Khi nhòn vaâo nhûäng con söë naây, Richard giêåt mònh nhêån ra rùçng coá quaá 
nhiïìu viïåc quan troång maâ khöng ai laâm caã. Töi noái vúái anh rùçng nïëu anh 
tiïëp tuåc sûã duång 90% thúâi gian laâm viïåc nhû möåt thúå cùæt toác chñnh hiïåu vaâ 
khöng sûã duång chuát thúâi gian naâo cho nhûäng vai troâ khaác, anh seä maäi maäi 
bõ troái chùåt vaâo cûãa tiïåm nhoã naây cho àïën hïët àúâi. Àïí bêët kyâ cöng ty naâo 
khai thaác hïët tiïìm nùng cuãa noá, phaãi coá ai àoá daânh tûâ 40 àïën 50 giúâ/tuêìn 
cho viïåc baán haâng, 40 àïën 50 giúâ/tuêìn cho tiïëp thõ, cuäng bùçng êëy thúâi 
lûúång cho taâi chñnh, cho quaãn lyá nhên sûå vaâ nhûäng vai troâ khaác.
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Khi töi chó ra rùçng, àoá laâ nhûäng lyá do khiïën cöng ty cuãa Richard phaãi 
chêåt vêåt lùæm àïí söëng coân, anh lêåp tûác kïu lïn: “Nhûng... töi laâm gò coá 
thúâi gian “öm” hïët nhûäng viïåc öng noái! Kïí caã coá thúâi gian, töi cuäng 
khöng biïët phaãi laâm sao, cuäng chùèng coá tiïìn àïí thuï ngûúâi laâm nhûäng 
chuyïån àoá!”.

Nïëu vêën àïì cuãa baån cuäng tûúng tûå nhû cuãa Richard, xin baån àûâng lo. 
Àêy laâ thûã thaách maâ hêìu hïët doanh nhên àïìu gùåp phaãi! Vêën àïì laâ úã 
chöî, Richard cuäng nhû nhiïìu ngûúâi khaác maâ töi biïët, têåp trung thúâi gian 
vaâo nhûäng viïåc khöng hûäu ñch!

Nhiïìu doanh nhên vêîn mang têm lyá cuãa ngûúâi ài laâm thuï, tñch cûåc laâm 
nhûäng viïåc vêån haânh hoùåc kyä thuêåt, nïn khöng coân thúâi gian àïí quaán 
xuyïën cöng viïåc quaãn lyá vaâ chiïën lûúåc phaát triïín cöng ty. Àiïìu naây cuäng 
giöëng nhû chiïëc maáy bay khöng ngûúâi laái, nïn khöng thïí cêët caánh bay 
lïn àûúåc.

Töi cho rùçng àa phêìn chuáng ta àïìu khúãi àêìu vúái möåt ñt vöën, nïn khöng 
thïí thuï caã möåt àöåi quên àiïìn vaâo têët caã nhûäng ö tröëng, àïí chuáng ta raãnh 
rang chuá têm vaâo cöng viïåc hoaåch àõnh chiïën lûúåc. Nhû phêìn lúán moåi 
ngûúâi, töi cuäng khúãi àêìu chó vúái hai ngûúâi, Patrick Cheo (cöång sûå cuãa töi) 
vaâ Sant Qiu, laâm tiïëp thõ cuâng nhûäng cöng viïåc vêån haânh khaác.

Khi múái bùæt àêìu, baån phaãi phên böí cöng viïåc vêån haânh cöng ty cho 
mònh vaâ möåt vaâi ngûúâi khaác. Nhûng bêët kïí thïë naâo, baån cuäng phaãi 
daânh thúâi gian àïí vaåch ra chiïën lûúåc phaát triïín cöng ty. Möåt thúâi gian 
sau, baån seä laâm ñt nhûäng cöng viïåc vêån haânh hún vaâ àõnh hûúáng chiïën 
lûúåc nhiïìu hún.

Coá möåt caách àïí kiïím tra xem cöng ty cuãa mònh coá phaãi laâ möåt cöî maáy 
hoaân thiïån hay khöng. Àoá laâ khi baån hoaân toaân khöng phaãi nhuáng tay 
vaâo nhûäng viïåc haâng ngaây àïí coá thïí chuá têm coi soác moåi viïåc úã têìm  
vô mö. Nhúâ thïë, baån coá thïí têåp trung toaân böå nöî lûåc vaâo àiïìu haânh, 
caãi thiïån, hoaân thiïån tûâng böå phêån trong cöng ty vaâ nhên röång mö 
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hònh cöng ty ra nhûäng vuâng miïìn khaác. Baån cuäng coá thïí choån viïåc baán 
laåi cöng ty hay nhûúång quyïìn kinh doanh úã thúâi àiïím naây. Töíng cöång 
coá 4 bûúác giuáp baån laâm viïåc naây...

BÖËN BÛÚÁC XÊY DÛÅNG BÖÅ MAÁY  
THAÂNH CÖNG CHO CÖNG TY

1. Lïn sú àöì töí chûác vaâ phên cöng ngûúâi vaâo 
têët caã caác böå phêån 
Viïåc àêìu tiïn baån cêìn laâm laâ lêåp sú àöì töí chûác cöng ty àïí thêëy roä caác böå 
phêån quan troång nhêët thiïët phaãi coá àïí cöng ty hoaåt àöång. Möåt viïåc laâm 
tûåa nhû àiïím laåi têët caã caác àöång cú cêìn thiïët àïí maáy bay cêët caánh.

Tiïëp theo, baån phaãi chó àõnh nhên sûå cho tûâng böå phêån. Noái nöm na, 
àiïìn tïn baån, cöång sûå, nhên viïn vaâ ngûúâi húåp taác vaâo têët caã caác ö tröëng.

Àêy laâ viïåc laâm àïí àaãm baão rùçng möîi böå phêån àïìu coá ngûúâi phuå traách 
vaâ khöng coá böå phêån naâo tröëng. Khi bùæt àêìu AKLTG, chuáng töi chó coá 
böën ngûúâi: Adam, Patrick (cöång sûå), Sant vaâ sau àoá laâ Stuart (cöång sûå), 
chuáng töi phên chia cöng viïåc nhû sau:
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Thư ký 
(Sant)

Giám đốc điều hành 
(Adam)

Giám đốc tiếp thị 
(Adam)

Giám đốc sản xuất 
(Patrick)

Giám đốc tài chính 
(Patrick)

Giám đốc nhân sự 
(Patrick)

Quảng cáo/ khuyến mãi 
(Sant)

Dịch vụ khách hàng 
(Sant)

Nhân viên bán hàng 1 
(Bán thời gian)

Nhân viên bán hàng 2 
(Bán thời gian)

Chuyên viên vận hành 
(Bán thời gian)

Trưởng bộ phận hội thảo 
(Sant)

Trưởng bộ phận  
đào tạo doanh nghiệp 

(Stuart)

Trưởng bộ phận đào tạo 
(Stuart)

Chuyên gia đào tạo 1 
(Adam)

Chuyên gia đào tạo 2 
(Stuart)

Chuyên gia đào tạo 3 
(Bán thời gian)

Chuyên viên vận hành 
(Sant)

Chuyên viên vận hành 
(Sant)

Quản lý thông tin (MIS) 
(Patrick)

Tuyển dụng 
(Adam)

Trưởng bộ phận trường học 
(Adam)

Kế toán 
(Bán thời gian)

Huấn luyện 
(Adam)

Bán hàng 
(Sant)
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2. Phaát triïín caách töët nhêët àïí hoaân thaânh chûác nùng 
cuãa möîi böå phêån
Möîi ngûúâi phaãi tòm caách hoaân thaânh nhiïåm vuå àûúåc giao möåt caách hiïåu 
quaã nhêët. Vñ duå, khi töi phuå traách böå phêån quaãng caáo/khuyïën maäi, töi 
phaãi tòm toâi, hoaân thiïån vaâ phaát triïín nhûäng phûúng phaáp hûäu hiïåu nhêët 
àïí thu huát khaách haâng tiïìm nùng tham gia chûúng trònh cuãa chuáng töi.

Töi àaä xêy dûång vaâ phaát triïín caách viïët caác mêîu quaãng caáo töët nhêët, 
nghô ra nhûäng kïnh quaãng baá hiïåu quaã nhêët vaâ tòm ra caác nguöìn khaách 
haâng lúán (vñ duå: quaãng caáo qua àiïån thoaåi, húåp taác khuyïën maäi vúái 
nhûäng cöng ty khaác, v.v...). Töi cuäng tòm ra caách àaåt tó lïå mua haâng cao 
nhêët: sûã duång biïån phaáp hoaân laåi tiïìn nïëu chêët lûúång khöng nhû yá, töíng 
húåp nhûäng lúâi caãm nhêån cuãa khaách haâng cuä, töí chûác nhûäng buöíi thuyïët 
trònh coá nöåi dung hêëp dêîn, v.v...

Cêu hoãi àùåt ra: laâm thïë naâo tòm ra caách hiïåu quaã nhêët àïí hoaân thaânh 
töët chûác nùng nhiïåm vuå cuãa mònh? Vñ duå, nïëu tûâng laâ möåt àêìu bïëp, baån 
coá thïí chó biïët chuát ñt vïì tiïëp thõ, vêåy thò laâm thïë naâo baån coá thïí phaát 
triïín möåt chiïën lûúåc tiïëp thõ töët? Töi phaát hiïån ra rùçng, caách töët nhêët àïí 
coá àûúåc nhûäng phûúng phaáp hiïåu quaã laâ hoåc hoãi tûâ nhûäng chuyïn gia 
àêìu ngaânh hoùåc nhûäng ngûúâi coá thêm niïn trong nghïì. Àïí thêm nhêåp 
vaâo lônh vûåc tiïëp thõ, töi àaä tham dûå rêët nhiïìu buöíi höåi thaão vaâ duâi maâi 
àoåc saách cuãa nhûäng öng töí vïì tiïëp thõ nhû Jay Abraham, Brad Sugars 
vaâ John Caples.

Patrick, Giaám àöëc taâi chñnh cuãa cöng ty, àoåc nhiïìu saách vïì quaãn lyá doâng 
tiïìn, laâm ngên saách vaâ dûå baáo thu chi, nhúâ vêåy anh hoåc vaâ aáp duång 
nhûäng chiïën lûúåc taâi chñnh töët nhêët àïí àaãm baão rùçng AKLTG luön hiïåu 
quaã trong viïåc quaãn lyá doâng tiïìn vaâ thu àûúåc lúåi nhuêån cao nhêët.

Chùæc hùèn baån súå seä phaãi àoåc haâng nuái saách àïí tòm àûúåc chiïën lûúåc 
töët nhêët, nhûng xin baån àûâng lo lùæng. Töi àaä laâm viïåc naây thay baån. 
Trong phêìn coân laåi cuãa quyïín saách, töi seä giúái thiïåu nhûäng chiïën lûúåc 
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töët nhêët vïì taâi chñnh, tiïëp thõ vaâ vêån haânh cöng ty maâ töi àaä daây cöng 
choån loåc, têët caã nhûäng viïåc baån cêìn laâm laâ linh hoaåt aáp duång noá vaâo 
cöng ty cuãa mònh. 

3. Tiïu chuêín hoáa cöng viïåc cho tûâng võ trñ (Söí tay 
nhên viïn) 
Duâ baån laâ nhaâ tiïëp thõ hay ngûúâi baán haâng gioãi nhêët trong cöng ty, 
nhûng nïëu baån khöng thïí huêën luyïån ngûúâi khaác laâm àûúåc giöëng nhû 
baån thò cuäng vö ñch maâ thöi. Nhúá rùçng nïëu baån laâ ngûúâi duy nhêët laâm 
àûúåc möåt viïåc naâo àoá, baån seä bõ gùæn chùåt vônh viïîn vaâo võ trñ àoá vaâ cöng 
ty khöng thïí lúán maånh lïn àûúåc. Noá khöng thïí hoaåt àöång maâ khöng coá 
baån vaâ khöng thïí àûúåc nhên röång mö hònh sang nhûäng núi khaác.

Tûúng tûå, phaãi coá ai àoá daânh 100% thúâi gian phuå traách möåt böå phêån 
àïí cöng ty coá thïí àaåt túái àónh àiïím thaânh cöng. Möîi võ trñ phaãi coá ngûúâi 
laâm toaân thúâi gian. Khi baån, vúái tû caách ngûúâi chuã, phaãi phuå traách quaá 
nhiïìu böå phêån, thúâi gian cuãa baån seä bõ chia nhoã cho caác böå phêån êëy 
vaâ möîi mùæt xñch seä khöng thïí chaåy möåt caách töët nhêët. Giöëng nhû chiïëc 
maáy bay maâ möîi àöång cú chó hoaåt àöång 25% cöng suêët, noá seä khöng 
thïí àaåt àûúåc töëc àöå töëi àa.

Möåt khi baån àaä tòm ra caách töët nhêët àïí hoaân thaânh chûác nùng cuãa möåt 
böå phêån, baån coá thïí soaån ra “Söí tay nhên viïn” àïí bêët kyâ ai vaâo thay 
thïë baån trong võ trñ àoá àïìu coá thïí àaåt àûúåc kïët quaã tûúng tûå.

Quyïín “Söí tay nhên viïn” cêìn nïu roä nhûäng vêën àïì sau:
n Traách nhiïåm cuãa cöng viïåc (tûác laâ cêìn phaãi laâm gò)
n Quy trònh laâm viïåc tiïu chuêín (tûác laâ laâm nhû thïë naâo)
n Tiïu chuêín àaánh giaá cöng viïåc vaâ nhûäng chuêín mûåc cêìn àaåt àûúåc 

(tûác laâ kïët quaã)

Sau àêy töi xin giúái thiïåu möåt phêìn “Söí tay nhên viïn” cho böå phêån tû 
vêën chûúng trònh cuãa töi (daânh cho khaách haâng doanh nghiïåp) àïí baån 
tham khaão.
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Bộ phận tư vấn chương trình của AKLTG (Dành cho khách hàng doanh nghiệp)
Sổ tay nhân viên

Trách nhiệm
n Tìm kiếm hợp đồng đào tạo mới dành cho khách hàng doanh nghiệp
n Đảm bảo việc đào tạo được hoàn thành vượt mức mong đợi của 

khách hàng
n Quản lý và phục vụ khách hàng doanh nghiệp
n Theo dõi và đáp ứng hoặc vượt chỉ tiêu bán hàng
n Báo cáo cho Trưởng bộ phận đào tạo doanh nghiệp

Quy trình làm việc tiêu chuẩn
r Tìm kiếm khách hàng mới
n Liên hệ khách hàng tiềm năng, phân tích nhu cầu của khách hàng
n Tổ chức những buổi gặp mặt khách hàng tiềm năng khi cần thiết
n Gửi email cảm ơn sau lần gặp mặt
n Tham khảo ý kiến của chuyên gia đào tạo để lên chương trình
n Thiết kế và gửi bản đề xuất chương trình đến khách hàng
n Theo sát và đảm bảo hợp đồng thành công
n V.v…

Tiêu chuẩn đánh giá công việc
n Trả lời khách hàng mới trong vòng 48 tiếng
n Gửi bản đề xuất chương trình trong vòng một tuần cùng với bản phân 

tích nhu cầu khách hàng
n Gửi bản tóm tắt thông tin phản hồi của khách hàng trong vòng một 

tuần, sau khóa đào tạo
n Đảm bảo một tuần có ít nhất ba buổi gặp mặt với khách hàng mới
n Tìm ra ít nhất hai khách hàng tiềm năng mỗi ngày
n Gặp mặt khách hàng hiện hữu ít nhất mỗi quý một lần
n Đạt doanh thu tối thiểu 500 ngàn đô/năm
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4. Huêën luyïån nhên viïn thay thïë vaâ tham gia 
vaâo nhûäng böå phêån taåo ra giaá trõ cao hún
Bûúác cuöëi cuâng maâ baån cêìn thûåc hiïån laâ tuyïín duång vaâ huêën luyïån 
cho ngûúâi thay thïë võ trñ cuãa baån, cuâng vúái sûå giuáp àúä cuãa “Söí tay nhên 
viïn”. Möåt khi àaä tòm àûúåc ngûúâi thay thïë, baån coá thïí tham gia nhiïìu 
hún vaâo nhûäng böå phêån mang laåi giaá trõ cao hún, tûác laâ têåp trung vaâo 
vai troâ vaåch àûúâng hûúáng chiïën lûúåc cho cöng ty. Nhúá rùçng muåc tiïu 
cuöëi cuâng laâ baån giaãi phoáng mònh khoãi cöng viïåc vêån haânh haâng ngaây.

Vñ duå, thúâi kyâ àêìu töi kiïm nhiïìu vai troâ: chõu traách nhiïåm vïì böå phêån 
quaãng caáo/khuyïën maäi, baán haâng trûåc tiïëp (cho cöng ty/trûúâng hoåc) 
cuäng nhû cöng taác huêën luyïån vaâ àaâo taåo. Töi cuäng àaãm nhiïåm viïåc 
phaát triïín giaáo trònh (viïët taâi liïåu hoåc vaâ biïn soaån chûúng trònh giaãng 
daåy). Vaâi nùm sau, töi àaä huêën luyïån nhûäng nhên viïn khaác thay mònh 
thûåc hiïån nhûäng viïåc naây, trong khi töi têåp trung vaâo nhûäng cöng viïåc 
coá giaá trõ cao hún trong sú àöì töí chûác. Ngaây nay, töi nùæm giûä võ trñ chuã 
tõch, têåp trung phaát triïín caác thõ trûúâng múái, viïët saách vaâ thiïët kïë caác 
khoáa hoåc múái. Caác phêìn viïåc coân laåi trong cöng ty àaä coá hún 80 nhên 
viïn khaác, tñnh riïng úã Singapore, àaãm nhiïåm.

Thïë laâ chuáng ta vûâa hoaân thaânh hai bûúác àêìu trong quy trònh 5 bûúác 
phaát triïín cöng ty; àoá laâ: (1) vaåch ra têìm nhòn vaâ (2) phaát triïín cú cêëu 
töí chûác cuãa cöng ty. Chuáng ta seä nghiïn cûáu nhûäng bûúác tiïëp theo, 
bao göìm: (3) phaát triïín chûúng trònh tiïëp thõ (chûúng 5 & 6), (4) phaát 
triïín nhên lûåc (chûúng 7) vaâ (5) quaãn lyá taâi chñnh (chûúng 8).

KHUẾCH ĐẠI  
LỢI NHUẬN TRONG  

KINH DOANH
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 BIEÄT

GIAÙ  ÑAËC BIEÄT

C H Û Ú N G 05
KHUẾCH ĐẠI LỢI NHUẬN 
TRONG KINH DOANH

Nhû vêåy, baån àaä khaám phaá ra niïìm àam mï cuãa mònh laâ gò vaâ 
cuâng vúái noá laâ yá tûúãng kinh doanh àaáng giaá haâng triïåu àö. Baån 

biïët mònh seä cho ra àúâi möåt saãn phêím hoùåc dõch vuå tuyïåt haão taåo ra 
giaá trõ lúán trïn thõ trûúâng. Bêy giúâ, têët caã nhûäng viïåc baån phaãi laâm laâ 
múã cöng ty, tung ra nhûäng saãn phêím/dõch vuå töët vaâ àúåi cho doâng tiïìn 
chaãy vaâo tuái mònh phaãi khöng? Lêìm to!

Ngaây nay, têët caã caác ngaânh àïìu caånh tranh rêët gùæt vaâ caác “thûúång àïë” 
àûúåc nuöng chiïìu quaá mûác vúái quaá nhiïìu lûåa choån, nïn baån khöng 
thïí chó múã cöng ty vaâ mong khaách haâng seä túái goä cûãa. Trûúác khi khaách 
haâng biïët àïën baån, hoå àaä bõ bao vêy búãi haâng trùm mêîu quaãng caáo vaâ 
ngûúâi baán haâng khaác, vaâ thïë laâ baån chùèng coá hy voång baán àûúåc haâng 
nïëu cûá khoanh tay ngöìi chúâ.

CHÛÚNG 5: KHUÏËCH ÀAÅI LÚÅI NHUÊÅN TRONG KINH DOANH
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Àïí xêy nïn möåt cöng ty sinh lúåi, baån phaãi thuöåc nùçm loâng nhûäng “tuyïåt 
chiïu” trong viïåc chuã àöång tòm kiïëm khaách haâng, thu huát hoå àïën vúái 
saãn phêím hoùåc dõch vuå cuãa baån, khiïën hoå coá àuã haâo hûáng vaâ nhiïåt tònh 
quay laåi mua lêìn nûäa vaâ lêìn nûäa. Àïí xêy dûång cöng ty triïåu àö, baån 
phaãi laâ nhaâ tiïëp thõ taâi ba!

Sai lêìm lúán nhêët maâ caác doanh nhên thûúâng phaåm phaãi laâ cho rùçng 
chó cêìn coá saãn phêím töët laâ àuã àïí khaách haâng chen chên mua, hûäu xaå 
tûå nhiïn hûúng maâ. Hoå khöng daânh àuã nöî lûåc vaâ tiïìn baåc cho khêu tiïëp 
thõ, quaãng caáo vaâ khuyïën maäi. Kïët quaã, cöng ty cuãa hoå súám muöån gò 
cuäng thêët baåi vò khöng coá nhiïìu ngûúâi biïët túái hoå, hay khöng caãm thêëy 
rùçng saãn phêím hoùåc dõch vuå cuãa hoå laâ töët nhêët.

Àiïìu naây thò baån àaä biïët nhûng töi vêîn muöën nhùæc laåi, khöng phaãi saãn 
phêím töët nhêët seä mang laåi doanh thu cao nhêët, maâ phaãi laâ nhûäng saãn 
phêím àûúåc nhêån thûác laâ töët nhêët trïn thõ trûúâng. Vñ duå tiïu biïíu nhêët laâ 
vïì Burger King vaâ McDonald’s. Caác cuöåc àiïìu tra cho biïët burger cuãa 
Burger King ùn ngon hún, nhûng McDonald’s laåi thaânh cöng hún gêëp 
nhiïìu lêìn. Àoá laâ vò McDonald’s nùæm àûúåc bñ quyïët ài vaâo con tim vaâ 
khöëi oác cuãa khaách haâng.

Trong chûúng naây, baån seä àûúåc hoåc caách thûác trúã thaânh nhaâ tiïëp thõ taâi 
ba. Baån cuäng seä biïët àûúåc nhûäng chiïën lûúåc tiïëp thõ hiïåu quaã nhêët, cho 
pheáp baån biïën saãn phêím hoùåc dõch vuå cuãa mònh thaânh haâng triïåu àö 
doanh thu vaâ lúåi nhuêån.

CÖNG THÛÁC NHÊN LÚÅI NHUÊÅN THEO 
CÊËP SÖË NHÊN
Cêu hoãi thûúâng gùåp nhêët trong nghïì tû vêën cuãa töi laâ “Laâm thïë naâo àïí 
töi kiïëm àûúåc nhiïìu khaách haâng hún?”, “Laâm sao àïí àêíy doanh thu 
lïn cao hún?”, “Coá cöng thûác naâo maâ nhûäng cöng ty thaânh cöng àang 
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duâng àïí àaåt àûúåc haâng triïåu àö doanh thu vaâ lúåi nhuêån?”, “Chuáng töi 
coá hoåc vaâ aáp duång àûúåc cöng thûác naây vaâo bêët kyâ lônh vûåc kinh doanh 
naâo khöng?”. Thêåt àaáng mûâng, cêu traã lúâi laâ… COÁ!

Àêìu tiïn, baån cêìn biïët coá 5 biïën söë xaác àõnh lúåi nhuêån cho bêët kyâ cöng 
ty naâo. Àoá laâ: 1) Lûúång khaách haâng tiïìm nùng, 2) Tó lïå mua haâng (tó 
lïå khaách haâng tiïìm nùng trúã thaânh khaách haâng), 3) Söë tiïìn mua trung 
bònh, 4) Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh vaâ 5) Tó lïå lúåi nhuêån roâng.

1. Lûúång khaách haâng tiïìm nùng
Biïën söë lúåi nhuêån àêìu tiïn laâ lûúång khaách haâng tiïìm nùng maâ cöng ty 
baån coá thïí thu huát. Khi ai àoá goåi àiïån àïën cöng ty baån, bûúác vaâo cûãa 
haâng cuãa baån hoùåc àûúåc nhên viïn baán haâng cuãa baån liïn hïå, ngûúâi êëy 
trúã thaânh möåt khaách haâng tiïìm nùng. Baån caâng kiïëm àûúåc nhiïìu khaách 
haâng tiïìm nùng thò cú höåi möåt vaâi ngûúâi trong söë hoå mua möåt moán gò 
àoá vaâ trúã thaânh khaách haâng thûúâng xuyïn caâng cao.

2. Tó lïå mua haâng
Roä raâng, khöng phaãi khaách haâng tiïìm nùng naâo cuäng mua möåt moán gò 
àoá vaâ trúã thaânh khaách haâng. Vñ duå, nïëu trong 100 ngûúâi bûúác vaâo cûãa 
haâng möîi ngaây coá 10 ngûúâi mua haâng thò tó lïå mua haâng cuãa baån laâ 10 
trïn 100, tûác laâ 10%!

Giaã sûã baån baán maáy vi tñnh cho caác cöng ty. Nïëu möîi ngaây baån goä cûãa 
20 vùn phoâng vaâ baán àûúåc 5 maáy vi tñnh, tó lïå mua haâng cuãa baån laâ 5 
trïn 20, tûác 25%.

Caác cöng ty sinh lúåi cao laâ nhûäng cöng ty biïët duâng caác phûúng phaáp 
àem laåi cho hoå tó lïå mua haâng cao nhêët!

Nhû vêåy, nïëu muöën coá nhiïìu khaách haâng hún, baån phaãi tùng lûúång 
khaách haâng tiïìm nùng hoùåc tùng tó lïå mua haâng hoùåc kïët húåp caã hai! 
Baån seä hoåc caách laâm viïåc naây trong chûúng tiïëp theo.
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3. Söë tiïìn mua trung bònh
“Söë tiïìn mua trung bònh” laâ söë tiïìn trung bònh maâ möîi khaách haâng boã 
ra cho cöng ty cuãa baån. Roä raâng, möîi cöng ty seä coá möåt loaåt nhûäng saãn 
phêím khaác nhau, möîi moán möåt giaá. Möåt söë khaách haâng seä tiïu nhiïìu 
tiïìn hún (mua nhiïìu moán hún hoùåc mua nhûäng moán giaá cao hún) vaâ 
möåt söë seä chi tiïìn ñt hún. Ta coá thïí tñnh söë tiïìn mua trung bònh trïn möîi 
khaách haâng bùçng caách lêëy töíng doanh thu chia cho söë lûúång khaách 
haâng. Biïët àûúåc söë tiïìn mua trung bònh rêët quan troång trong viïåc giaãi 
baâi toaán nêng cao lúåi nhuêån.

4. Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh
Coá nhûäng khaách haâng tuyïåt vúâi àïën mûác quay laåi mua haâng cuãa baån 
hún möåt lêìn trong möåt thaáng hay möåt nùm khöng? May thay, coá chuyïån 
nhû vêåy. Söë lêìn trung bònh möåt khaách haâng quay laåi mua haâng cuãa cöng 
ty baån chñnh laâ “söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh”. Àêy laâ möåt trong nhûäng 
yïëu töë quan troång nhêët quyïët àõnh thaânh cöng cuãa doanh nghiïåp.

Doanh nghiïåp thaânh cöng laâ doanh nghiïåp coá nhiïìu khaách haâng trung 
thaânh, thûúâng xuyïn quay laåi mua haâng, dêîn àïën nguöìn thu nhêåp öín 
àõnh trong tûúng lai. Nhiïìu cöng ty mùæc phaãi möåt sai lêìm lúán, hoå chùæc 
mêím khaách haâng seä tûå àöång quay laåi vò haâi loâng vúái saãn phêím hoùåc 
dõch vuå cuãa mònh.

Ngay caã khi khaách haâng haâi loâng vúái cöng ty cuãa baån, vêîn coá khaã nùng 
hoå khöng bao giúâ quay laåi. Àoá laâ vò haâng ngaây hoå bõ têën cöng búãi 
nhûäng mêîu quaãng caáo, khuyïën maäi hay nhên viïn baán haâng cuãa caác 
cöng ty àöëi thuã. Caác doanh nghiïåp khön ngoan luön chuã àöång duâng 
caác chiïën lûúåc thu huát khaách haâng quay laåi. Baån seä hoåc caách trúã thaânh 
chuyïn gia trong viïåc naây úã phêìn sau chûúng.

Lûúång khaách haâng tiïìm nùng x Tó lïå mua haâng  
= Lûúång khaách haâng
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Vêåy, “söë tiïìn mua trung bònh” vaâ “söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh” àoáng 
vai troâ gò trong cöng thûác laâm ra lúåi nhuêån? Nïëu baån lêëy “töíng söë khaách 
haâng” nhên vúái “söë tiïìn mua trung bònh” vaâ “söë lêìn mua lùåp laåi trung 
bònh”, baån seä coá “töíng doanh thu”.

Töíng söë khaách haâng
x Söë tiïìn mua trung bònh

x Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh
= Töíng doanh thu

Noái caách khaác, nïëu baån muöën tùng doanh thu cuãa cöng ty, baån phaãi 
têåp trung vaâo:

a) Tùng lûúång khaách haâng tiïìm nùng

b) Tùng tó lïå mua haâng

c) Tùng söë tiïìn mua trung bònh

d) Tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh, hoùåc tùng caã böën yïëu töë trïn 
cuâng luác

5. Tó lïå lúåi nhuêån roâng
Nïëu baån laâm chuã cûãa haâng baán quêìn aáo vaâ baán àûúåc 6.000 böå, 
trung bònh giaá 80 àö möåt böå, baån khöng àûúåc hûúãng caã 480.000 àö 
(doanh thu = 80 àö x 6.000 böå) maâ phaãi khêëu trûâ chi phñ laâm ra saãn 
phêím/cung cêëp dõch vuå.

Vñ duå, nïëu baån töën 30 àö àïí saãn xuêët ra möåt böå àöì, lúåi nhuêån cuãa baån 
cho möîi giao dõch laâ 80 àö – 30 àö = 50 àö. Nïëu baán töíng cöång 
6.000 böå möåt nùm, töíng lúåi nhuêån göåp cuãa baån seä laâ 6.000 x 50 àö 
= 300.000 àö.

Chi phñ tiïëp theo cêìn khêëu trûâ laâ chi phñ hoaåt àöång kinh doanh. Àoá laâ 
khoaãn tiïìn chi cho viïåc àiïìu haânh cöng ty nhû thuï vùn phoâng vaâ traã 
lûúng. Vñ duå, nïëu chi phñ hoaåt àöång kinh doanh cuãa baån laâ 180.000 àö/
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Roä raâng, àïí cöng ty coá thïí kiïëm lúâi cao, baån phaãi aáp duång caác phûúng 
phaáp hiïåu quaã àïí àaãm baão tó lïå lúåi nhuêån roâng cuãa baån àaåt mûác cao 
nhêët! Nhûäng doanh nghiïåp khöng thaânh cöng thûúâng khöng laâm töët 
cöng taác theo doäi hay kiïím soaát tó lïå lúåi nhuêån, nïn chó kiïëm àûúåc rêët ñt 
tiïìn, thêåm chñ coân àïí mêët tiïìn.

Cöng thûác nhên lúåi nhuêån theo cêëp söë nhên
Haäy xem laåi cöng thûác tñnh lúåi nhuêån möåt lêìn nûäa, àïí xem ta coá caách 
naâo tùng lúåi nhuêån lïn gêëp nhiïìu lêìn.

nùm, lúåi nhuêån roâng trûúác thuïë cuãa baån seä laâ 300.000 àö – 180.000 àö 
= 120.000 àö. 

Tó lïå lúåi nhuêån roâng cuãa cöng ty bùçng lúåi nhuêån roâng chia cho doanh 
thu. Trong trûúâng húåp naây, tó lïå lúåi nhuêån roâng laâ 120.000 àö / 480.000 
àö = 25%. Àiïìu àoá coá nghôa laâ vúái möîi 1 àö thu vïì, baån àûúåc hûúãng 
0,25 àö lúåi nhuêån.

Khi tñnh àûúåc tó lïå lúåi nhuêån roâng cuãa cöng ty, baån coá thïí tñnh ra lúåi 
nhuêån roâng bùçng caách nhên doanh thu cho tó lïå lúåi nhuêån roâng.

Doanh thu x Tó lïå lúåi nhuêån roâng
= Lúåi nhuêån roâng

Lûúång khaách haâng tiïìm nùng
x Tó lïå mua haâng
= Söë lûúång khaách haâng
x Söë tiïìn mua trung bònh
x Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh
= Doanh thu
x Tó lïå lúåi nhuêån roâng
= Lúåi nhuêån roâng
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Tûâ cöng thûác trïn ta dïî daâng thêëy rùçng, àïí tùng lúåi nhuêån cuãa cöng 
ty, ta cêìn tùng 5 biïën söë: 1) lûúång khaách haâng tiïìm nùng, 2) tó lïå mua 
haâng, 3) söë tiïìn mua trung bònh, 4) söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh vaâ 5) 
tó lïå lúåi nhuêån roâng.

BÛÚÁC ÀÊÌU TIÏN… “BIÏËT MÒNH BIÏËT 
TA TRÙM TRÊÅN TRÙM THÙÆNG”
Trûúác khi baån coá thïí “kñch” 5 biïën söë kïí trïn, baån phaãi àaánh giaá àuáng 
tûâng biïën söë trong böëi caãnh hiïån nay cuãa cöng ty. Nïëu baån àang súã hûäu 
hay àiïìu haânh möåt cöng ty, haäy traã lúâi nhûäng cêu hoãi sau:

1. Cöng ty coá bao nhiïu khaách haâng tiïìm nùng möåt thaáng? Möåt nùm?
 …………………. khaách haâng tiïìm nùng/thaáng
 …………………. khaách haâng tiïìm nùng/nùm
2. Tó lïå mua haâng cuãa cöng ty laâ bao nhiïu?
 …………………. %
3. Söë tiïìn mua trung bònh cho möîi lêìn mua?
 …………………. möîi lêìn mua
4. Trung bònh, khaách haâng quay laåi mua bao nhiïu lêìn trong möåt thaáng? 

Möåt nùm?
 ………………….  lêìn mua/thaáng
 ………………….  lêìn mua/nùm
5. Tó lïå lúåi nhuêån roâng cuãa cöng ty laâ bao nhiïu? 
 …………………. %

Baån coá thïí viïët ra nhûäng cêu traã lúâi ngay lêåp tûác khöng? Nïëu muöën 
thaânh cöng, baån phaãi thuöåc loâng nhûäng con söë naây. Vúái têët caã nhûäng 
cöng ty thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa mònh, töi thûúâng xuyïn tñnh toaán tûâng 
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biïën söë naây (haâng tuêìn, haâng thaáng, haâng nùm) àïí xem caác chiïën lûúåc 
tiïëp thõ coá hiïåu quaã khöng. Laâ nhaâ tiïëp thõ taâi ba, muåc tiïu cuãa baån 
laâ phaãi liïn tuåc tùng 5 biïën söë naây vò chuáng laâ chòa khoáa gia tùng lúåi 
nhuêån.

Möåt söë cöng ty thêët baåi laâ vò khöng coá ai chõu traách nhiïåm àong àïëm 
nhûäng con söë naây. Nhiïìu öng chuã ngúá ngûúâi ra khi töi hoãi hoå kiïëm àûúåc 
bao nhiïu khaách haâng tiïìm nùng möåt thaáng vaâ tó lïå mua haâng cuãa hoå 
laâ bao nhiïu. Nïëu baån khöng ào lûúâng, laâm sao baån coá thïí caãi thiïån 
àûúåc hiïån traång?

TÙNG LÚÅI NHUÊÅN CÖNG TY THÏM 
160% TRONG VOÂNG 6 THAÁNG!
Liïåu coá thïí tùng gêëp àöi lúåi nhuêån cuãa bêët kyâ loaåi hònh kinh doanh naâo 
chó trong voâng 6 thaáng khöng? Bùçng chñnh kinh nghiïåm baãn thên, töi 
xin cam àoan àiïìu naây khöng nhûäng coá thïí, maâ coân rêët khaã thi nûäa laâ 
khaác. Àïí xem ta coá thïí àaåt àûúåc àiïìu naây nhû thïë naâo.

Giaã sûã baån baán quêìn aáo vaâ sau khi tñnh caác biïën söë lúåi nhuêån, baån coá 
nhûäng con söë sau (haâng nùm)

Lûúång khaách haâng tiïìm nùng  40.000
 x Tó lïå mua haâng 15%
= Söë lûúång khaách haâng 6.000
x  Söë tiïìn mua trung bònh 80 àö
x  Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 1 lêìn/nùm
= Doanh thu 480.000 àö
x Tó lïå lúåi nhuêån roâng 25%
= Lúåi nhuêån roâng 120.000 àö
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“Pheáp maâu” cuãa viïåc tùng möîi biïën söë lúåi nhuêån 
thïm 10%
Sau khi ào lûúâng vaâ xaác àõnh caác biïën söë lúåi nhuêån, baån coá thïí aáp duång 
nhûäng chiïën lûúåc tiïëp thõ cuå thïí àïí tùng vaâ caãi thiïån tûâng biïën söë. Giaã 
sûã, baån chó cêìn tùng lûúång khaách haâng tiïìm nùng thïm 10% möåt nùm. 
Bùçng caác chiïën dõch quaãng caáo vaâ khuyïën maäi taâi tònh, viïåc tùng lûúång 
khaách haâng tiïìm nùng tûâ 40.000 lïn 44.000 trong möåt nùm laâ khöng 
quaá khoá.

Àöìng thúâi, aáp duång nhûäng chiïën lûúåc baán haâng vaâ kyä thuêåt khuyïën maäi 
hiïåu quaã hún, baån coá thïí tùng tó lïå mua haâng vaâ söë tiïìn mua trung bònh 
thïm 10%.

Vúái chûúng trònh khaách haâng thên thiïët vaâ viïåc khúãi àöång nhûäng chiïën lûúåc 
giûä chên khaách haâng, baån coá thïí tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh thïm 
10%. Cuöëi cuâng, baån tòm caách cùæt giaãm nhûäng chi phñ khöng cêìn thiïët hay 
tòm nhaâ cung cêëp reã hún àïí tùng tó lïå lúåi nhuêån roâng thïm 10%.

Tûâ baãng tñnh bïn dûúái, baån seä thêëy chó bùçng caách tùng tûâng biïën söë lúåi 
nhuêån thïm 10%, khoaãn laäi roâng seä tùng tûâ 120.000 àö lïn 193.261 
àö. Nhaãy voåt 61%! Àêy chñnh laâ hiïåu ûáng tùng luäy tiïën, khi tûâng yïëu töë 
tùng nhoã seä taåo ra hiïåu ûáng lúán.

 Tùng thïm 10%

Lûúång khaách haâng tiïìm nùng 40.000 44.000 
x Tó lïå mua haâng 15% 16,5% 
= Söë lûúång khaách haâng 6.000 7.260 
x Söë tiïìn mua trung bònh 80 àö 88 àö 
x Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 1 lêìn/nùm 1,1 lêìn/nùm 
= Doanh thu 480.000 àö 702.768 àö
x Tó lïå lúåi nhuêån roâng 25% 27,5% 
= Lúåi nhuêån roâng 120.000 àö 193.261 àö 
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Bêy giúâ baån àaä thêëy rùçng viïåc tùng kiïn àõnh tûâng yïëu töë nhoã coá thïí 
giuáp tùng lúåi nhuêån cao àïën thïë naâo, àaä àïën luác chuáng ta cuâng hoåc 
caách thûác tùng tûâng biïën söë lúåi nhuêån.

BIÏËN SÖË LÚÅI NHUÊÅN 1: TÙNG LÛÚÅNG 
KHAÁCH HAÂNG TIÏÌM NÙNG
Viïåc àêìu tiïn maâ bêët kyâ cöng ty naâo cuäng phaãi laâm nïëu muöën tùng 
doanh thu vaâ lúåi nhuêån laâ phaãi taåo thïm nhiïìu khaách haâng tiïìm nùng. 
Caâng coá nhiïìu khaách haâng tiïìm nùng, caâng coá lùæm cú höåi baán haâng.

“Pheáp maâu” cuãa viïåc tùng möîi biïën söë lúåi nhuêån 
thïm 20%
Phêìn tiïëp theo cuãa chûúng naây, töi seä giúái thiïåu vúái baån caã möåt tuái khön 
chûáa àûång nhûäng chiïën lûúåc, bñ quyïët vaâ lúâi khuyïn tiïëp thõ giuáp baån 
tùng tûâng biïën söë lúåi nhuêån thïm 20% vaâ hún nûäa. Baãng bïn dûúái cho 
biïët, chó cêìn möîi biïën söë tùng 20%, lúåi nhuêån roâng seä tùng hún gêëp àöi 
lïn 298.598 àö (tùng 149%).

 Tùng thïm 20%

Lûúång khaách haâng tiïìm nùng 40.000 48.000 
x Tó lïå mua haâng 15% 18% 
= Söë lûúång khaách haâng 6.000 8.640 
x Söë tiïìn mua trung bònh 80 àö 96 àö 
x Söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 1 lêìn/nùm 1,2 lêìn/nùm 
= Doanh thu 480.000 àö 995.328 àö
x Tó lïå lúåi nhuêån roâng 25% 30% 
= Lúåi nhuêån roâng 120.000 àö 298.598 àö 
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Caách nhanh nhêët vaâ hiïåu quaã nhêët àïí “kñch” yïëu töë khaách haâng tiïìm 
nùng lïn chñnh laâ quaãng caáo. Vêåy àiïìu gò caãn trúã phêìn lúán cöng ty trong 
khêu quaãng caáo? Thöng thûúâng, caác cöng ty nhoã cho rùçng quaãng caáo 
“cûáa” ài cuãa hoå möåt khoaãn tiïìn quaá cao.

Thûåc chêët, quaãng caáo laâ àêìu tû hay chi phñ? Trûúác khi àoåc tiïëp, töi 
muöën baån traã lúâi cêu hoãi naây. 

Àöëi vúái baån, quaãng caáo laâ ……………………..

Quaãng caáo laâ àêìu tû hay chi phñ?
Nhiïìu ngûúâi, kïí caã caác chuyïn gia tiïëp thõ, kïë toaán, nhaâ quaãn lyá àïìu 
xem quaãng caáo laâ chi phñ. Búãi vò àoá laâ nhûäng àiïìu chuáng ta hoåc àûúåc 
trong caác khoáa tiïëp thõ, quaãn lyá vaâ kïë toaán. Nhiïìu saách daåy rùçng cöng 
ty nïn daânh khoaãng 10% ngên saách cho quaãng caáo vaâ khuyïën maäi.

Caá nhên töi tin rùçng àêy laâ möåt lúâi khuyïn ngu ngöëc. Gùæn söë tiïìn quaãng 
caáo vaâo doanh thu cuãa thaáng trûúác hoùåc nùm trûúác laâ möåt viïåc laâm 
vö lyá, búãi vò àiïìu àoá coá nghôa laâ nïëu doanh thu giaãm, baån phaãi cùæt búát 
tiïìn quaãng caáo. Söë tiïìn cho quaãng caáo bõ giaãm seä trûåc tiïëp laâm giaãm 
lûúång khaách haâng tiïìm nùng, keáo theo doanh thu suåt giaãm hún nûäa. 
Khi doanh thu xuöëng thêëp, coá nghôa laâ baån cêìn tùng cûúâng sûå hiïån diïån 
cuãa cöng ty mònh, àïí nhiïìu ngûúâi biïët àïën baån hún; tûác laâ baån phaãi 
tùng tiïìn cho quaãng caáo.  

Quan niïåm cuãa caác bêåc thêìy tiïëp thõ vïì quaãng caáo
Caác chuyïn gia tiïëp thõ xïëp quaãng caáo vaâo haång muåc àêìu tû hay chi 
phñ? Cêu traã lúâi coân tuây… vaâo tûâng trûúâng húåp.

Khi mêîu quaãng caáo khöng àem laåi hiïåu quaã mong muöën, noá laâ chi phñ. 
Vñ duå, nïëu baån chi cho quaãng caáo trïn baáo möåt khoaãn laâ 1.000 àö. 
Nhúâ vêåy maâ baån thu huát àûúåc 60 ngûúâi vaâo cûãa haâng, trong àoá coá 9 
ngûúâi mua, chi trung bònh khoaãng 80 àö cho möåt lêìn mua haâng. Giaã sûã 
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möîi moán haâng baån töën 30 àö àïí saãn xuêët, söë tiïìn lúâi baån kiïëm àûúåc laâ 
(80 àö – 30 àö) x 9 = 450 àö.

Boã ra 1.000 àö cho quaãng caáo maâ chó àem vïì cho cöng ty 450 àö, tûác 
laâ löî 550 àö. Trong trûúâng húåp naây, quaãng caáo laâ chi phñ!

Vúái phêìn lúán cöng ty maâ töi biïët, quaãng caáo laâ chi phñ vò noá khöng hiïåu 
quaã. Tïå haåi hún, phêìn lúán cöng ty thêåm chñ boã qua khêu àaánh giaá hiïåu 
quaã cuãa quaãng caáo. Hoå khöng biïët coá bao nhiïu khaách haâng tiïìm nùng 
nhúâ mêîu quaãng caáo maâ tòm àïën hoå, hay hoå kiïëm àûúåc bao nhiïu tiïìn 
lúâi tûâ quaãng caáo àoá.

Tuy vêåy, nïëu sûã duång caác kïnh quaãng caáo möåt caách hiïåu quaã vaâ quan 
têm àïën viïåc ào lûúâng kïët quaã thò quaãng caáo trúã thaânh àêìu tû. Khi baån 
biïët caách viïët nhûäng mêîu quaãng caáo nùång kyá vaâ àûa chuáng vaâo àuáng 
“kïnh” thò baån coá thïí keáo vïì phña mònh nhiïìu khaách haâng tiïìm nùng 
hún, trong cuâng möåt söë tiïìn boã ra.

Giaã sûã, vúái möåt chiïën lûúåc àuáng àùæn, mêîu quaãng caáo 1.000 àö cuãa 
baån coá thïí thu huát 240 khaách bûúác vaâo cûãa haâng (cao gêëp 4 lêìn so vúái 
quaãng caáo trûúác). Trong söë 240 ngûúâi naây coá 36 ngûúâi mua haâng vúái 
söë tiïìn trung bònh laâ 80 àö/ngûúâi.

Nhû vêåy, tiïìn lúâi kiïëm àûúåc nhúâ quaãng caáo laâ (80 àö – 30 àö) x 36 = 
1.800 àö. Sau khi trûâ 1.000 àö cho quaãng caáo, baån vêîn coân àûúåc 800 
àö, vúái tó lïå 80% lúåi nhuêån. Roä raâng trong trûúâng húåp naây, quaãng caáo 
laâ àêìu tû.

Cho pheáp töi hoãi cêu naây, nïëu àêìu tû 1.000 àö maâ coá àûúåc 1.800 àö, 
baån seä vui loâng boã ra 1.000 àö bao nhiïu lêìn? Noái caách khaác, nïëu coá 
àûúåc 1,8 àö cho möîi 1 àö àêìu tû, baån seä àêìu tû bao nhiïu túâ 1 àö? 
Cêu hoãi coá leä húi ngúá ngêín! Töi tin rùçng baån seä boã caâng nhiïìu tiïìn àêìu 
tû caâng töët!

Àêy chñnh laâ caách töi xêy dûång AKLTG thaânh cöng ty àaâo taåo lúán nhêët 
Singapore trong voâng 5 nùm ngùæn nguãi. Möîi nùm, chuáng töi àêìu tû gêìn 
1 triïåu àö cho quaãng caáo, cao gêëp 4 lêìn so vúái bêët cûá àöëi thuã naâo. Ban 
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àêìu, nhiïìu ngûúâi nghô töi àiïn khuâng vò töën quaá nhiïìu tiïìn cho quaãng 
caáo. Nhûng hoå khöng nhêån ra rùçng, töi biïët roä viïåc quaãng caáo cuãa töi 
hiïåu quaã nhû thïë naâo nïn sùén loâng àêìu tû caâng nhiïìu tiïìn caâng töët.

Têët nhiïn caái gò cuäng phaãi coá àiïím dûâng. Chi 1.000 àö cho cuâng möåt 
mêîu quaãng caáo seä khöng cho baån 1.800 àö daâi daâi. Sau möåt thúâi gian, 
mêîu quaãng caáo àoá seä mêët dêìn taác duång, vò ngûúâi ta thêëy noá quaá nhaâm 
vaâ lúåi nhuêån seä giaãm. Vêåy chuyïn gia tiïëp thõ laâm gò? Hoå liïn tuåc thûã 
nghiïåm nhûäng mêîu quaãng caáo múái vaâ nhûäng chûúng trònh khuyïën maäi 
múái khiïën cho viïåc àêìu tû vaâo quaãng caáo luön mang laåi kïët quaã cao 
vaâ tñch cûåc.

Chi phñ coá àûúåc khaách haâng: Bñ quyïët “mua” 
khaách haâng

Coá möåt khaái niïåm quan troång maâ baån cêìn nùæm roä khi laâm chuã cöng 
ty laâ baån phaãi “mua” khaách haâng. Àuáng vêåy, baån phaãi töën tiïìn àïí coá 
àûúåc khaách haâng múái! Chi phñ coá àûúåc khaách haâng laâ chi phñ mua möåt 
khaách haâng múái.

Haäy xem laåi vñ duå trûúác àïí biïët chi phñ coá àûúåc khaách haâng laâ bao 
nhiïu. Baån mêët 1.000 àö àïí coá 240 ngûúâi àïën cûãa haâng, röìi biïën 36 
ngûúâi trong söë àoá thaânh khaách haâng. Noái caách khaác, baån phaãi boã ra 
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1.000 àö àïí “mua” 36 khaách haâng múái. Chi phñ coá àûúåc khaách haâng 
laâ 1.000 àö/36 = 27,78 àö möåt khaách haâng.

Chûâng naâo lúåi nhuêån göåp kiïëm àûúåc cao hún chi phñ coá àûúåc khaách 
haâng thò baån vêîn nïn boã tiïìn “mua” thïm khaách haâng. Trong trûúâng 
húåp naây, baån töën 27,78 àö àïí mua möåt khaách haâng múái, àem laåi cho 
baån phêìn lúåi nhuêån laâ 50 àö.

Àêy laâ möåt caách nhòn hoaân toaân múái meã trong kinh doanh: khöng phaãi 
vïì viïåc baán saãn phêím hay dõch vuå (kiïíu truyïìn thöëng) maâ laâ “mua” 
khaách haâng vúái giaá thêëp hún lúåi nhuêån maâ hoå mang laåi cho baån.

Möåt doanh nhên khön ngoan khöng phaãi luác naâo cuäng chùm chùm 
nghô àïën lúåi nhuêån coá àûúåc tûâ khaách haâng ngay úã lêìn baán haâng àêìu 
tiïn. Baån cêìn nghô àïën lúåi nhuêån lêu daâi vaâ quan têm àïën viïåc taåo dûång 
cú súã khaách haâng trung thaânh àïí hoå tiïëp tuåc chi tiïìn cho baån. Sau khi 
daânh thúâi gian, tiïìn baåc vaâ nöî lûåc àïí “mua” khaách haâng múái, baån nïn 
nhòn vaâo töíng söë tiïìn maâ baån seä kiïëm àûúåc tûâ kïët quaã cuãa viïåc hoå mua 
haâng cuãa baån suöët àúâi. Àêy chñnh laâ giaá trõ caã àúâi cuãa khaách haâng.

Quay laåi vñ duå trïn, baån àûâng nghô vöåi vïì söë tiïìn laäi göåp 50 àö maâ baån 
kiïëm àûúåc tûâ lêìn mua àêìu tiïn cuãa khaách. Haäy nghô rùçng cûá sau ba 
thaáng, võ “thûúång àïë” naây coá thïí seä mua möåt moán haâng múái cuãa baån. 
Vúái tû caách laâ möåt khaách haâng trung thaânh, ngûúâi naây seä chi cho baån 
töíng cöång 200 àö trong möåt nùm vaâ 400 àö trong hai nùm. Vaâ nhû vêåy, 
chùèng phaãi “mua” möåt khaách haâng giaá trõ suöët àúâi vúái giaá 27,78 àö laâ 
lúâi quaá hay sao?

Cöng ty cuãa baån sinh lúåi khi lúåi nhuêån göåp kiïëm 
àûúåc tûâ lêìn mua àêìu tiïn cuãa khaách lúán hún chi 
phñ coá àûúåc khaách haâng.

Khi chuá troång vaâo giaá trõ suöët àúâi cuãa khaách haâng, 
viïåc àêìu tû seä mang laåi lúåi nhuêån cao hún.
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Cho pheáp töi nïu vñ duå vïì möåt trong nhûäng cöng ty cuãa mònh laâ Adam 
Khoo Learning Centre. Nhiïìu ngûúâi àùåt cêu hoãi vò cúá gò maâ töi laåi chi 
quaá nhiïìu tiïìn quaãng caáo vaâ khuyïën maäi àïí thu huát khaách haâng múái 
nhû thïë. Àoá laâ vò töi àaä laâm möåt pheáp tñnh vaâ biïët rùçng nïëu àùåt caác mêîu 
quaãng caáo vaâo àuáng kïnh, chi phñ coá àûúåc khaách haâng cuãa töi laâ 150 
àö/khaách haâng. 

Hoåc phñ maâ möîi hoåc viïn traã àïí tham dûå caác lúáp böìi dûúäng haâng tuêìn 
cuãa töi laâ 150 àö möåt thaáng. Thoaåt nhòn thò coá veã nhû töi àaä chi quaá 
nhiïìu cho quaãng caáo. Tuy vêåy, töi khöng xem 150 àö nhêån àûúåc laâ giaá 
trõ thêåt sûå cuãa khaách haâng.

Tûâ kinh nghiïåm cuãa mònh, töi biïët rùçng trung bònh, möåt hoåc viïn seä hoåc 
ñt nhêët 2 nùm vúái chuáng töi trûúác khi töët nghiïåp (nhiïìu em tham gia súám, 
thúâi gian hoåc keáo daâi túái 4 nùm). Vêåy thò, 150 àö/thaáng x 24 thaáng = 
3.600 àö!

Chó cêìn boã ra 150 àö àïí “mua” möåt khaách haâng múái vaâ thu vïì 3.600 
àö. Àoá laâ lyá do taåi sao cöng ty cuãa töi laâm ùn coá lúâi àïën thïë.

Baån nghô gò nïëu biïët rùçng chi phñ coá àûúåc khaách haâng cuãa töi ngaây caâng 
giaãm, bêy giúâ töi chó boã ra chûa àïën 60 àö àïí “mua” khaách haâng múái? 
Sau àêy baån seä àûúåc hoåc caách aáp duång nhûäng chiïën thuêåt tiïëp thõ vaâ 
quaãng caáo hiïåu quaã àïí giaãm chi phñ coá àûúåc khaách haâng, àöìng thúâi 
tùng giaá trõ maâ möîi khaách haâng àem laåi!

CHIÏËN THUÊÅT TÙNG LÛÚÅNG KHAÁCH HAÂNG 
TIÏÌM NÙNG 1: VIÏËT QUAÃNG CAÁO THU HUÁT 
HAÂNG NGAÂN SÛÅ HÛÚÃNG ÛÁNG VAÂ HAÂNG 
TRIÏåU ÀÖ DOANH THU MÖÎI NÙM
Caách nhanh nhêët vaâ hiïåu quaã nhêët àïí bùæt àêìu tùng lûúång khaách haâng 
tiïìm nùng laâ quaãng caáo trïn baáo, taåp chñ, baãn tin, email cuäng nhû caác 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Adam Khoo

150 Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã

trang web, aáp phñch ngoaâi trúâi, quaãng caáo trïn xe buyát, radio vaâ thêåm 
chñ trïn tivi.

Laâm thïë naâo àïí viïët caác mêîu quaãng caáo hiïåu quaã mang laåi lúåi nhuêån 
cao? Coá hai bûúác cú baãn.

Bûúác 1: Hiïíu roä têm lyá khaách haâng
Trûúác khi viïët bêët kyâ mêîu quaãng caáo naâo cho baáo, aáp phñch, túâ rúi hay 
email…, baån cêìn nùæm àûúåc têm lyá cuãa thõ trûúâng muåc tiïu maâ baån 
àang nhùæm túái. Àiïìu laâm cho giúái treã say mï roä raâng rêët khaác vúái nhûäng 
gò hêëp dêîn caác baâ nöåi trúå. Khi baån hiïíu roä hoå nghô gò, baån coá thïí baán 
cho hoå theo caách hoå muöën. Coá hai àiïìu maâ baån cêìn hiïíu vïì têm lyá thõ 
trûúâng muåc tiïu. Thûá nhêët, baån cêìn phaãi hiïíu vêën àïì/nöîi àau/nöîi bûác 
xuác/nöîi súå lúán nhêët cuãa khaách haâng vaâ thûá hai laâ mong ûúác vaâ muåc tiïu 
lúán nhêët cuãa hoå.

Hiïíu roä nhu cêìu têm lyá cuãa thõ trûúâng muåc tiïu, 
tûác laâ hiïíu:

1) Vêën àïì/nöîi àau/nöîi bûác xuác/nöîi súå lúán nhêët 
cuãa hoå laâ gò?

2) Mong ûúác vaâ muåc tiïu lúán nhêët cuãa hoå laâ gò?
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Vñ duå, nïëu baån baán thuöëc giaãm cên, àöëi tûúång cuãa baån seä laâ nhûäng 
ngûúâi thûâa cên. Nhu cêìu têm lyá cuãa hoå nhû sau:

Vấn đề/nỗi đau/nỗi sợ  
lớn nhất Nỗi bức xúc lớn nhất Mong ước  

và mục tiêu lớn nhất

n Hình thể không hấp dẫn
n Gặp vấn đề về sức khỏe
n Mặc cảm tự ti

n Không có thời gian 
tập thể dục

n Sự khó chịu, bất tiện 
khi phải ăn kiêng

n Các chương trình 
hay thuốc giảm cân 
không hiệu quả

n Kết quả chậm

n Hình thể hấp dẫn
n Giảm cân nhanh 

chóng, dễ dàng
n Tự tin hơn

Nïëu baån súã hûäu möåt trung têm àaâo taåo kyä nùng (nhû AKLTG), thõ trûúâng 
muåc tiïu cuãa baån laâ phuå huynh hoåc sinh. Nhòn chung hoå coá nhu cêìu 
têm lyá nhû sau: 

Vấn đề/nỗi đau/nỗi sợ  
lớn nhất Nỗi bức xúc lớn nhất Mong ước  

và mục tiêu lớn nhất

Con cái có biểu hiện:
n Không có động lực
n Điểm thấp
n Thiếu tự tin
n Sợ không vào được 

trường tốt

n Gia sư không hiệu quả
n Kết quả không kéo dài

Con cái thể hiện:
n Có động lực học tập 

tốt 
n Đạt điểm cao 
n Tự tin

Bêy giúâ, baån haäy nghô vïì möåt trong nhûäng saãn phêím/dõch vuå chñnh maâ 
cöng ty baån cung cêëp. Haäy àiïìn vaâo cöåt àêìu tiïn trong baãng dûúái àêy 
nhûäng vêën àïì, nöîi àau, nöîi súå cuãa thõ trûúâng muåc tiïu cuãa baån. Trong 
cöåt kïë tiïëp, haäy viïët ra nhûäng nöîi bûác xuác maâ khaách haâng àang gùåp 
phaãi khi sûã duång saãn phêím cuãa àöëi thuã (vñ duå: quaá mùæc, quaá phûác taåp, 
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kïët quaã keám, quaá chêåm v.v…). Cuöëi cuâng, viïët ra mong ûúác vaâ muåc tiïu 
lúán nhêët cuãa khaách haâng; hoå muöën nhêån àûúåc nhûäng lúåi ñch gò? 

Vấn đề/nỗi đau/nỗi sợ  
lớn nhất Nỗi bức xúc lớn nhất Mong ước  

và mục tiêu lớn nhất

Bûúác 2: Biïët roä lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo cuãa 
mònh
Möåt khi nùæm àûúåc nhu cêìu têm lyá cuãa thõ trûúâng muåc tiïu, baån cêìn hiïíu 
roä lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo cuãa saãn phêím/dõch vuå cuãa mònh laâ gò.

Baån coân nhúá àiïìu naây àaä àûúåc giaãi thñch úã chûúng 3? Lúåi thïë caånh 
tranh àöåc àaáo cuãa möåt saãn phêím/dõch vuå laâ àiïím quan troång nhêët laâm 
cho noá hún hùèn àöëi thuã. Vaâ àoá cuäng chñnh laâ khaã nùng giuáp khaách haâng 
giaãi quyïët vêën àïì/nöîi àau/nöîi bûác xuác àïí àaåt àûúåc mong ûúác/muåc tiïu 
cuãa mònh.

Thûúâng thò saãn phêím cuãa baån seä coá nhiïìu lúåi ñch, nhûng baån cêìn têåp 
trung khai thaác triïåt àïí lúåi ñch naâo? Coá phaãi àoá chñnh laâ lúåi ñch maâ 
khaách haâng àaánh giaá cao nhêët? Vñ duå, lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo cuãa 
FedEx laâ “giao haâng trong voâng 24 tiïëng”. Àoá laâ lúåi ñch chñnh giuáp hoå 
vûúåt lïn trïn caác àöëi thuã khaác, búãi vò noá giaãi quyïët vêën àïì lúán nhêët maâ 
khaách haâng gùåp phaãi vúái ngaânh bûu chñnh thöng thûúâng – haâng àûúåc 
gûãi ài trong voâng vaâi ngaây. Mong muöën lúán nhêët cuãa khaách haâng laâ ai 
cuäng muöën goái haâng mònh seä àïën tay ngûúâi nhêån súám nhêët coá thïí, töët 
nhêët laâ ngay ngaây höm sau.
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Trong khi FedEx lêëy “sûå nhanh choáng hiïåu quaã” laâm lúåi thïë caånh tranh, 
àöëi thuã cuãa hoå, United Parcel Services (UPS) choån têåp trung vaâo “àöå tin 
cêåy”. Khêíu hiïåu cuãa UPS laâ “Àaáng tin nhû qua tay baån”. Hoå biïët rùçng 
möåt trong nhûäng nöîi súå lúán nhêët cuãa khaách haâng laâ bûu phêím bõ mêët, 
thêët laåc hay hû hoãng, nïn hoå xêy dûång lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo trïn 
cú súã gaåt boã nöîi súå àoá.

Möåt trong nhûäng lúåi thïë caånh tranh hiïåu quaã nhêët àûúåc caác cöng ty têån 
duång laâ dûåa trïn nöîi bûác xuác hiïån hûäu cuãa khaách haâng vïì saãn phêím cuãa 
àöëi thuã. Vñ duå, Teflon (saãn xuêët duång cuå nêëu ùn) biïët rùçng nhûäng ngûúâi 
nêëu ùn thûúâng bûåc böåi khi àöì ùn dñnh laåi trïn chaão. Àïí hoáa giaãi sûå khoá 
chõu naây, hoå cho ra àúâi chaão khöng dñnh.

Bêy giúâ àïën lûúåt baån. Haäy nghô xem saãn phêím/dõch vuå cuãa baån hún 
hùèn àöëi thuã úã àiïím naâo? Nhanh hún? Hiïåu quaã hún? Hêëp dêîn hún? 
Tiïët kiïåm tiïìn hún? Taåo giaá trõ cao hún?  Baån haäy viïët ra ba lúåi ñch àöåc 
àaáo quan troång nhêët.

Lúåi ñch 1: …………………………………………………………………
Lúåi ñch 2: …………………………………………………………………
Lúåi ñch 3: …………………………………………………………………
Trong ba àiïím nïu ra, haäy choån möåt lúåi ñch mang laåi cho baån lúåi thïë 
caånh tranh cao nhêët àïí xoaáy sêu trong mêîu quaãng caáo cuãa mònh. Lúåi 
thïë caånh tranh àöåc àaáo cuãa baån cêìn giuáp khaách haâng giaãi quyïët àûúåc 
vêën àïì/nöîi àau lúán nhêët vaâ àaåt àûúåc muåc tiïu/mong ûúác cuãa hoå.

Lúåi thïë caånh tranh àöåc àaáo cuãa saãn phêím/dõch vuå cuãa töi laâ

……………………………………………………………………………

Caách viïët mêîu quaãng caáo hiïåu quaã
Möåt mêîu quaãng caáo hay, coá sûác hêëp dêîn khoá cûúäng laåi àûúåc laâ mêîu 
quaãng caáo laâm töët trong caã böën thaânh phêìn. Àoá laâ: tiïu àïì, lúâi chaâo 
haâng, kïu goåi haânh àöång vaâ võ trñ.
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Laâm thïë naâo àïí thu huát sûå chuá yá cuãa ngûúâi àoåc? Coá nhiïìu caách àïí laâm 
àiïìu naây, möåt trong nhûäng caách thöng duång laâ trònh baây nhûäng sûå thêåt 
“gêy söëc”, giöëng nhû möåt baãn tin. Vñ duå:

a) Tiïu àïì êën tûúång
Tiïu àïì laâ phêìn quan troång nhêët trong bêët kyâ mêîu quaãng caáo naâo. Tiïu 
àïì àoáng goáp túái 90% thaânh cöng cho möåt quaãng caáo. Töi phaát hiïån ra 
rùçng chó cêìn thay tiïu àïì cuãa möåt mêîu quaãng caáo, mûác hûúãng ûáng coá 
thïí nhaãy voåt trïn 500%, trong khi nöåi dung coân laåi trong mêîu quaãng 
caáo khöng thay àöíi!

Àiïìu quan troång cêìn nhúá laâ khöng ai giúã túâ baáo ra àïí àoåc quaãng caáo. 
Phêìn lúán chó thñch àoåc tin tûác vaâ caãm thêëy nhûäng trang quaãng caáo khiïën 
hoå khoá chõu vaâ mêët têåp trung. Chùèng phaãi baån vêîn thûúâng àoåc lûúát qua 
tiïu àïì cuãa möåt túâ baáo hay taåp chñ, vaâ chó dûâng laåi úã nhûäng tiïu àïì gêy 
söëc hoùåc thu huát sûå chuá yá cuãa baån hay sao?

Vò vêåy, cho duâ saãn phêím cuãa baån coá tuyïåt vúâi túái àêu, nöåi dung quaãng 
caáo coá hay ho thïë naâo cuäng seä chùèng coá ngûúâi àoåc nïëu noá khöng coá 
tiïu àïì thêåt êën tûúång. Vêåy, thïë naâo laâ möåt tiïu àïì êën tûúång. Noái chung, 
möåt tiïu àïì hêëp dêîn cêìn thoãa maän ba tiïu chñ sau: thûá nhêët, noá phaãi 
thu huát àûúåc sûå chuá yá; thûá hai, noá phaãi nïu bêåt àûúåc lúåi ñch quan troång 
nhêët cuãa saãn phêím hoùåc dõch vuå vaâ cuöëi cuâng, noá phaãi kñch thñch trñ toâ 
moâ àïí ngûúâi ta àoåc tiïëp. 

Möåt tiïu àïì êën tûúång phaãi thoãa maän ba àiïìu kiïån:

n Thu huát sûå chuá yá

n Nïu bêåt lúåi ñch quan troång nhêët cuãa saãn phêím

n Kñch thñch trñ toâ moâ àïí àoåc tiïëp    
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n “Cûá böën ngûúâi Singapore thò coá möåt ngûúâi chïët vò ung thû” (Thuöëc böí)
n “Tûâ chöî phaá saãn trúã thaânh triïåu phuá trong voâng hai nùm” (Khoáa hoåc 

vïì àêìu tû)
n “Giúái thiïåu möåt loaåi thuöëc trõ hoái múái” (Thuöëc trõ ruång toác)
n “Phûúng phaáp hoåc toaán tiïn tiïën nhêët giuáp hoåc sinh àaåt àiïím 10 trong 

voâng 3 thaáng” (Chûúng trònh hoåc böí trúå)

Tiïu àïì gêy êën tûúång maånh cêìn coá nhûäng lúâi tuyïn böë huâng höìn vaâ lúâi 
hûáa “nùång kyá”, giuáp giaãi quyïët röët raáo vêën àïì hoùåc nöîi súå cuãa khaách 
haâng vaâ cho thêëy hoå coá thïí àaåt àûúåc mong muöën cuãa mònh nhû thïë 
naâo. Sau àêy laâ möåt söë vñ duå:
n “Giaãm cên ngay lêåp tûác maâ khöng cêìn ùn kiïng hay têåp thïí duåc” 

(Thuöëc giaãm cên)
n “Laâm thïë naâo àïí tùng gêëp àöi thu nhêåp maâ khöng cêìn phaãi àöíi viïåc” 

(Khoáa hoåc vïì àêìu tû)
n “Laâm thïë naâo àïí àöång viïn con baån thaânh cöng trong hoåc têåp vaâ 

cuöåc söëng” (Chûúng trònh hoåc böí trúå)
n “Pizza noáng höíi, giao haâng trong voâng 20 phuát, nïëu khöng baån seä 

àûúåc hoaân tiïìn laåi” (Pizza giao têån nhaâ)

Cuöëi cuâng, möåt tiïu àïì hiïåu quaã phaãi khúi gúåi àûúåc sûå toâ moâ núi ngûúâi 
àoåc, àïí hoå àoåc tiïëp. Sau àêy laâ möåt söë vñ duå:
n “Baãy bñ quyïët giuáp giaãm chi phñ xe húi cuãa baån tûâ 2.000 àö àïën 

5.000 àö möåt nùm” (Saách vïì baão trò xe húi)
n “26 lyá do taåi sao nhiïìu ngûúâi mêët tiïìn trong chûáng khoaán” (Khoáa hoåc 

vïì àêìu tû)
n “27 maánh kiïëm tiïìn maâ nhaâ thêìu mong baån khöng biïët” (Sûãa chûäa 

nhaâ)
n “Àûâng mua xe cho àïën khi baån àoåc nhûäng doâng naây”

Coá leä baån àaä coá yá niïåm thïë naâo laâ möåt tiïu àïì hiïåu quaã, haäy àoåc nhûäng 
tiïu àïì sau vaâ thûã xem baån coá thïí tòm ra khuyïët àiïím cuãa chuáng khöng.
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A. “Liïåu sûå lo lùæng coá àang cûúáp ài moåi thûá töët àeåp trong cuöåc àúâi baån?”
(Quaãng caáo baão hiïím nhên thoå)

Lyá do khöng hiïåu quaã:

……………………………………………………………………………

B. “Haäy hoåc caách cuãa Peter Richard” 
(Khoáa hoåc Anh vùn daânh cho treã em)

Lyá do khöng hiïåu quaã:

……………………………………………………………………………

C. “Khöng… Khöng… Àûâng goåi töi” 
(Khoáa hoåc vïì noái chuyïån trûúác cöng chuáng) 

Lyá do khöng hiïåu quaã:

……………………………………………………………………………

D. “Giaá trõ cuãa chêët lûúång” 
(Cûãa haâng baán àöìng höì) 

Lyá do khöng hiïåu quaã:

……………………………………………………………………………

Hy voång baån àaä viïët ra lyá do taåi sao nhûäng tiïu àïì naây khöng khiïën 
ngûúâi ta caãm thêëy hûáng thuá. Àoá laâ nhûäng tiïu àïì maâ töi nhùåt ra tûâ 
nhûäng quaãng caáo thêåt. Trong thûåc tïë, chuáng chó thu huát àûúåc rêët ñt 
khaách haâng vaâ laâm cöng ty mêët tiïìn vö nghôa. Sau àêy laâ nhûäng lyá do 
khiïën nhûäng mêîu quaãng caáo àoá vö taác duång.

Tiïu àïì A:

”Liïåu sûå lo lùæng coá àang cûúáp ài moåi thûá töët àeåp trong cuöåc àúâi baån?”

Àiïím yïëu: Tiïu àïì cuãa cöng ty baão hiïím nhên thoå naây àûa ra möåt thöng 
àiïåp quaá tiïu cûåc vaâ aãm àaåm.
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Tiïu àïì B:

”Haäy hoåc caách cuãa Peter Richard”

Àiïím yïëu: Cöng ty naây baán caác khoáa hoåc Anh vùn cho treã em. Vêën àïì 
úã chöî laâ tiïu àïì khöng àûa ra lúåi ñch naâo cuãa khoáa hoåc caã, thêåm chñ 
khöng noái roä cho khaách haâng biïët saãn phêím laâ gò.

Tiïu àïì C:

”Khöng… Khöng… Àûâng goåi töi!”

Àiïím yïëu: Àêy laâ möåt khoáa hoåc vïì nghïå thuêåt noái trûúác cöng chuáng. 
Tiïu àïì naây cöë toã ra thöng minh vaâ saáng taåo, nhûng laåi khöng cho thêëy 
lúåi ñch saãn phêím cuäng nhû khöng khúi gúåi trñ toâ moâ núi ngûúâi àoåc.

Tiïu àïì D:

”Giaá trõ cuãa chêët lûúång”

Àiïím yïëu: Möåt tiïu àïì nhû vêåy quaá chung chung, chùèng noái lïn àûúåc 
àiïìu gò maâ cuäng chùèng àuã hêëp dêîn àïí khaách haâng àoåc tiïëp xem saãn 
phêím àoá laâ gò.

Thûåc têåp viïët tiïu àïì gêy sûå chuá yá!

Chùæc hùèn baån àaä hiïíu caách viïët tiïu àïì nhû thïë naâo cho thêåt hiïåu quaã. 
Bêy giúâ baån haäy viïët ra ñt nhêët 10 tiïu àïì quaãng caáo cho saãn phêím/
dõch vuå cuãa baån.

Nïëu baån khöng biïët phaãi bùæt àêìu nhû thïë naâo, baån coá thïí dûåa vaâo 
nhûäng mêîu tiïu àïì hiïåu quaã coá sùén, chùèng haån nhû:
n Laâm sao baån coá thïí ……………………………………………………
n Laâm thïë naâo àïí …………………… maâ khöng cêìn ……………..….
n Ngay lêåp tûác ………………  maâ khöng cêìn ……………...…………
n Giúái thiïåu ………………………………………………………………
n 7 bñ quyïët …………………………………………….......……………
n 7 lyá do taåi sao …………………………………………………...........
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n Àûâng …………………….. cho àïën khi ……………………..........
n Thöng baáo …………………………………………………………..

Viïët ra 10 tiïu àïì êën tûúång nhêët vïì saãn phêím/dõch vuå cuãa baån úã àêy:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) Lúâi chaâo haâng thuyïët phuåc
Khi tiïu àïì cuãa baån àaä gêy àûúåc sûå chuá yá vúái khaách haâng tiïìm nùng, 
viïåc tiïëp theo cêìn laâm laâ viïët lúâi chaâo haâng àïí nhùæc cho hoå nhúá laåi vêën 
àïì cuãa hoå. Sau àoá, haäy diïîn taã lúåi ñch cuãa saãn phêím/dõch vuå cuãa baån, 
nhêën maånh noá coá thïí giuáp khaách haâng giaãi quyïët vêën àïì vaâ àaåt àûúåc 
mong muöën cuãa hoå nhû thïë naâo.

Àïí viïët lúâi chaâo haâng thuyïët phuåc, àiïìu quan troång cêìn lûu yá laâ baån phaãi 
rao baán lúåi ñch chûá khöng chó laâ tñnh nùng cuãa saãn phêím/dõch vuå.

Giaã sûã baån baán “Maáy laånh Siïu Laånh” vaâ muöën nïu bêåt lúåi thïë caånh 
tranh àöåc àaáo cuãa mònh. Nïëu viïët “Maáy laånh Siïu Laånh tiïët kiïåm nùng 
lûúång”, möåt tñnh nùng saãn phêím thöng thûúâng, baån seä khoá loâng thuyïët 
phuåc àûúåc ai. Seä hêëp dêîn hún vúái khaách haâng nïëu baån laâm nöíi bêåt lúåi 
ñch cuå thïí maâ hoå nhêån àûúåc khi sûã duång maáy laånh cuãa baån, chùèng haån 
“Maáy laånh Siïu Laånh laâm giaãm hoáa àún tiïìn àiïån cuãa baån túái 25%, giuáp 
baån tiïët kiïåm möåt khoaãn tiïìn khöng nhoã haâng thaáng”.
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Vaâ möåt vñ duå khaác. Baån cêìn viïët quaãng caáo cho “Dêìu göåi Toác Mêy”. Lúâi 
chaâo haâng “Cöng thûác àùåc biïåt cuãa dêìu göåi Toác Mêy giuáp toác khoãe vaâ 
àeåp” chó nïu lïn tñnh nùng cuãa saãn phêím. Àïí thuyïët phuåc hún, baån cêìn 
àïì cêåp àïën lúåi ñch maâ saãn phêím àem laåi cho khaách haâng. Trûúác khi àùåt 
buát viïët, baån haäy phaán àoaán xem caác baâ caác cö mong muöën mònh coá 
maái toác nhû thïë naâo. 

Lúâi chaâo haâng nïn àûúåc viïët laåi nhû sau: “Dêìu göåi Toác Mêy àem àïën 
cho baån maái toác suöng, boáng mûúåt, khoãe maånh khöng bõ cheã ngoån, ai 
cuäng phaãi ngùæm nhòn”.

Lúâi chaâo haâng khöng hiïåu quaã khi chó rao baán 
“tñnh nùng”

“Maáy laånh Siïu Laånh tiïët kiïåm nùng lûúång”

Lúâi chaâo haâng hiïåu quaã khi rao baán “lúåi ñch”

“Maáy laånh Siïu Laånh laâm giaãm hoáa àún tiïìn àiïån 
cuãa baån túái 25%, giuáp baån tiïët kiïåm möåt khoaãn 
tiïìn khöng nhoã haâng thaáng”

Lúâi chaâo haâng khöng hiïåu quaã khi chó rao baán 
“tñnh nùng”

“Cöng thûác àùåc biïåt cuãa dêìu göåi Toác Mêy giuáp 
toác khoãe vaâ àeåp!”

Lúâi chaâo haâng hiïåu quaã khi rao baán “lúåi ñch”

“Dêìu göåi Toác Mêy àem àïën cho baån maái toác 
suöng, boáng mûúåt, khoãe maånh khöng bõ cheã 
ngoån, ai cuäng phaãi ngùæm nhòn!”
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Coá möåt caách khaác giuáp saãn phêím/dõch vuå cuãa baån thïm phêìn hêëp 
dêîn laâ nêng cao uy tñn vaâ àöå tin cêåy cuãa chuáng. Cuâng vúái lúâi chaâo 
haâng, baån coá thïí àùng keâm hònh aãnh saãn phêím cuâng vúái lúâi nhêån xeát 
cuãa khaách haâng, caác bùçng chûáng khoa hoåc hay lúâi khen cuãa nhûäng 
nhên vêåt nöíi tiïëng.

c) Kïu goåi haânh àöång
Chùæc baån caãm thêëy khoá tin möåt thûåc tïë rùçng coá rêët nhiïìu quaãng caáo coá 
tiïu àïì thêåt êën tûúång, lúâi chaâo haâng thêåt hêëp dêîn nhûng vêîn khöng thu 
huát àûúåc khaách haâng tiïìm nùng chó vò mêîu quaãng caáo àoá khöng thûåc 
hiïån möåt “cuá hñch” àêíy ngûúâi àoåc àïën chöî phaãi haânh àöång!

Baån khöng thïí giaã àõnh rùçng àöëi tûúång seä lêåp tûác goåi àiïån hay thên chinh 
àïën cûãa haâng mua àöì, chó vò hoå thñch quaãng caáo cuãa baån. Baån phaãi laâm 
hún thïë nûäa, thuác àêíy hoå goåi àiïån thoaåi hay gheá qua cûãa haâng vaâ coá sùén 
phêìn thûúãng cho hoå nïëu hoå haânh àöång ngay.

Con ngûúâi thûúâng coá xu hûúáng thñch trò hoaän vaâ gaác laåi moåi chuyïån cho 
àïën khi chuáng trúã nïn cêëp baách, nhûng àïën luác àoá hoå àaä quïn mêîu 
quaãng caáo cuãa baån mêët röìi. Baån phaãi kïët thuác mêîu quaãng caáo bùçng 
caách taåo ra caãm giaác gêëp ruát àïí hoå cêìm àiïån thoaåi lïn hay àïën cûãa 
haâng cuãa baån ngay lêåp tûác. Vò vêåy, baån phaãi duâng àïën nhûäng lúâi kïu goåi 
haânh àöång maånh meä nhû “Goåi söë 65-62740105 ngay bêy giúâ àïí àùng 
kyá”, hay “Àïën cûãa haâng gêìn nhaâ baån ngay höm nay”.

Coá nhiïìu caách taåo caãm giaác gêëp ruát, nhû nhûäng vñ duå sau:

a. Quaâ tùång coá haån. Vñ duå, “50 ngûúâi goåi àêìu tiïn nhêån àûúåc quaâ tùång 
miïîn phñ hay àûúåc giaãm giaá 10%”.

b. Caãm giaác khan hiïëm. Vñ duå “Àaä baán 267 saãn phêím, chó coân 35 caái”, 
hoùåc “Nïëu coân haâng”.

Haäy tham khaão möåt trong nhûäng mêîu quaãng caáo thaânh cöng cuãa chuáng 
töi (loaåi boã àöëi thuã) vaâ chuá yá xem töi àaä viïët tiïu àïì êën tûúång, lúâi chaâo 
haâng thuyïët phuåc vaâ kïu goåi hoå haânh àöång nhû thïë naâo. 
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Tiêu đề gây sự chú ý

Giúp con bạn đạt điểm 10 trong cuộc sống!

Nêu bật vấn đề

Bạn có nhận thấy con mình dễ bị mất tập trung, thiếu động lực vươn lên, thiếu 
tự tin và không có tính kỷ luật cần thiết để phát huy tối đa tiềm năng trong học 
tập và cuộc sống? Hãy tưởng tượng… nếu con bạn có thể trở thành một người 
biết tập trung vào mục tiêu, tràn đầy động lực, tự tin và yêu thích việc học.

Tiïu àïì gêy sûå chuá yá

Nïu bêåt  
vêën àïì

Lúâi nhêån xeát  
taåo sûå tñn nhiïåm

Taåo caãm giaác  
cêëp baách

Kïu goåi haânh àöång

Nïu bêåt  
vêën àïì
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d) Võ trñ
Töi chùæc baån àaä nghe ai àoá noái rùçng möåt trong nhûäng yïëu töë quan troång 
nhêët khi mua nhaâ hay choån àõa àiïím múã vùn phoâng laâ võ trñ. Àiïìu naây 
cuäng àuáng vúái quaãng caáo. Baån coá thïí viïët möåt mêîu quaãng caáo àêìy êën 
tûúång vaâ thuyïët phuåc, nhûng nïëu noá khöng àûúåc àùng trïn phûúng tiïån 
truyïìn thöng coá nhiïìu khaách haâng tiïìm nùng cuãa baån xem, thò cuäng chó 
laâ cöng cöëc.

Kïnh “nghe nhòn” cuãa giúái cöng chûác vaâ caác nhaâ quaãn lyá rêët khaác vúái 
nhûäng gò caác baâ nöåi trúå xem vaâ àoåc. Nïëu viïët quaãng caáo cho caác khoáa 
hoåc vïì àêìu tû, töi phaãi àùng trïn muåc quaãng caáo cuãa caác túâ baáo chuyïn 
vïì kinh doanh maâ giúái doanh nhên thûúâng àoåc. ÚÃ Viïåt Nam coá thïí laâ 
muåc kinh tïë cuãa túâ Tuöíi treã, Doanh nhên cuöëi tuêìn, Thúâi baáo kinh tïë 
Saâi Goân, Nhõp cêìu àêìu tû hay kïnh truyïìn hònh nhû InfoTV. Trong khi 
êëy nïëu àùng quaãng caáo naây trïn caác túâ Phuå nûä, Tiïëp thõ gia àònh, Nhaâ 
àeåp, Thúâi trang v.v… seä khöng mang laåi hiïåu quaã cao.

Töi coá möåt khaám phaá: traã tiïìn cao hún àïí quaãng caáo cuãa baån àûúåc àùåt 
úã goác bïn phaãi vaâ nhûäng phêìn quan troång cuãa túâ baáo, taåp chñ hay baãn 
tin laâ möåt viïåc nïn laâm vò noá àaáng àöìng tiïìn baát gaåo. Àa phêìn ngûúâi 

Lời nhận xét tạo sự tín nhiệm

Khóa học “Thiếu Nhi Siêu Đẳng” – Thành tích siêu đẳng!
“Em thích cách học tận dụng toàn não bộ và những kỹ thuật học tập hiệu quả như 
cách đọc nhanh, trí nhớ siêu đẳng. Những phương pháp này rất thú vị và giúp em 
cải thiện điểm số ở trường và cuộc sống cá nhân một cách đáng kể. Bây giờ em trở 
nên có trách nhiệm và độc lập hơn. Trở thành một “thiếu nhi siêu đẳng” tạo điều 
kiện cho em tập trung nỗ lực và đạt được bất cứ mục tiêu nào em đặt ra trong cuộc 
sống!” – Nivruthi Prasad – học viên của khóa học “Thiếu Nhi Siêu Đẳng” (10 tuổi)

Tạo cảm giác cấp bách

QUÀ TẶNG – Chỉ dành cho 50 người đăng ký đầu tiên

Kêu gọi hành động

Gọi số 6881 8881 ngay bây giờ!
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ta thûúâng nhòn vaâo nhûäng trang quan troång vaâ vaâo goác phaãi, thïë nïn 
quaãng caáo cuãa baån seä coá nhiïìu khaã nùng àêåp vaâo mùæt àöëi tûúång hún. 
Do àoá, viïåc naây àoáng vai troâ lúán vaâo thaânh cöng cuãa quaãng caáo.

Sau khi àaä tòm hiïíu kyä böën yïëu töë goáp nïn thaânh cöng cuãa bêët kyâ quaãng 
caáo naâo, baån haäy viïët ra möåt mêîu quaãng caáo cho saãn phêím/dõch vuå 
cuãa mònh úã khoaãng tröëng bïn dûúái.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

CHIÏËN THUÊÅT TÙNG LÛÚÅNG KHAÁCH 
HAÂNG TIÏÌM NÙNG 2: SÛÁC MAÅNH CUÃA 
QUAÂ TÙÅNG
Quaãng caáo laâ möåt trong nhûäng biïån phaáp hiïåu quaã nhêët vaâ nhanh 
choáng nhêët àïí tùng lûúång khaách haâng tiïìm nùng cho cöng ty. Möåt 
trong nhûäng bñ quyïët tùng sûác hêëp dêîn cuãa quaãng caáo vaâ laâm giaãm 
chi phñ coá àûúåc khaách haâng laâ tùång quaâ cho khaách miïîn phñ, khöng 
raâng buöåc gò.

Khoaãng saáu nùm trûúác, töi laâm cöng viïåc tû vêën vïì quaãng caáo vaâ tiïëp 
thõ cho nhiïìu cöng ty vaâ hoåc àûúåc sûác maånh cuãa quaâ tùång. Töi tûâng tû 
vêën cho möåt cöng ty kinh doanh trong lônh vûåc mang tñnh caånh tranh 
cao laâ laâm àeåp vaâ giaãm cên.

Öng chuã thêím myä viïån naây àaä chi 5.000 àö àïí quaãng caáo trïn baáo vaâ 
thu huát àûúåc 50 khaách haâng tiïìm nùng (goåi àiïån hoãi thöng tin vaâ bûúác 
chên vaâo tiïåm). Trong söë 50 ngûúâi naây coá 10 ngûúâi quyïët àõnh mua 
goái laâm àeåp hay giaãm cên. Vêåy chi phñ coá àûúåc khaách haâng cuãa öng laâ 
5.000 àö/10 = 500 àö/khaách haâng.
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Trung bònh, möîi khaách haâng chi khoaãng 500 àö (söë tiïìn mua trung 
bònh), trong khi chi phñ cho möîi saãn phêím laâ 50 àö, vêåy nïn öng chuã 
kiïëm àûúåc khoaãn lúâi: 500 àö – 50 àö = 450 àö möîi khaách haâng.

Mêët 500 àö “mua” möåt khaách múái maâ chó kiïëm àûúåc lúåi nhuêån göåp 
450 àö, coá nghôa laâ quaãng caáo khöng hiïåu quaã vò öng chuã mêët 50 àö 
cho möîi khaách haâng múái bûúác vaâo tiïåm. Ngûúâi naây böëi röëi khöng biïët 
laâm thïë naâo àïí quaãng caáo hiïåu quaã hún vaâ nhúâ töi giuáp àúä.

Töi àïì nghõ trong mêîu quaãng caáo tiïëp theo, öng nïn viïët tiïu àïì nhû sau 
“Tùång miïîn phñ möåt giúâ soi da vaâ ào múä trõ giaá 120 àö, chó cho 50 ngûúâi 
goåi àêìu tiïn”. Mùåc duâ dõch vuå miïîn phñ naây coá giaá 120 àö, cöng ty chó 
mêët khoaãng 30 àö (chi phñ cho chuyïn viïn trõ liïåu vaâ dûúäng phêím).

Nghe xong, öng hoãi töi coá “bêîy” gò trong àoá khöng. Töi traã lúâi rùçng 
chùèng coá “bêîy” gò úã àêy caã, àuáng laâ öng seä cung cêëp dõch vuå miïîn phñ 
cho 50 khaách haâng tiïìm nùng àêìu tiïn. Öng nghô töi bõ àiïn vaâ noái 
rùçng, “Nïëu thïë thò coá àïën haâng trùm ngûúâi lao àïën àïí àûúåc laâm àeåp 
miïîn phñ!”. Töi àaáp, “Thò àoá laâ àiïìu chuáng ta cêìn!”.

Khi khaách haâng túái soi da vaâ ào múä miïîn phñ, caác chuyïn viïn cuãa öng 
seä coá cú höåi chûáng minh cho khaách thêëy saãn phêím vaâ phûúng phaáp 
àiïìu trõ cuãa tiïåm töët nhû thïë naâo vaâ hoå coá thïí giuáp khaách coá laân da àeåp 
hún, hònh thïí thon thaã hún ra sao. Mùåc duâ khöng phaãi khaách haâng naâo 
àûúåc phuåc vuå miïîn phñ cuäng sùén loâng moác hêìu bao, nhûng phêìn lúán 
seä laâm nhû thïë! Duâ vêîn chûa hïët do dûå vaâ nghi hoùåc, öng àöìng yá thûã 
möåt phen.

Quaã nhû töi suy tñnh, chuöng àiïån thoaåi bùæt àêìu reng döìn dêåp. Thay vò 
nhêån àûúåc 50 cuöåc goåi thöng thûúâng, hún 200 ngûúâi goåi túái àïí àûúåc 
soi da vaâ ào múä miïîn phñ. Mùåc duâ quaãng caáo noái chó daânh cho “50 
ngûúâi goåi àêìu tiïn” àïí taåo caãm giaác gêëp ruát vaâ khan hiïëm, chuáng töi 
chêëp nhêån caã 200 ngûúâi!

Kïët quaã, trong söë 200 khaách haâng tiïìm nùng, coá 35% (70 khaách haâng) 
mua goái laâm àeåp hay giaãm cên. Vêåy chi phñ coá àûúåc khaách haâng cho 
lêìn quaãng caáo naây laâ bao nhiïu?
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Töíng àêìu tû cho àúåt khuyïën maäi laâ 5.000 àö (cho quaãng caáo) + (30 
àö x 200) (chi phñ cho dõch vuå miïîn phñ) = 11.000 àö.

Vúái 70 khaách haâng múái, chi phñ coá àûúåc khaách haâng cuãa öng giaãm 
xuöëng coân 157 àö (11.000 àö/70).

Quaãng caáo naây coá hiïåu quaã khöng? Têët nhiïn! Öng chó töën 157 àö àïí 
coá möåt khaách haâng múái, mang laåi lúåi nhuêån 450 àö. Võ chi, öng kiïëm 
àûúåc 293 àö tûâ möîi khaách haâng múái.

Chiïën thuêåt quaâ tùång coá thïí aáp duång cho bêët kyâ loaåi hònh cöng ty naâo. 
Seä töët hún nïëu moán quaâ tùång taåo ra caãm giaác coá giaá trõ vaâ phaãi laâ thûá 
maâ khaách haâng muöën coá. Tùång noán hay duâ seä khöng hiïåu quaã.

Sau àêy laâ nhûäng vñ duå vïì quaâ tùång miïîn phñ coá thïí duâng trong nhiïìu 
ngaânh kinh doanh:
n Trung têm böìi dûúäng tùång àôa DVD giaáo duåc vaâ saách
n Luêåt sû tùång möåt giúâ tû vêën thuïë miïîn phñ
n Cöng ty töí chûác höåi thaão töí chûác möåt buöíi höåi thaão miïîn phñ
n Chöî sûãa xe tùång dõch vuå raáp baánh xe miïîn phñ
n Tiïåm baánh tùång baánh miïîn phñ (giúái haån möåt caái baánh cho möåt 

khaách haâng möåt ngaây)

CHIÏËN THUÊÅT TÙNG LÛÚÅNG KHAÁCH 
HAÂNG TIÏÌM NÙNG 3: QUAÃNG CAÁO 
TRUYÏÌN MIÏåNG
Baån seä nghô gò nïëu töi noái vúái baån rùçng chiïën thuêåt tiïëp theo maâ töi 
tham mûu cho öng chuã thêím myä viïån kia àaä giuáp öng ta giaãm chi phñ 
coá àûúåc khaách haâng xuöëng coân 100 àö, trong khi tùng gêëp àöi lûúång 
khaách haâng tiïìm nùng trong voâng 6 thaáng?
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Töi àaä khuyïn öng ta thïë naây: Haäy phaát cho möîi khaách haâng hiïån hûäu 
möåt “theã giúái thiïåu” àïí hoå àûa cho baån beâ vaâ gia àònh cuãa hoå. Vúái möîi 
khaách haâng múái maâ hoå giúái thiïåu cho tiïåm, hoå seä àûúåc biïëu khöng ba 
thaáng thaânh viïn phoâng têåp thïí duåc vaâ spa, trõ giaá 450 àö (thêåt ra chuã 
tiïåm chó mêët 100 àö).

Vò phêìn lúán khaách haâng cuãa thêím myä viïån àïìu haâi loâng vúái dõch vuå úã 
àêy, hoå nhiïåt tònh chuyïìn “theã giúái thiïåu” cho têët caã nhûäng ngûúâi maâ hoå 
quen biïët. Thïë laâ àöi bïn cuâng coá lúåi.

Àêy chñnh laâ sûác maånh cuãa viïåc têån duång kïnh quaãng caáo truyïìn miïång 
àïí thu huát khaách haâng tiïìm nùng. Àiïìu tuyïåt vúâi nhêët cuãa chiïën thuêåt 
naây laâ, thöng thûúâng ngûúâi ta tin tûúãng vaâo sûå giúái thiïåu cuãa baån beâ 
hún laâ nhûäng lúâi leä hay ho trïn quaãng caáo, vò vêåy tó lïå thaânh cöng cao 
hún. Àöìng thúâi, baån cuäng coá thïí kiïím soaát chi phñ coá àûúåc khaách haâng 
bùçng caách êën àõnh trûúác mûác chi phñ cho quaâ tùång.

Töi duâng chñnh biïån phaáp naây cho Adam Khoo Learning Centre cuãa 
chuáng töi. Vúái möîi hoåc viïn múái maâ hoåc viïn hiïån hûäu giúái thiïåu, hoå seä 
àûúåc möåt thaáng hoåc miïîn phñ! Coá nhûäng hoåc viïn chó phaãi traã hoåc phñ 
cho thaáng àêìu tiïn, sau àoá khöng phaãi traã thïm möåt àöìng naâo vò hoå 
“coá duyïn” trong viïåc giúái thiïåu baån beâ túái hoåc! Thïë laâ, lúåi anh lúåi aã lúåi 
caã àöi bïn.

Joe Girard – ngûúâi àûúåc saách kyã luåc thïë giúái Guinness phong tùång danh 
hiïåu ngûúâi baán haâng gioãi nhêët thïë giúái – tûâng noái vïì quy luêåt 250. Lyá 
luêån cuãa anh thïë naây, khi ài dûå àaám cûúái ai àoá, baån thûúâng gùåp khoaãng 
250 thûåc khaách. Túái àaám ma baån cuäng seä gùåp khoaãng ngêìn êëy ngûúâi. 
Nghôa laâ möåt ngûúâi trung bònh coá möëi quan hïå vúái khoaãng 250 ngûúâi 
khaác. Nghô maâ xem, möîi khaách haâng hiïån hûäu cuãa baån coá tiïìm nùng 
mang laåi cho baån 250 khaách haâng khaác! Têët caã àiïìu baån cêìn laâm laâ 
khuyïën khñch hoå trúã thaânh kïnh quaãng caáo àùæc lûåc cho baån.

Quy luêåt cuãa Joe Girard thêåt laâ möåt phaát hiïån àún giaãn maâ taâi tònh, 
cho pheáp anh àaåt kyã luåc baán àûúåc 13.001 chiïëc xe húi trong 15 nùm 
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haânh nghïì (trung bònh 6 xe möåt ngaây)! Vúái möîi ngûúâi khaách mua xe cuãa 
mònh, anh àûa cho hoå möåt chöìng 250 danh thiïëp coá chûä kyá cuãa anh vaâ 
tïn cuãa võ khaách trïn àoá. Anh khuyïën khñch võ khaách naây àûa danh thiïëp 
cho têët caã nhûäng ngûúâi maâ hoå quen biïët. Vúái möîi khaách haâng múái maâ 
Joe coá àûúåc, ngûúâi giúái thiïåu seä àûúåc anh tùång 100 àö tiïìn hoa höìng.

CHIÏËN THUÊÅT TÙNG LÛÚÅNG KHAÁCH 
HAÂNG TIÏÌM NÙNG 4: TAÅO MÖËI LIÏN 
KÏËT CHIÏËN LÛÚÅC
Chiïën thuêåt tùng lûúång khaách haâng tiïìm nùng cuöëi cuâng laâ húåp taác vúái 
nhûäng cöng ty khaác coá cuâng thõ trûúâng muåc tiïu. Àoá laâ vò nhûäng cöng ty 
naây àaä coá sùén möåt danh saách khaách haâng tiïìm nùng cho baån. Thay vò 
nhaãy xuöëng söng vaâ bùæt tûâng con caá möåt, baån chó cêìn àïën traåi nuöi caá 
vaâ duâng lûúái àaánh caã thuáng caá lïn möåt lêìn.

Vñ duå, töi phaát hiïån ra rùçng àöëi tûúång tham gia chûúng trònh “Khoáa 
hoåc laâm giaâu” cuãa töi thûúâng laâ caác chuyïn gia, quaãn lyá vaâ giaám àöëc, 
coá thu nhêåp trïn 4.000 àö möåt thaáng vaâ coá ñt nhêët möåt theã tñn duång 
haång cao cêëp. Vò vêåy, töi quyïët àõnh húåp taác vúái ngên haâng vaâ cöng 
ty theã tñn duång.

Biïët rùçng hoå coá dûä liïåu cuãa haâng ngaân khaách haâng tiïìm nùng cuãa töi, 
töi àïì nghõ möåt thoãa thuêån. Hoå seä giúái thiïåu chûúng trònh “Khoáa hoåc 
laâm giaâu” cuãa töi trong email gûãi àïën khaách haâng cuãa hoå cuâng vúái baãn 
baáo caáo haâng thaáng. Vúái möîi ngûúâi àùng kyá khoáa hoåc, töi seä traã cho 
cöng ty theã tñn duång hay ngên haâng tiïìn hoa höìng. Möåt lêìn nûäa, àöi 
bïn àïìu coá lúåi.

Thûåc tïë, khöng phaãi luác naâo baån cuäng phaãi traã tiïìn hoa höìng. Àöi khi, 
tùång quaâ cho khaách haâng cuãa àöëi taác cuäng laâm hoå vui röìi. Nhû vêåy, baån 
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giuáp hoå taåo thïm giaá trõ cho khaách haâng cuãa hoå, trong khi baån laåi coá cú 
höåi biïën khaách haâng cuãa hoå thaânh cuãa mònh. Ngoaâi ra, töi phaát hiïån rêët 
nhiïìu hoåc viïn àïën vúái chûúng trònh “Thiïëu Nhi Siïu Àùèng” vaâ “Töi Taâi 
Gioãi!” cuãa töi tham dûå rêët nhiïìu lúáp daåy keâm.

Thïë laâ töi quyïët àõnh liïn kïët vúái möåt trong nhûäng trung têm daåy thïm 
haâng àêìu Singapore (coá khoaãng 32 chi nhaánh). Möîi phuå huynh àùng 
kyá cho con hoå hoåc taåi trung têm daåy thïm seä nhêån àûúåc nûãa ngaây huêën 
luyïån miïîn phñ vïì nghïå thuêåt laâm cha meå do cöng ty töi töí chûác. Àöëi vúái 
trung têm daåy thïm, hoå taåo thïm giaá trõ cho khaách haâng, coân chuáng töi 
laåi coá thïm nhiïìu khaách haâng tiïìm nùng!

Haäy nghô túái têët caã nhûäng cöng ty liïn quan àïën ngaânh nghïì cuãa baån. 
Nïëu baån àiïìu haânh cöng ty thiïët kïë nöåi thêët, haäy xem xeát khaã nùng húåp 
taác vúái cöng ty möi giúái nhaâ àêët. Nïëu baån laâm chuã cöng ty luêåt, haäy húåp 
taác vúái cöng ty kïë toaán hay kiïím toaán. Cú höåi thêåt ra nhiïìu vö kïí!

45 MEÅO TÙNG LÛÚÅNG KHAÁCH HAÂNG 
TIÏÌM NÙNG
Töi xin giúái thiïåu 45 meåo coá thïí giuáp baån mang laåi nhiïìu khaách haâng 
tiïìm nùng cho cöng ty. Têët nhiïn, nhiïìu meåo coá thïí aáp duång vaâo cöng 
ty baån coân möåt söë meåo thò khöng. Nhûng àiïìu quan troång laâ möîi thaáng 
baån cêìn thûã nghiïåm nhiïìu caách khaác nhau vaâ ào lûúâng taác àöång cuãa 
chuáng àöëi vúái lûúång khaách haâng tiïìm nùng cuãa baån. Sau khi coá caái nhòn 
khaát quaát, baån seä biïët nïn têåp trung vaâo nhûäng biïån phaáp naâo cho hiïåu 
quaã cao vaâ àiïìu chónh nhûäng biïån phaáp chûa coá taác duång lùæm.

1. Quaãng caáo trïn baáo

2. Quaãng caáo trïn taåp chñ

3. Quaãng caáo trïn baãn tin trong ngaânh
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4. Quaãng caáo trïn caác êën baãn thûúng maåi

5. Quaãng caáo trïn phim

6. Quaãng caáo trïn caác cöng cuå tòm kiïëm (Vñ duå: Google Adwords)

7. Quaãng caáo trïn trang web, diïîn àaân vaâ phoâng chat

8. Quaãng caáo trïn xe buyát

9. Quaãng caáo úã traåm chúâ xe buyát

10. Quaãng caáo trïn taxi

11. Quaãng caáo bùçng aáp phñch ngoaâi trúâi

12. Taåo baãn tin riïng cho cöng ty

13. Email cho khaách haâng tiïìm nùng

14. Húåp taác vúái nhûäng cöng ty liïn quan

15. Coá àöåi nguä baán haâng traã theo hoa höìng

16. Tham gia triïín laäm

17. Töí chûác caác buöíi noái chuyïån vaâ giúái thiïåu saãn phêím miïîn phñ

18. Tham gia trûng baây úã trung têm mua sùæm

19. Tham gia caác sûå kiïån múã röång möëi quan hïå

20. Phaát túâ rúi

21. Töí chûác cuöåc thi

22. Gûãi thöng caáo baáo chñ

23. Gûãi thû trûåc tiïëp qua bûu àiïån

24. Tiïën haânh khaão saát vaâ thu thêåp dûä liïåu

25. Taåo blog hay trang web riïng

26. Laâm cho blog/trang web cuãa baån àûúåc xïëp haång cao trïn caác 
cöng cuå tòm kiïëm 

27. Trûng baây haâng hoáa àïí thu huát sûå chuá yá

28. Taåo hïå thöëng quaãng caáo truyïìn miïång
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29. Tùång quaâ miïîn phñ coá giaá trõ cao

30. Duâng tïn tuöíi cuãa nhûäng ngûúâi coá uy tñn trong cöång àöìng àïí thu 
huát khaách haâng

31. Àïí quaãng caáo trïn bûu thiïëp

32. Quaãng caáo sau ghïë ngöìi maáy bay, xe buyát, taxi

33. Tiïëp thõ qua àiïån thoaåi

34. Àïën goä cûãa tûâng nhaâ

35. Viïët saách/ebook àïí tûå quaãng baá cho mònh

36. Taâi trúå nhûäng chûúng trònh coá thïí thu huát thõ trûúâng muåc tiïu cuãa baån

37. AÁp duång nhûäng kyä thuêåt tiïëp thõ trïn maång

38. Tùång àöì hñt tuã laånh

39. Tùång aáo coá in thûúng hiïåu cuãa baån

40. Tuái giêëy coá in logo cuãa cöng ty

41. Àïì-can daán xe

42. Quaãng caáo qua tin nhùæn àiïån thoaåi

43. Quaãng caáo qua fax

44. Tham gia caác cêu laåc böå, töí chûác vaâ caác nhoám cuâng súã thñch

45. Mua hay trao àöíi cú súã dûä liïåu khaách haâng

Baån coá bõ böåi thûåc vúái têët caã phûúng phaáp coá thïí duâng àïí tùng lûúång 
khaách haâng tiïìm nùng vaâ doanh thu khöng? Àêy chó laâ bùæt àêìu. Trong 
chûúng tiïëp theo, baån seä hoåc caách tùng doanh thu vaâ lúåi nhuêån cao 
hún nûäa.    
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06

LÀM THẾ NÀO ĐỂ  
KIẾM HÀNG TRIỆU ĐÔ  
DOANH THU  
VÀ LỢI NHUẬN

BIÏËN KHAÁCH HAÂNG TIÏÌM NÙNG 
THAÂNH KHAÁCH HAÂNG THÊÅT SÛÅ
Thïë laâ baån àaä hoåc àûúåc nhiïìu caách khúi nguöìn khaách haâng tiïìm nùng 
àïìu àùån cho cöng ty, viïåc tiïëp theo laâ laâm thïë naâo àïí tùng tó lïå mua 
haâng, tûác laâ baån cêìn coá chiïën lûúåc cuå thïí àïí biïën thaânh khaách haâng 
tiïìm nùng thaânh khaách haâng thêåt sûå.

Möåt lêìn nûäa, chuáng ta cêìn ön laåi sûå thêåt naây: coá saãn phêím töët, coá khaách 
haâng tiïìm nùng vêîn chûa àuã vò caã hai yïëu töë àoá àïìu chûa coá gò baão 
àaãm laâ hoå seä mua haâng cuãa baån. Con ngûúâi noái chung thûúâng do dûå, 
chêìn chûâ trûúác khi mua nhûäng moán àùæt tiïìn, hoùåc nhûäng thûá coá giaá trõ 
vö hònh nhû baão hiïím vaâ giaáo duåc.

Baån cuäng cêìn biïët rùçng viïåc mua haâng khöng hùèn laâ möåt quaá trònh lyá 
luêån maâ phêìn lúán dûåa vaâo caãm xuác. Caãm xuác thuác àêíy chuáng ta mua 
möåt caái gò àoá. Lyá luêån chó laâ caái chuáng ta duâng àïí biïån minh cho quyïët 
àõnh mua sùæm cuãa mònh. Trong rêët nhiïìu trûúâng húåp, khaách haâng biïët 
hoå nïn mua thûá gò àoá töët cho mònh (nhû baão hiïím), nhûng laåi lêìn khên 

CHÛÚNG 6: LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ KIÏ ËM HAÂNG TRIÏ åU ÀÖ DOANH THU VAÂ LÚÅI NHUÊÅN
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maäi vò hoå khöng caãm thêëy noá thêåt sûå cêìn kñp. Nay hay mai mua cuäng 
chùèng hïì hêën gò.

Àöìng thúâi, chuáng ta laåi coá xu hûúáng mua nhûäng thûá khöng thêåt cêìn thiïët 
(nhû àiïån thoaåi di àöång àúâi múái), chuáng ta maånh tay chi tiïìn cho nhûäng 
thûá khöng thêåt cêìn thiïët nhûng mang àïën cho chuáng ta caãm giaác maän 
nguyïån, vui veã nhêët thúâi.

Nïëu muöën khaách haâng mua haâng, baån cêìn hoåc nhûäng caách thûác dêîn 
dùæt hoå vaâo têm traång haâo hûáng mua sùæm maâ mau choáng àûa ra quyïët 
àõnh. Têët nhiïn, coá möåt nguyïn tùæc: chuáng ta phaãi chùæc chùæn rùçng saãn 
phêím/dõch vuå cuãa mònh laâ thûá thêåt sûå mang laåi lúåi ñch cho khaách haâng. 
Seä laâ vö nghôa nïëu baán tuã laånh cho ngûúâi Eskimo söëng úã Bùæc Cûåc.

Viïåc àêìu tiïn cêìn laâm laâ ào lûúâng tó lïå mua haâng. Trong söë 100 khaách 
haâng goåi àiïån hay àùåt chên túái cûãa haâng, bao nhiïu ngûúâi thêåt sûå 
mua haâng? Nïëu cöng ty cuãa baån theo mö hònh baán haâng trûåc tiïëp, 
coá bao nhiïu àún àùåt haâng sau khi nhên viïn baán haâng gùåp mùåt 100 
khaách haâng?

Cho duâ hiïån taåi tó lïå mua haâng cuãa baån úã mûác naâo, baån vêîn coá thïí caãi 
thiïån noá möåt caách àaáng kïí. Nïëu coá thïí, haäy tòm hiïíu tó lïå mua haâng cuãa 
àöëi thuã maånh nhêët vaâ hoåc têåp caách hoå laâm àïí àaåt àûúåc tó lïå àoá! Sau àêy 
laâ nhûäng chiïën thuêåt hiïåu quaã nhêët maâ baån coá thïí aáp duång.

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 1: Taåo dûång 
möëi quan hïå töët vúái khaách haâng
Khaách haâng tiïìm nùng thûúâng rêët e deâ luác àêìu nïn trûúác khi thuyïët 
phuåc hoå lùæng nghe vaâ mua haâng, baån phaãi thiïët lêåp àûúåc möëi quan hïå 
vúái hoå. Thiïët lêåp möëi quan hïå laâ nghïå thuêåt khiïën khaách haâng caãm thêëy 
hoå coá thïí tin tûúãng baån. Noái caách khaác, baån cêìn laâm cho hoå nghô rùçng 
baån hiïíu hoå vaâ nhu cêìu cuãa hoå.
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Caách töët nhêët àïí bùæc nhõp cêìu quan hïå laâ núã möåt nuå cûúâi tûúi chên 
thaânh vaâ chaâo khaách möåt caách vui veã, thên thiïån nhû baån vêîn thûúâng 
laâm khi coá khaách túái nhaâ vaâo dõp Tïët. Tûå giúái thiïåu caã tïn hoå cuãa baån 
vaâ nïëu sau àoá, khaách cho baån biïët tïn cuãa hoå, thò haäy lùåp laåi tïn cuãa hoå 
bêët cûá luác naâo coá thïí. Nghe möåt ngûúâi khaác goåi tïn mònh chñnh laâ êm 
thanh ngoåt ngaâo nhêët àöëi vúái möîi ngûúâi chuáng ta.

Möåt trong nhûäng caách hiïåu quaã nhêët maâ töi hoåc àûúåc àïí taåo dûång möëi 
quan hïå thên tònh ngay lêåp tûác vúái ngûúâi múái quen laâ duâng kyä thuêåt NLP 
(Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy). Ai cuäng coá caãm giaác nhû caá gùåp nûúác khi 
àûáng trûúác nhûäng ngûúâi coá àiïím gò giöëng mònh. Vò phêìn lúán viïåc giao 
tiïëp thöng qua ngön ngûä cú thïí, baån coá thïí kñn àaáo laâm cho gioång noái, 
töëc àöå noái cuäng nhû daáng àiïåu, cûã chó, veã mùåt cuãa baån àöìng àiïåu vúái 
ngûúâi àöëi diïån.

Baån seä rêët ngaåc nhiïn khi thêëy “chiïu” naây hiïåu quaã àïën mûác naâo. Nïëu 
baån laâm àuáng caách, ngûúâi àöëi diïån seä tûå àöång caãm thêëy thoaãi maái vaâ 
thên thiïån vúái baån nhû vúái möåt ngûúâi baån cuä.

Nhùæc àïën tïn möåt ngûúâi baån maâ caã hai cuâng quen biïët seä taåo nïn sûå tin 
tûúãng vaâ möëi quan hïå hai chiïìu àûúåc thiïët lêåp ngay lêåp tûác. Àoá laâ lyá do 
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taåi sao baån cêìn coá lúâi giúái thiïåu tûâ khaách haâng hiïån hûäu. Cêu noái “Möåt 
ngûúâi baån, anh/chõ……………….., giúái thiïåu anh/chõ cho töi. Anh/chõ 
êëy caãm thêëy saãn phêím/dõch vuå cuãa chuáng töi rêët coá giaá trõ vaâ nghô rùçng 
töi cuäng coá thïí giuáp àûúåc cho anh/chõ” khaá hiïåu nghiïåm àïí laâm nhõp 
cêìu nöëi àêìu tiïn.

Tuy vêåy, caách hiïåu quaã nhêët àïí baån gêy dûång sûå tñn nhiïåm laâ chûáng 
minh cho khaách haâng thêëy baån hiïíu roä vêën àïì hay nöîi bûác xuác cuãa hoå. 
Möîi lêìn giúái thiïåu vïì chûúng trònh böìi dûúäng cho hoåc sinh, töi thûúâng 
bùæt àêìu bùçng lúâi têm sûå rùçng chuyïån hoåc haânh coá thïí nhaâm chaán vaâ 
khoá khùn nhû thïë naâo. Khi töi thöí löå mònh àaä tûâng hoåc keám vaâ laâm böë 
meå töi phiïìn loâng ra sao, töi lêåp tûác thiïët lêåp àûúåc möëi quan hïå thên 
thiïån vúái hoåc sinh vaâ phuå huynh. Àoá laâ vò vêën àïì maâ töi diïîn taã cuäng 
chñnh laâ vêën àïì hiïån taåi cuãa hoå, laâ nöîi bûác xuác trong loâng hoå! Khi töi 
tiïëp tuåc noái vúái hoå rùçng, chûúng trònh coá thïí giuáp hoå giaãi quyïët nhûäng 
khoá khùn cuãa mònh vaâ giuáp hoå hoåc têåp möåt caách vui veã vaâ hiïåu quaã thò 
hoå haâo hûáng àoán nhêån.

Baån thêëy àêëy, àiïìu quan troång laâ phaãi thêåt sûå hiïíu àûúåc têm lyá khaách 
haâng. Àiïím “truáng” vêën àïì cuãa hoå cuäng hiïåu quaã nhû gaäi àuáng chöî 
ngûáa, hoå seä caãm thêëy nhû ngûúâi chïët àuöëi vúá àûúåc coåc.

Coá phaãi viïåc taåo dûång möëi quan hïå töët chó aáp duång àûúåc cho viïåc baán 
haâng trûåc tiïëp? Khöng phaãi vêåy! Kïí caã khi khöng gùåp mùåt khaách haâng, 
taâi liïåu tiïëp thõ cuãa baån cuäng phaãi khiïën khaách haâng thêëy rùçng baån hiïíu 
vêën àïì vaâ khoá khùn cuãa hoå. Baån coá xem nhûäng chûúng trònh quaãng 
caáo trïn tivi khöng? Taåi sao nhûäng thöng àiïåp quaãng caáo cuãa hoå laåi löi 
cuöën àïën vêåy?

Bao giúâ hoå cuäng bùæt àêìu bùçng caách cho baån thêëy vêën àïì hay nöîi khoá 
chõu bûác xuác maâ baån cuäng caãm nhêån àûúåc. Khi baán duång cuå têåp thïí 
duåc, hoå chiïëu möåt ngûúâi thûâa cên khöí nhoåc têåp luyïån maâ àêu vêîn hoaân 
àêëy. Baån chúåt nhêån ra, “Àuáng röìi! Mònh cuäng giöëng vêåy!”. Baån coá thïí 
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laâm àiïìu tûúng tûå vúái túâ rúi hay thû quaãng caáo cuãa cöng ty. Haäy bùæt àêìu 
bùçng caách àïí khaách haâng thêëy baån hiïíu roä vêën àïì vaâ nhûäng khoá khùn 
maâ hoå àang phaãi àöëi mùåt nhû thïë naâo.

Nïëu baån muöën hiïíu roä vïì NLP, haäy àoåc quyïín saách “Laâm Chuã Tû Duy, 
Thay Àöíi Vêån Mïånh” cuãa Adam Khoo vaâ Stuart Tan vaâ tham gia khoáa 
hoåc “Nhûäng Mö Thûác Thaânh Cöng” (Patterns of Excellence). Baån coá thïí 
tòm hiïíu thïm thöng tin taåi www.tgm.vn.

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 2: Biïët caách àùåt 
cêu hoãi vaâ lùæng nghe!
Àùåt ra nhûäng cêu hoãi àuáng laâ caách töët nhêët àïí xêy dûång möëi quan hïå vaâ 
tòm hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng. Sai lêìm lúán nhêët maâ ngûúâi baán haâng 
hay gùåp phaãi laâ lêåp tûác ba hoa vïì saãn phêím hay cöng ty cuãa mònh. Àêy 
laâ caách nhanh nhêët àïí àuöíi khaách ài.

Khaách haâng khöng cêìn biïët saãn phêím cuãa baån töët nhû thïë naâo. Hoå chó 
quan têm àïën vêën àïì cuãa mònh vaâ laâm sao àïí giaãi quyïët vêën àïì àoá. Khi 
baån àùåt cêu hoãi, khaách haâng seä hiïíu rùçng baån quan têm àïën hoå vaâ sùén 
saâng lùæng nghe nhu cêìu cuãa hoå.

Tuy vêåy, àùåt nhûäng cêu hoãi àuáng laâ caã möåt nghïå thuêåt! Cêu hoãi ngúá 
ngêín nhêët (khi khaách bûúác vaâo cûãa haâng) laâ “Töi coá thïí giuáp gò cho 
anh/chõ?”. Phêìn lúán khaách seä phaãn ûáng bùçng caách lùæc àêìu, “Khöng 
cêìn, caãm ún! Töi chó xem qua thöi”. Baån phaãi nghô ra nhûäng cêu hoãi 
saáng taåo khiïën khaách haâng cúãi múã hún vaâ lùæng nghe baån hún.

Tûâ nay, nïëu coá ai túái cûãa haâng cuãa baån, haäy noái, “Xin chaâo! Àêy coá phaãi 
lêìn àêìu tiïn anh/chõ túái cûãa haâng cuãa chuáng töi khöng?”. Nïëu cêu traã 
lúâi laâ “Phaãi”, baån haäy àaáp laåi: “Caãm ún àaä túái cûãa haâng cuãa chuáng töi! 
Àïí töi dêîn anh/chõ ài möåt voâng”. Nïëu àêy khöng phaãi laâ lêìn àêìu tiïn 
thò haäy àïì nghõ cho hoå xem mêîu haâng múái nhêët. Duâ thïë naâo baån cuäng 
coá cú höåi kïët nöëi vúái hoå.
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Chuá troång vaâo nhûäng cêu hoãi cho pheáp baån khaám phaá:

a) Vêën àïì, nöîi bûác xuác, nhu cêìu cêìn àûúåc àaáp ûáng cuãa khaách haâng

b) Muåc tiïu, khaát voång vaâ kïët quaã mong àúåi cuãa khaách haâng

Khi biïët àûúåc tònh caãnh hiïån taåi vaâ muåc tiïu cuãa hoå, baån coá thïí cho hoå 
thêëy saãn phêím cuãa mònh seä giuáp hoå giaãi quyïët vêën àïì vaâ àaåt kïët quaã 
mong muöën nhû thïë naâo.

Vñ duå, möîi khi phuå huynh gheá qua truå súã vùn phoâng cuãa Adam Khoo 
Learning Centre, caác nhên viïn cuãa töi (àaä traãi qua khoáa huêën luyïån 
xêy dûång möëi quan hïå khaách haâng) seä ên cêìn àùåt nhûäng cêu hoãi nhû, 
“Chaáu nhaâ gùåp nhûäng khoá khùn gò úã trûúâng aå?”, “Àiïím söë cuãa chaáu 
thïë naâo?”. Nhû thïë, phuå huynh seä cúãi múã noái ra têët caã nhûäng vêën àïì maâ 
hoå gùåp phaãi vúái con caái. “Chuáng thiïëu àöång lûåc hoåc têåp”, “chêåm hiïíu”, 
“thi rúát 5 mön trong 8 mön” hay “thiïëu tûå tin”.

Cêu hoãi tiïëp theo: “Anh/chõ tröng àúåi gò úã chaáu?” hay “Anh/chõ muöën 
chaáu àaåt àûúåc kïët quaã nhû thïë naâo khi gûãi chaáu àïën hoåc chûúng trònh 
naây?”. Phuå huynh thûúâng àaáp, “Töi muöën noá àaåt àiïím khaá gioãi trong kyâ 
thi cuöëi khoáa” hay “Töi muöën noá tûå giaác hoåc hún”, v.v…

Möåt khi àaä têåp húåp àêìy àuã nhûäng thöng tin cêìn thiïët, chuáng töi seä giúái 
thiïåu vúái caác bêåc cha meå vïì caách chûúng trònh cuãa chuáng töi giuáp con 
hoå giaãi quyïët nhûäng vêën àïì cuå thïí cuãa chuáng vaâ àaåt àûúåc muåc tiïu àïì 
ra. Vñ duå “Vúái chûúng trònh naây, chaáu nhaâ seä àûúåc hoåc nhûäng kyä nùng 
hoåc têåp hiïåu quaã, giuáp chaáu tòm thêëy sûå hûáng thuá trong hoåc têåp, nhúâ 
vêåy seä àûúåc àiïím 9, àiïím 10.”, “Àöåi nguä giaãng viïn cuãa chuáng töi laâ 
nhûäng têëm gûúng thaânh cöng vaâ biïët caách truyïìn àaåt nhûäng kyä nùng 
söëng coá thïí giuáp chaáu trúã nïn tûå tin hún àïí thïí hiïån hïët khaã nùng cuãa 
mònh”. Bùçng caách naây, baån àang baán cho khaách haâng theo caách maâ hoå 
muöën àûúåc baán.

Möåt lêìn nûäa, phûúng phaáp naây coá thïí aáp duång àûúåc cho têët caã saãn 
phêím/dõch vuå khaác. Nïëu baån baán xe húi, haäy hoãi khaách haâng xem hoå 
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gùåp nhûäng vêën àïì gò vúái chiïëc xe cuä cuãa hoå. Hoãi xem hoå tòm kiïëm àiïìu 
gò úã möåt chiïëc xe múái.

Àiïìu quan troång, baån phaãi hoåc caách àùåt cêu hoãi sao cho khöng coá veã choä 
muäi vaâo chuyïån ngûúâi khaác, quaá taáo baåo hay nhû àang tra hoãi. Bñ quyïët 
úã àêy laâ múã àêìu cêu hoãi nheå nhaâng nhû: “Töi tûå hoãi…”, “Chó laâ toâ moâ 
thöi…”, “Àïí giuáp anh/chõ töët hún, töi coá thïí hoãi vaâi cêu hoãi khöng?”.

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 3: Dêîn dùæt 
khaách haâng vaâo àuáng traång thaái caãm xuác
Nhû töi àaä noái úã phêìn trûúác, quyïët àõnh mua haâng cuãa con ngûúâi phêìn 
lúán laâ do caãm xuác thuác àêíy vaâ àûúåc biïån minh bùçng lêåp luêån. Sai lêìm 
lúán cuãa nhiïìu ngûúâi baán haâng coá thaânh tñch trung bònh laâ dûåa trïn lêåp 
luêån àún thuêìn. Vaâ vò vêåy tó lïå mua haâng cuãa hoå thêëp.

Ngûúâi baán haâng thiïån nghïå biïët caách dêîn dùæt khaách haâng vaâo àuáng 
cung bêåc caãm xuác, coá taác duång thuác àêíy hoå mua haâng. Coá ba traång 
thaái caãm xuác taác àöång àïën haânh vi mua haâng, àoá laâ: phêën khñch, 
ham muöën va â súå haäi.

Baån phaãi khiïën khaách haâng caãm thêëy phêën khñch vïì viïåc súã hûäu saãn 
phêím àoá. Hoå phaãi hònh dung vaâ caãm nhêån àûúåc têët caã nhûäng lúåi ñch 
tuyïåt vúâi maâ moán haâng àem laåi. Àöìng thúâi, baån phaãi khiïën hoå lo súå nïëu 
khöng mua haâng thò hoå seä khöng coá àûúåc nhûäng lúåi ñch àoá, vaâ cuäng seä 
bõ vuöåt mêët möåt moán húâi. 

Laâm thïë naâo àïí baån àûa khaách haâng vaâo traång thaái phêën khñch, ham 
muöën vaâ súå haäi? Cêu traã lúâi laâ baån phaãi tûå mònh traãi nghiïåm nhûäng 
caãm xuác àoá. Baån phaãi thêåt sûå caãm thêëy phêën khñch vïì saãn phêím cuãa 
mònh trûúác khi coá thïí truyïìn taãi caãm xuác àoá qua gioång àiïåu vaâ cûã chó 
cuãa baån. Baån phaãi thêåt sûå lo súå rùçng khaách haâng cuãa baån bõ vuöåt mêët 
möåt moán húâi. Noái caách khaác, têët caã àïìu dêîn àïën möåt àiïím, baån phaãi 
thêåt sûå say mï moán haâng baån àang baán vaâ thêåt loâng quan têm lo lùæng 
àïën khaách haâng.
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Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 4: Baán cho 
khaách dûåa vaâo giaá trõ söëng cuãa hoå
Nhû àaä noái úã trïn, ngûúâi ta mua möåt moán gò àoá búãi vò noá laâm cho hoå caãm 
thêëy thñch thuá hoùåc dïî chõu. Vñ duå, thiïn haå àua nhau mua xe Mercedes 
búãi vò noá laâm cho hoå coá caãm giaác mònh quan troång; mua baão hiïím laâ vò 
noá àem laåi caãm giaác an toaân. Àöìng thúâi, con ngûúâi cuäng mua haâng àïí 
traánh nhûäng caãm xuác àau àúán khoá chõu. Vñ duå, nhiïìu ngûúâi mua baão hiïím 
àïí traánh caãm giaác bêët an, khöng chùæc chùæn; mua xe húi àïí traánh nöîi khoá 
chõu khi phaãi duâng caác phûúng tiïån di chuyïín cöng cöång.

Nhûäng caãm xuác thuác àêíy quyïët àõnh mua haâng cuãa chuáng ta goåi laâ “giaá 
trõ söëng”. Mùåc duâ ai nêëy mua xe laâ àïí hûúãng thuå caãm giaác thoaãi maái 
tiïån nghi, möîi ngûúâi trong chuáng ta xïëp haång nhûäng caãm xuác/giaá trõ 
söëng naây rêët khaác nhau.

Nhû vêåy, cêu hoãi àûúåc àùåt ra laâ laâm thïë naâo àïí baán xe cho àöëi tûúång 
bûúác chên vaâo phoâng trûng baây? Baån nïn chuá troång àïën khña caånh an 
toaân, sûác maånh cuãa àöång cú, hay laâ kiïíu daáng sang troång?

Mùåc duâ têët caã nhûäng àùåc àiïím naây àïìu quan troång, chó coá möåt àiïím 
coá cuá hñch maånh nhêët khiïën khaách haâng ra quyïët àõnh mua. Nïëu khaách 
haâng coi troång caãm giaác “an toaân” hún caã, têåp trung vaâo tñnh nùng an 
toaân seä taåo àûúåc êën tûúång maånh nhêët. Nïëu khaách haâng àaánh giaá cao 
sûå “sang troång” vaâ baån khai thaác àuáng nhûäng àùåc àiïím sang troång cuãa 
chiïëc xe, tûác laâ baån bêëm àuáng “phñm noáng” caãm xuác cuãa hoå.

Nïëu muöën tùng tó lïå mua haâng, baån phaãi cöë hïët sûác àïí phaát hiïån ra giaá 
trõ söëng cuãa khaách haâng vaâ chuá troång vaâo nhûäng àùåc tñnh quan troång 
nhêët àöëi vúái hoå. Caách töët nhêët àïí biïët giaá trõ söëng cuãa hoå laâ àùåt cêu hoãi, 
“Khi choån xe húi, àiïìu quan troång nhêët vúái anh/chõ laâ gò?”.

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 5: Nhêën maånh 
àïën mùåt lúåi ñch
Khi viïët quaãng caáo hay noái chuyïån vúái khaách haâng, baån cêìn trònh baây 
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thêåt töët vïì lúåi ñch cuãa saãn phêím/dõch vuå chûá khöng chó vïì àùåc tñnh cuãa 
noá. Àoá laâ àiïìu baån àaä hoåc àûúåc trong chûúng trûúác, àuáng khöng?

Nïëu baån laâ nhaâ möi giúái bêët àöång saãn, àûâng noái möåt caách qua loa laâ 
nhaâ coá vûúân röång, maâ haäy laâm cho hònh aãnh cuãa noá trúã nïn lung linh 
sinh àöång hún vúái lúâi miïu taã, “Haäy hònh dung caãnh tûúång gia àònh 
anh/chõ quêy quêìn ùn töëi giûäa khu vûúân tröìng toaân hoa höìng”. Thay vò 
noái chiïëc xe coá àöång cú 340 maä lûåc, haäy noái: “Tûúãng tûúång ai nêëy àïìu 
ngoaái àêìu nhòn baån khi hoå nghe tiïëng nöí gioân tan cuãa àöång cú”.

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 6: Xêy dûång 
uy tñn
Thïm möåt lyá do ngùn khaách haâng khöng mua haâng chñnh laâ nöîi súå saãn 
phêím/dõch vuå cuãa baån khöng àuáng nhû baån ca ngúåi. Vò vêåy, àïí tùng tó 
lïå mua haâng, baån phaãi xêy dûång uy tñn cho cöng ty vaâ saãn phêím cuãa 
mònh. Baån coá thïí laâm àiïìu naây bùçng caách trñch dêîn nhûäng lúâi nhêån xeát 
cuãa caác khaách haâng àaä sûã duång saãn phêím, hoùåc nhûäng bùçng chûáng 
khoa hoåc.

Sau àêy laâ vñ duå baån coá thïí tòm thêëy úã möåt trong nhûäng trang web cuãa 
töi www.patterns-of-excellence.com. Mêîu quaãng caáo hiïåu quaã naây goáp 
phêìn àem laåi doanh thu 7.000 - 12.000 àö möîi thaáng.
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“Thành lập hai công ty sinh lợi trong ngành giáo dục  
và làm chủ doanh nghiệp!”

Sau khi học xong chương trình này, tôi mở hai công ty thành công trong lĩnh vực 
giáo dục và làm chủ doanh nghiệp.

“Những Mô Thức Thành Công” đã dạy tôi công thức thành công và giúp tôi có 
được sự can đảm và sự tự tin để vượt qua mọi trở ngại và nỗi sợ hãi.

Anne Chin (Giám đốc điều hành)
Công ty Anne Chin English Dynamics

“Đạt điểm tối đa trong kỳ thi năm cuối và thành lập hai công ty  
sau khi tốt nghiệp!”

Tôi từng mất đi hứng thú trong việc học và bạn tôi động viên tôi tham dự khóa 
học này vào giữa kỳ thi.

Sau khi học xong ngày thứ nhất của khóa học, tôi cảm thấy choáng ngợp trước 
những phương pháp thành công và giao tiếp có thể giúp tôi đạt được bất kỳ kết 
quả nào tôi muốn.

Cuối cùng, tôi đạt điểm tối đa trong kỳ thi và sau khi tốt nghiệp, thay vì đi theo con 
đường tìm việc truyền thống, tôi quyết định chịu trách nhiệm về số phận của mình 
và thành lập hai công ty thành công và sinh lợi.

Charles Tng (Chủ doanh nghiệp)

Công ty SpeedB
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Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 7: Àûa ra mûác 
giaá khöng thïí cûúäng laåi 
Àïí nêng cao doanh thu, baån phaãi àûa ra möåt mûác giaá coá sûác löi cuöën 
khöng cûúäng laåi àûúåc. Möåt mûác giaá töët àïën mûác khaách haâng khöng thïí 
tûâ chöëi. Nhúá rùçng möåt mûác giaá coá hêëp dêîn hay khöng phuå thuöåc vaâo 
nhêån thûác cuãa möîi ngûúâi. Baån coá thïí khiïën khaách haâng coá caãm giaác 
anh ta mua àûúåc moán haâng àaáng giaá 600 àö vúái söë tiïìn chó bùçng möåt 
nûãa.

Baån coá thïí laâm àûúåc àiïìu naây bùçng caách àêíy giaá trõ nhêån thûác cuãa 
saãn phêím lïn cao thöng qua mêîu maä hiïån àaåi, quaãng caáo hiïåu quaã, 
lúâi nhêån xeát êën tûúång vaâ nhûäng meåo nhoã khaác. Sau àoá tung ra nhûäng 
moán quaâ tùång hay giaãm giaá thêåt nhiïìu àïí biïën noá thaânh möåt moán húâi. 
Cöng ty TV Media laâ chuyïn gia trong viïåc taåo ra nhûäng mûác giaá khoá 
cûúäng laåi àûúåc.

Hoå noái vúái baån rùçng saãn phêím tiïn tiïën cuãa hoå àaáng giaá 1.000 àö. 
Tuy  nhiïn, nïëu baån àùåt haâng trong voâng hai giúâ túái, baån seä àûúåc giaãm 
giaá 50%. Chûa hïët, nïëu baån laâ möåt trong 50 ngûúâi goåi àêìu tiïn, baån 
seä àûúåc tùång möåt saãn phêím trõ giaá 200 àö, v.v… Hoå laâm têët caã àïí baån 
caãm thêëy moán haâng coá giaá trõ thêåt lúán, vaâ söë tiïìn baån phaãi boã ra thêëp 
hún nhiïìu nïn àêy laâ möåt moán húâi. Chuyïån gò seä xaãy ra? Baån mua chûá 
coân gò nûäa!

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 8: Sûác maånh 
cuãa sûå àaãm baão
Àêy laâ chiïën thuêåt coá thïí laâm tùng tó lïå mua haâng cuãa baån lïn gêëp àöi 
ngay lêåp tûác! Gùåp möåt ngûúâi khaách thêåt sûå muöën mua, chó coân nöîi bùn 
khoùn khöng biïët hoå coá quyïët àõnh sai khöng, baån cêìn gaåt boã nöîi lo 
lùæng àoá bùçng chïë àöå baão haânh hoùåc lúâi cam kïët nïëu khöng àaåt chêët 
lûúång nhû yá hoå seä àûúåc hoaân tiïìn. Àoá chñnh laâ “àoân quyïët àõnh” xoáa tan 
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moåi ngêìn ngaåi, chêìn chûâ cuãa khaách vaâ hoå seä quyïët àõnh mua. Nhûäng 
cöng ty nhû TV media laâm chuyïån naây rêët gioãi, vaâ hoå baán tûâ duång cuå 
thïí thao àïën àôa CD.

Lúâi cam kïët hoaân tiïìn khöng chó giúái haån cho nhûäng saãn phêím phaãi 
mang traã laåi maâ coân coá thïí aáp duång vúái caác saãn phêím khoá baão quaãn 
(thûác ùn) hay dõch vuå (àaâo taåo, laâm toác). Nhiïìu ngûúâi chuã lo súå khaách 
haâng seä laåm duång hònh thûác baão àaãm naây maâ sûã duång “chuâa” röìi àoâi 
laåi tiïìn. Têët nhiïn cuäng coá möåt vaâi ngûúâi laâm chuyïån àoá, nhûng lûúång 
doanh thu vaâ lúåi nhuêån coá àûúåc tûâ sûå àaãm baão naây cao hún nhiïìu so 
vúái chi phñ thêët thoaát.

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 9: Diïîn giaãi sûå 
phaãn àöëi cuãa khaách haâng theo möåt caách khaác
Khaách haâng bao giúâ cuäng coá caã möåt gaánh lo vaâ nhiïìu lyá do ngùn caãn 
hoå mua haâng. Bùçng caách biïët trûúác têët caã nhûäng möëi bêån têm hay lyá do 
khöng mua haâng thöng thûúâng cuãa khaách nhû: khöng coá tiïìn, khöng 
coá thúâi gian, giaá quaá àùæt, moán àöì chùèng khaác gò nhûäng saãn phêím khaác, 
v.v…, baån seä coá caách hoáa giaãi àûúåc nhûäng trúã lûåc naây. 

Kïë tiïëp, haäy viïët ra nhûäng cêu traã lúâi vaâo söí tay àïí thûúâng xuyïn xem laåi 
hoùåc huêën luyïån nhên viïn caách phaãn ûáng vúái nhûäng lúâi tûâ chöëi thöng 
thûúâng naây. Khi àûáng trûúác nhûäng võ khaách coá biïíu hiïån khöng muöën 
mua haâng, trûúác hïët haäy ÀÖÌNG YÁ vúái hoå. Àûâng mùæc löîi sú àùèng nhû 
nhiïìu ngûúâi baán haâng khaác, lêåp tûác caäi laåi vaâ biïån höå rùçng: “Khöng! 
Noá khöng àùæt chuát naâo” hay “Khöng! Noá thêåt sûå laâ…”. Nïëu laâm vêåy, 
baån seä àêíy khaách haâng àïën chöî phoâng thuã vaâ dïî daâng deåp boã yá àõnh 
mua haâng.

Ngûúâi baán haâng gioãi hiïíu rùçng, khaách haâng noái ra nhûäng bùn khoùn 
nhû vêåy chñnh laâ dêëu hiïåu cho thêëy khaách muöën thùm doâ thïm thöng 
tin. Vaâ àoá laâ cú höåi cho baån chûáng minh nhûäng lúåi ñch vaâ àiïím maånh 
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Anh laø ñoà ngoác!

Vaâng, ñuùng laø toâi coù ngoác thaät. Vaø neáu moät keû ngoác ngheách 
nhö toâi cuõng coù theå nhaän ra giaù trò tuyeät vôøi cuûa saûn phaåm 
naøy thì chaéc haún moät ngöôøi thoâng minh nhö anh seõ nhaän thaáy 

saûn phaåm naøy laø thöù ñaùng ñoàng tieàn baùt gaïo?

cuãa moán haâng. Vò vêåy, trong cêu traã lúâi àêìu tiïn, baån haäy tön troång yá 
kiïën cuãa khaách röìi dêìn dêìn laái noá sang möåt caách nhòn khaác.

Vñ duå, nïëu baån baán tuã laånh vaâ khaách noái rùçng giaá quaá àùæt, baån nïn noái: 
“Vêng! Àuáng laâ thûúng hiïåu naây húi àùæt. Vaâ lyá do noá àùæt hún laâ vò noá 
bïìn hún, ñt töën àiïån hún, giuáp anh/chõ tiïët kiïåm möîi thaáng nhiïìu tiïìn 
hún so vúái caái giaá reã.” 

Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 10: Taåo caãm giaác 
cêëp baách
ÚÃ chûúng trûúác, chuáng ta biïët rùçng con ngûúâi hay trò hoaän vaâ chó coá 
khuynh hûúáng haânh àöång khi coá caãm giaác cêëp baách (Vñ duå: “Mònh cêìn 
saãn phêím naây ngay” hay “Phaãi mua thöi keão hïët haâng”).

Baån cêìn nöî lûåc hïët mònh àïí baán àûúåc haâng trong thúâi gian khaách coân 
nêën naá trong cûãa haâng cuãa baån. Ngay khi quay lûng bûúác ra, anh ta 
seä bõ phên taán búãi caác saãn phêím khaác maâ quïn mêët baån. Taåo caãm giaác 
gêëp ruát rùçng hoå phaãi quyïët àõnh ngay bêy giúâ àïí àûúåc hûúãng giaá khuyïën 
maäi (giaãm 10%) hay nhêån quaâ tùång. Coá thïí taåo caãm giaác khan hiïëm nhû 
“chó coân 250 böå” hay “chó daânh cho 50 khaách haâng àêìu tiïn”.
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Chiïën thuêåt tùng tó lïå mua haâng 11: Liïn laåc vúái 
khaách haâng thûúâng xuyïn
Àûâng vöåi cho rùçng khi “thûúång àïë” quay lûng ra khoãi cûãa maâ khöng mua 
gò tûác laâ baån mêët khaách haâng àoá. Nhiïìu ngûúâi thêåt sûå muöën mua saãn 
phêím cuãa baån nhûng hoå khöng mua ngay vò nhiïìu lyá do khaác nhau.

Töi nghiïåm ra rùçng nïëu thûúâng xuyïn liïn hïå vúái khaách sau vaâi ngaây, vaâi 
tuêìn hay vaâi thaáng (tuây thuöåc vaâo loaåi saãn phêím), tó lïå mua haâng cuãa 
baån seä tùng lïn àaáng kïí. Àiïín hònh, cûá 100 ngûúâi àïën dûå buöíi giúái thiïåu 
miïîn phñ cuãa töi vïì chûúng trònh thò coá 25 ngûúâi boã tiïìn àùng kyá tham gia 
chûúng trònh (tó lïå mua haâng 25%). Khi nhên viïn cuãa töi goåi àiïån thùm 
hoãi nhûäng ngûúâi chûa àùng kyá, 15 ngûúâi nûäa seä quay laåi vaâ àùng kyá sau 
möåt thaáng hoùåc möåt nùm, tùng tó lïå mua haâng cuãa töi lïn 40%.

Töi luön tin rùçng, möåt khi àaä boã rêët nhiïìu tiïìn vaâ thúâi gian àïí “keáo” 
khaách haâng tiïìm nùng àïën vúái baån, roä raâng baån phaãi laâm têët caã àïí baán 
àûúåc haâng.

Xin giúái thiïåu vúái baån 21 meåo nhoã àïí tùng tó lïå mua haâng cuãa baån lïn ñt 
nhêët 20%! Sau khi aáp duång nhûäng meåo naây vaâo caác cöng ty cuãa mònh, 
töi thêëy chuáng mang laåi hiïåu quaã rêët cao.

Naøy, ñaây laø phöông thuoác cöïc kyø ñaëc bieät,  
giaù chæ coù 89,99 ñoâ. Vaø neáu mua ngay trong voøng 

60 giaây, anh coù theå seõ khoâng cheát.
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21 meåo tùng tó lïå mua haâng
1. Xaác àõnh lúåi thïë caånh tranh thêåt àöåc àaáo vaâ giúái thiïåu vúái khaách haâng

2. Cung cêëp möåt chuöîi caác saãn phêím/dõch vuå àa daång, àaáp ûáng moåi 
nhu cêìu, khêíu võ vaâ súã thñch

3. Àûa ra hònh thûác traã goáp trong 6 thaáng, 12 thaáng hay 24 thaáng 
khöng traã laäi

4. Chêëp nhêån caác phûúng thûác chi traã khaác nhau nhû theã tñn duång, 
theã ATM

5. Coá chñnh saách baão haânh

6. Nïu ra nhûäng lyá do khaách cêìn mua haâng cuãa cöng ty baån

7. Àêìu tû cöng sûác cho nhûäng túâ rúi vaâ quaãng caáo, sao cho noá toaát 
lïn veã chuyïn nghiïåp vaâ êën tûúång

8. AÁp duång nhûäng kiïíu caách baán haâng àaä àûúåc chûáng minh laâ 
thaânh cöng 

9. Huêën luyïån nhên viïn baán haâng vïì saãn phêím, chùm soác khaách 
haâng vaâ kyä nùng baán haâng

10. Bao bò àeåp, bùæt mùæt 

11. Quan têm àïën nhûäng chi tiïët taåo êën tûúång töët (nhaâ vïå sinh saåch seä, 
àöìng phuåc trang nhaä, lõch sûå)

12. Huêën luyïån nhên viïn coá thaái àöå niïìm núã, lõch sûå vúái nùng lûúång 
tñch cûåc

13. In sú àöì so saánh saãn phêím cuãa baån vúái nhûäng saãn phêím cuãa àöëi thuã 

14. Sûã duång hònh aãnh hoùåc video vïì trûúác vaâ sau khi sûã duång saãn phêím

15. Sûã duång bùng hònh giúái thiïåu saãn phêím

16. Nhùæc àïën tïn ngûúâi giúái thiïåu

17. Chuã àöång lêëy yá kiïën cuãa nhûäng ngûúâi khöng mua haâng àïí àiïìu 
chónh saãn phêím hay phûúng thûác baán haâng
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18. Cung cêëp nûúác uöëng, baánh ngoåt miïîn phñ

19. Nhanh choáng liïn hïå laåi vúái khaách haâng

20. Àûa ra nhiïìu lúâi khuyïn böí ñch miïîn phñ khiïën khaách haâng caãm 
thêëy muöën mua

21. Tùång haâng mêîu hoùåc cho duâng thûã

TÙNG SÖË TIÏÌN MUA TRUNG BÒNH 
Coá möåt giai thoaåi minh hoåa söëng àöång cho caách thûác laâm sao àïí khaách 
khöng ngêìn ngaåi moác hïët hêìu bao ra mua haâng. Chuyïån laâ thïë naây. 
Möåt ngaây noå, möåt anh baån treã ngûúâi ÊËn Àöå khùn goái àïën möåt thaânh 
phöë lúán vaâ tòm túái möåt cûãa haâng baách hoáa xin viïåc. Öng chuã múái hoãi, 
“Cêåu coá kinh nghiïåm baán haâng khöng?”. Chaâng trai àaáp, “Coá, töi tûâng 
baán haâng úã dûúái quï”.

Thêëy thïë, öng chuã beân cho anh ta möåt cú höåi: “Thöi àûúåc, cêåu haäy bùæt 
àêìu vaâo ngaây mai. Sau khi àoáng cûãa, töi seä kiïím tra xem cêåu buön baán 
thïë naâo. Tuy vêåy, àïí töi cho cêåu möåt lúâi khuyïn nhoã. Giaã sûã nïëu coá ai 
hoãi mua möåt thuâng sún, cêåu haäy gúåi yá öng ta mua thïm cêy chöíi sún 
nghe chûa”. 

“Vêng, thûa öng chuã!”, chaâng trai treã àaáp.

Ngaây àêìu laâm viïåc khaá khoá khùn, laå lêîm nhûng chaâng trai cuäng vûúåt 
qua àûúåc. Sau khi cûãa haâng àoáng cûãa, öng chuã túái hoãi thùm.

“Höm nay cêåu baán cho bao nhiïu khaách haâng?”

“Thûa öng, möåt ngûúâi aå.”

“Sao laåi chó coá möåt?”, öng thúã daâi ngao ngaán. “Nhên viïn baán haâng 
cuãa töi trung bònh baán àûúåc tûâ 25 túái 40 hoáa àún möåt ngaây. Vêåy cêåu 
baán àûúåc bao nhiïu tiïìn?”.

“Daå àûúåc 220.117 àöìng vaâ 20 xu aå.”
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Öng chuã hoãi laåi, “Caái gò? Hún 220 ngaân àöìng kia aâ? Vêåy cêåu baán cho 
ngûúâi ta caái gò?”.

Anh chaâng mau mùæn àaáp, “Àêìu tiïn töi baán cho khaách möåt lûúäi cêu caá 
nhoã. Sau àoá laåi baán möåt lûúäi cêu loaåi trung, röìi möåt lûúäi cêu loaåi lúán. 
Röìi àïën möåt cêìn cêu múái. Sau àoá, töi hoãi anh ta cêu caá úã àêu, anh ta 
àaáp úã ngoaâi biïín. Thïë laâ töi noái vúái anh ta rùçng anh ta cêìn möåt chiïëc 
thuyïìn cêu caá. Chuáng töi ài túái böå phêån baán thuyïìn beâ, vaâ töi baán cho 
anh ta chiïëc thuyïìn hiïåu Sunseeker Predator 68, hai àöång cú.

Nhûng ngûúâi khaách naây súå rùçng chiïëc xe cuãa anh ta khöng keáo nöíi 
chiïëc thuyïìn, töi liïìn dêîn anh ta àïën böå phêån baán xe vaâ baán cho anh ta 
möåt chiïëc xe taãi nhoã ài trïn moåi àõa hònh”.

Öng chuã noái, “Chaâ chaâ, cêåu noái rùçng gaä kia túái àêy chó àïí mua möåt 
lûúäi cêu caá maâ cêåu baán àûúåc cho hùæn ta caã möåt chiïëc thuyïìn vaâ möåt 
chiïëc xe taãi?”.

Chaâng trai àaáp, “Thûa khöng, anh ta túái àêy àïí mua bùng vïå sinh cho 
vúå. Töi beân noái, “Öi thïë thò ngaây nghó cuöëi tuêìn cuãa anh hoãng mêët röìi, 
anh coá thïí ài cêu caá àêëy””.

Nïëu baån muöën tùng doanh söë vaâ lúåi nhuêån, baån phaãi huêën luyïån nhên 
viïn laâm viïåc nhû chaâng trai treã kia, laâm cho khaách haâng tùng “söë tiïìn 
mua trung bònh” cuãa hoå. Taåi sao McDonald’s laâ chuöîi cûãa haâng baán 
thûác nhanh ùn thaânh cöng nhêët vaâ coá lúåi nhuêån cao nhêët thïë giúái trong 
khi baánh hamburger cuãa hoå khöng phaãi laâ ngon nhêët? Àoá laâ vò chiïën 
lûúåc tiïëp thõ vaâ phên phöëi cuãa hoå hoaân haão àïën mûác khöng chï vaâo 
àêu àûúåc.

Têët caã nhên viïn cuãa McDonald’s àïìu àûúåc huêën luyïån kyä àïí khai thaác 
töëi àa söë tiïìn mua trung bònh cuãa möîi khaách haâng. Baån haäy thûã vaâo cûãa 
haâng McDonald’s gêìn nhêët vaâ hoãi mua burger phö mai thò seä thêëy roä 
àiïìu àoá. Khöng bao giúâ hoå àaáp goån loãn, “Vêng thûa öng, töíng cöång 
laâ 2 àö aå?”. Àêìu tiïn, hoå seä ên cêìn hoãi baån coá muöën mua caã bûäa ùn 
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vúái giaá 6 àö khöng. Nïëu baån àöìng yá, hoå seä hoãi tiïëp baån coá muöën tùng 
phêìn ùn lúán hún maâ chó mêët thïm 50 xu khöng. Khi baån gêåt àêìu röìi, 
hoå seä ngûâng laåi chùng? Khöng àêu, hoå laåi núã nuå cûúâi tûúi vaâ hoãi baån 
coá muöën ùn thïm miïëng baánh vúái giaá möåt àö khöng. Chûa hïët, hoå coân 
baán àöì chúi nûäa, nïn hoå seä ngoã yá múâi baån mua vaâi moán àöì chúi ngöå 
nghônh dïî thûúng vúái giaá vaâi àö.

Thïë laâ, baån vaâo nhaâ haâng vúái yá àõnh mua möåt caái baánh giaá 2 àö, röët 
cuöåc baån chi túái 10 àö hoùåc hún maâ trong loâng vêîn vui veã. Khöng chó 
McDonald’s kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún, hoå coân biïët caách taåo thïm nhiïìu 
giaá trõ cho khaách haâng nûäa.

Möåt caách khaác àïí àêíy söë tiïìn mua trung bònh lïn laâ tû vêën cho khaách 
haâng vaâ gúåi yá cho hoå nhûäng thûá cêìn mua. Khi vúå töi àang mang thai 
àûáa con àêìu loâng, chuáng töi ài túái cûãa haâng baán àöì cho baâ meå vaâ treã 
em úã gêìn nhaâ vúái yá àõnh mua möåt caái nöi em beá.

Töi rêët lêëy laâm ngaåc nhiïn trûúác thaái àöå hoâa nhaä vaâ àûúåc huêën luyïån 
töët cuãa nhên viïn núi àêy. Thay cho cêu hoãi maáy moác,“Töi coá thïí laâm 
gò àïí giuáp anh chõ?” àïí röìi nhêån àûúåc caái lùæc àêìu, “Khöng cêìn àêu, 
caãm ún!” tûâ chuáng töi, cö nhên viïn biïët caách taåo dûång möëi quan hïå 
bùçng caách núã möåt nuå cûúâi êëm aáp vaâ hoãi, “Tuyïåt quaá! Thïë bao giúâ em 
beá chaâo àúâi aå?”.

Möåt cêu hoãi nhû thïë múã àêìu cho möåt cuöåc àöëi thoaåi daâi 10 phuát giûäa 
cö nhên viïn vaâ vúå töi. Khi chuáng töi nhúâ cö baán haâng giúái thiïåu möåt 
caái nöi em beá, cö êëy bùæt àêìu tû vêën cho chuáng töi caã möåt danh saách 
daâi nhûäng thûá cêìn chuêín bõ: naâo laâ aáo ngûåc cho caác baâ meå, bònh sûäa, 
xe àêíy, taä loát vaâ möåt loaåt nhûäng thûá trûúác àoá töi khöng hïì biïët laâ töìn taåi 
trïn àúâi.

Luác bûúác vaâo, chuáng töi chó àõnh mua caái nöi giaá 150 àö, thïë maâ luác 
ài ra tay xaách naách mang möåt nuái haâng lïn àïën 800 àö! Cö baán haâng 
giuáp cûãa haâng baán àûúåc nhiïìu gêëp 5 lêìn, coân chuáng töi coá moåi thûá cêìn 
thiïët cho em beá. Àöi bïn àïìu coá lúåi.
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Nïëu baån muöën gêy dûång cöng ty thaânh cöng, baån phaãi chuá troång laâm 
sao àïí taåo ra giaá trõ lúán nhêët cho khaách haâng vaâ doanh thu cao nhêët 
cho cöng ty.

22 meåo tùng söë tiïìn mua trung bònh
Sau àêy laâ danh saách 22 meåo baån coá thïí sûã duång àïí tùng söë tiïìn mua 
trung bònh cuãa khaách thïm 20%, bao göìm:

1. Àoáng goái nhiïìu saãn phêím vúái nhau (Vñ duå: möåt goái 4 saãn phêím)

2. Lïn danh saách caác saãn phêím

3. Àùåt ra chó tiïu vïì söë tiïìn mua trung bònh trïn möîi àêìu khaách cho 
nhên viïn baán haâng

4. Laâm töët cöng taác tû vêën (phên tñch nhu cêìu khaách haâng)

5. Khuyïën maäi “Mua 1 tùång 1”

6. Khuyïën maäi “Traã tiïìn ba moán coá àûúåc böën moán”

7. Baán haâng dûåa trïn giaá trõ chûá khöng phaãi giaá caã

8. Taåo ra nhûäng goái haâng giaá trõ cao

9. Giúái thiïåu khaách haâng toaân böå saãn phêím/dõch vuå cuãa baån

10. Baán nhûäng saãn phêím/dõch vuå keâm theo

11. Baán taåi quêìy tñnh tiïìn (khuyïën khñch mua ngêîu hûáng)

12. Cung cêëp dõch vuå giao haâng taåi nhaâ 

13. Gêy êën tûúång vïì hònh aãnh cöng ty

14. Múã nhaåc cöí àiïín (àaä àûúåc chûáng minh laâ coá taác duång thuác àêíy 
khaách mua haâng nhiïìu hún)

15. Nhùæm vaâo khaách haâng coá khaã nùng chi traã nhiïìu

16. Àûa ra mûác giaá khi mua söë lûúång nhiïìu

17. Chêëp nhêån moåi hònh thûác thanh toaán (theã tñn duång, theã ATM)

18. Tùång quaâ/giaãm giaá nïëu mua trïn mûác naâo àoá
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19. Tùng giaá

20. Giúái thiïåu nhûäng saãn phêím liïn quan àïën saãn phêím maâ khaách 
haâng vûâa mua

(Gheá thùm amazon.com àïí xem hoå laâm töët viïåc naây nhû thïë naâo)

21.  Baán tùng lïn vaâ baán cheáo caác saãn phêím/dõch vuå cuãa baån

22. Ngoã lúâi hoãi khaách haâng xem hoå coá muöën mua thïm khöng

GIÛÄ CHÊN KHAÁCH HAÂNG HIÏåN HÛÄU  
VAÂ LÖI KEÁO HOÅ QUAY LAÅI
Àïën àêy, baån àaä hoåc àûúåc nhûäng bñ quyïët laâm thïë naâo àïí tùng lûúång 
khaách haâng tiïìm nùng, tùng tó lïå mua haâng vaâ àêíy söë tiïìn mua trung 
bònh lïn cao, biïën söë lúåi nhuêån tiïëp theo laâ baån phaãi àaánh giaá vaâ gia 
tùng “söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh” cuãa khaách haâng.

Liïåu khaách haâng coá quay laåi sau khi mua haâng lêìn àêìu? Hoå coá quay laåi 
thûúâng xuyïn khöng? Têët nhiïn coá nhûäng loaåi saãn phêím/dõch vuå àûúåc 
mua vúái têìn suêët cao hún nhûäng mùåt haâng khaác. Vñ duå, nïëu baån baán xe 
húi, söë lêìn khaách haâng quay laåi mua xe seä ñt hún rêët nhiïìu so vúái viïåc 
baån baán xùng.

Tuy vêåy, nhûäng cöng ty sinh lúåi cao biïët rùçng phêìn lúán doanh thu cuãa hoå 
laâ túái tûâ nhûäng khaách haâng hiïån hûäu. So vúái chi phñ “mua” khaách haâng 
múái, giûä chên khaách haâng hiïån hûäu ñt töën keám hún nhiïìu. Nhûäng cöng 
ty laâm ùn hiïåu quaã bao giúâ cuäng laâm töët cöng taác theo doäi tó lïå khaách 
haâng quay laåi vaâ söë lêìn hoå mua trong möåt thaáng hay möåt nùm

Sai lêìm lúán nhêët maâ àa söë caác cöng ty nhoã hay phaåm phaãi laâ chó chuá 
troång vaâo viïåc thu huát khaách haâng múái vaâ mùåc nhiïn cho rùçng khaách 
haâng cuä seä tûå àöång quay laåi. Hoå khöng hïì biïët söë lêìn mua lùåp laåi trung 
bònh cuãa khaách laâ bao nhiïu. Hoå khöng coá phûúng saách naâo àïí àaãm 
baão khaách haâng hiïån hûäu seä quay laåi mua haâng.

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

193CHÛÚNG 6: LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ KIÏ ËM HAÂNG TRIÏ åU ÀÖ DOANH THU VAÂ LÚÅI NHUÊÅN

Baån àûâng quaá ngêy thú maâ cho rùçng khaách haâng seä quay laåi chó vò baån 
tûâng àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu cuãa hoå. Trñ nhúá cuãa con ngûúâi rêët “ngùæn” 
trong chuyïån naây, nhêët laâ khi hoå thûúâng bõ phên têm búãi caác “chiïu” 
khuyïën maäi cao tay cuãa àöëi thuã. Nïëu hoå möåt ài khöng trúã laåi, àêy thêåt 
laâ möåt mêët maát lúán cho baån! Vò vêåy, sau khi “àöí” tiïìn vaâ thúâi gian àïí coá 
àûúåc khaách haâng ban àêìu, baån phaãi laâm têët caã àïí àaãm baão rùçng hoå 
seä trúã thaânh khaách haâng trung thaânh, àem laåi cho cöng ty nguöìn doanh 
thu liïn tuåc vaâ öín àõnh àïën hïët àúâi!

Nhûäng cöng ty ùn nïn laâm ra khöng chó nghô túái doanh thu trong lêìn 
àêìu tiïn hoå baán cho khaách haâng múái maâ hoå nghô túái nhûäng gò hoå seä 
kiïëm àûúåc tûâ khaách haâng, ñt nhêët laâ trong voâng 5 nùm túái. Vò vêåy, hoå coá 
sûå phên böí húåp lyá: 40% nöî lûåc tiïëp thõ àïí giûä chên khaách haâng hiïån hûäu 
vaâ 60% coân laåi àïí thu huát khaách haâng múái. Cho duâ cöng ty baån thuöåc 
ngaânh kinh doanh naâo, baån phaãi coá caách nghô nhû vêåy vïì khaách haâng 
hiïån hûäu vaâ khaách haâng múái!

BÙÆT ÀÊÌU BÙÇNG VIÏåC XÊY DÛÅNG CÚ SÚÃ 
DÛÄ LIÏåU KHAÁCH HAÂNG
Laâm caách naâo àïí baån coá thïí khai thaác moã vaâng naây? Àêìu tiïn, baån haäy 
taåo möåt cú súã dûä liïåu vïì têët caã nhûäng ngûúâi mua haâng cuãa baån. Taåo cho 
hoå àöång lûåc (nhû quaâ tùång, nhûäng quyïìn lúåi àùåc biïåt) àïí coá àûúåc thöng 
tin caá nhên cuãa hoå. Bïn caånh nhûäng dûä liïåu thöng thûúâng nhû tïn, thöng 
tin liïn laåc, haäy tòm hiïíu vïì ngaây sinh cuãa hoå, ngaây sinh cuãa con caái hoå vaâ 
thêåm chñ caã ngaây cûúái cuãa hoå. Vúái nhûäng thöng tin naây, baån coá khaã nùng 
taåo dûång möëi quan hïå àùåc biïåt thên thiïët vúái khaách haâng.

Kïë tiïëp, laâm töët cöng taác theo doäi tó lïå khaách haâng “múái” quay laåi mua 
haâng cuãa baån lêìn thûá hai. Tó lïå àoá laâ 10%, 20% hay 50%? Theo doäi 
saát sao caã söë lêìn mua trung bònh cuãa nhûäng khaách haâng naây. Hoå mua 
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haâng möîi thaáng möåt lêìn, möîi quyá möåt lêìn, hay möîi nùm möåt lêìn? Khi 
àaä coá trong tay nhûäng thöng tin naây, baån coá thïí bùæt àêìu aáp duång nhûäng 
chiïën thuêåt sau àïí tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh cuãa khaách vaâ tùng 
doanh thu lïn àaáng kïí.

Chiïën thuêåt tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 1: 
Giûä liïn laåc thûúâng xuyïn 
Baån nghô rùçng viïåc baán nhûäng moán àùæt tiïìn vaâ thúâi gian sûã duång lêu 
nhû xe húi hoùåc nhaâ cûãa thò khöng cêìn quan têm àïën viïåc khaách haâng 
quay trúã laåi û? Thïë nhûng Joe Girard, ngûúâi giûä kyã luåc Guinness laâ 
ngûúâi baán haâng gioãi nhêët thïë giúái laåi laâ ngûúâi baán xe húi àêëy.

Bñ quyïët laâm nïn kyã luåc cuãa Joe laâ anh khöng nghô chó baán cho möîi 
khaách haâng möåt chiïëc xe maâ thöi. Khi Joe gùåp möåt khaách haâng múái, 
anh ngay lêåp tûác nghô laâm sao mònh coá thïí baán cho khaách haâng naây 5 
chiïëc xe trong voâng 20 nùm (trung bònh 4 – 5 nùm ngûúâi tiïu duâng thay 
xe möåt lêìn)

Möåt khi baån mua xe cuãa Joe, anh êëy seä ghi laåi thöng tin caá nhên cuãa 
baån vaâ gûãi cho baån 13 têëm thiïåp tûå tay anh kyá möîi nùm, vaâ cûá thïë trong 
voâng 5 nùm, cho àïën khi baån quyïët àõnh àöíi xe vaâ tòm àïën Joe! Gêìn 
nhû thaáng naâo, baån cuäng seä nhêån àûúåc möåt têëm thiïåp tûâ Joe: chuác 
mûâng nùm múái, Giaáng sinh, lïî Taå ún, sinh nhêåt, Halloween… Joe coân 
gûãi caã hoa nûäa. Noái toám laåi, Joe duâng moåi biïån phaáp àïí caái tïn mònh 
lûu laåi trong trñ nhúá cuãa khaách haâng.

Haäy hònh dung möîi thaáng baån nhêån àûúåc möåt têëm thiïåp trong voâng 5 
nùm, thûã hoãi baån coá nhúá túái Joe nïëu muöën àöíi xe khöng? Töi daám caá 
vúái baån, kïí caã khi baån khöng àuã tiïìn mua xe múái, baån cuäng seä giúái thiïåu 
Joe cho baån beâ cuãa mònh.

Vò vêåy, duâ kinh doanh úã bêët kyâ ngaânh naâo, baån haäy taåo ra möåt kïnh 
liïn laåc thûúâng xuyïn vúái khaách haâng. Baån coá thïí gûãi thiïåp, gûãi baãn tin, 
email hay thêåm chñ goåi àiïån thoaåi.
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Möåt trong nhûäng lyá do khiïën caác khoáa àaâo taåo cuãa chuáng töi trúã nïn 
phöí biïën nhû vêåy laâ vò chuáng töi liïn tuåc hoãi thùm nhûäng hoåc viïn àaä 
hoåc úã cöng ty chuáng töi. Vñ duå, nïëu baån hoåc Khoáa hoåc laâm giaâu (Wealth 
Academy) cuãa töi, ñt nhêët möîi tuêìn baån seä nhêån àûúåc möåt email cuãa töi 
thöng baáo cho baån biïët diïîn biïën thõ trûúâng chûáng khoaán vaâ thöng tin 
vïì nhûäng cöí phiïëu maâ töi àaä mua. Möåt hoåc viïn àïën vúái chûúng trònh 
cuãa töi 3 nùm trûúác coá thïí nhêån àûúåc töíng cöång 262 email cuãa töi 
chûáa àûång nhûäng thöng tin hoå quan têm. Thïm vaâo àoá, töi coân töí chûác 
nhûäng buöíi noái chuyïån haâng quyá nhùçm hêm noáng möëi quan hïå cuãa hoåc 
viïn vúái cöng ty. Vò vêåy, khi hoå nghô túái viïåc tham gia möåt chûúng trònh 
àaâo taåo khaác, hay giúái thiïåu cho baån beâ vaâ gia àònh hay thêåm chñ cöng 
ty hoå (phêìn àaâo taåo daânh cho doanh nghiïåp), thò cöng ty Adam Khoo 
seä laâ caái tïn àêìu tiïn hiïån lïn trong àêìu hoå!

Chiïën thuêåt tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 2: 
Nhùæc khaách mua haâng
“Nhùæc khaách mua haâng” laâ möåt trong nhûäng viïåc laâm cêìn thiïët nhêët vaâ 
khöng thïí boã qua cuãa bêët kyâ cöng ty naâo, nhûng tiïëc thay phêìn lúán laåi 
khöng laâm! Vñ duå, baån laâm chuã möåt tiïåm laâm toác vaâ coá möåt võ khaách 
vûâa cùæt toác xong, chùèng phaãi laâ bònh thûúâng khi giaã sûã rùçng trong voâng 
1 – 2 thaáng túái anh ta/chõ ta seä cêìn cùæt toác lêìn nûäa hay sao?

Haäy tûúãng tûúång baån coá möåt quy trònh laâ sau hai thaáng, baån goåi laåi cho 
khaách haâng àoá vaâ hoãi hoå coá muöën àïën laâm toác khöng. Baån coá thïí noái, 
“Chaâo anh John! Lêìn trûúác anh cùæt toác úã chöî chuáng töi, nay àaä àûúåc 
2 thaáng. Anh coá muöën töi sùæp xïëp möåt buöíi cùæt toác àùåc biïåt cho anh 
khöng?”.

Laâm nhû vêåy, baån khöng chó khiïën hoå caãm thêëy mònh quan troång, maâ hoå 
coân caãm àöång rùçng baån nhúá àïën hoå. Vò vêåy, khaã nùng hoå quay laåi chöî 
baån cùæt toác chûá khöng phaãi chöî khaác laâ rêët cao. 
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Àêy laâ àiïìu maâ töi àaä traãi qua. Khoaãng ba nùm trûúác, töi túái cûãa tiïåm 
trang sûác gêìn nhaâ mua möåt àöi böng tai mûâng sinh nhêåt baâ xaä. Nhên 
viïn úã àêy àuáng laâ nhûäng ngûúâi baán haâng siïu haång. Hoå khiïën töi caãm 
thêëy mònh múái àùåc biïåt laâm sao khi múâi töi uöëng traâ vúái thaái àöå thên 
thiïån. Sau khi töi mua haâng, hoå nhúâ töi àiïìn vaâo phiïëu thöng tin khaách 
haâng múái, bao göìm caã ngaây cûúái vaâ sinh nhêåt cuãa vúå töi. Vaâ àïí àaáp 
traã, hoå tùång töi phiïëu mua haâng trõ giaá 100 àö cho lêìn sau. Nhûng luác 
êëy, töi chùèng quan têm àïën noá nhiïìu.

Nùm sau, vò cöng viïåc bêån ngêåp àêìu, töi quïn luön caã ngaây cûúái cuãa 
mònh (ngaây 22 thaáng 12) nïn chùèng coá kïë hoaåch gò. Nhûng trûúác àoá 
hai ngaây, vaâo buöíi trûa, töi nhêån àûúåc àiïån thoaåi tûâ Daphne, nhên viïn 
chùm soác khaách haâng cuãa cûãa tiïåm noái trïn.

“Xin chaâo öng Khoo! Chuáng töi xin chuác öng baâ haånh phuác nhên kyã 
niïåm ngaây cûúái. Nïëu öng muöën tòm möåt moán gò àoá àùåc biïåt tùång baâ 
nhaâ, xin múâi öng àïën cûãa haâng chuáng töi. Chuáng töi hiïån coá nhûäng 
mêîu trang sûác rêët phuâ húåp cho dõp naây!”

Vaâo luác àoá, töi nhêån ra mònh hoaân toaân quïn mêët kyã niïåm ngaây cûúái lêìn 
thûá tû cuãa mònh. Nïëu khöng nhúâ cuá àiïån thoaåi naây, chùæc töi seä khöng 
yïn vúái baâ xaä töi! Khoãi cêìn noái, töi thêåt sûå biïët ún hoå vaâ nhanh chên túái 
cûãa haâng àoá àïí mua quaâ cho vúå.

Chiïën thuêåt naây hiïåu nghiïåm vúái bêët kyâ loaåi hònh kinh doanh naâo. Nïëu 
baán hoa, baån coá thïí nhùæc khaách haâng mua hoa vaâi ngaây trûúác ngaây 
sinh nhêåt, kyã niïåm ngaây cûúái, hay lïî Tònh nhên. Nïëu laâ nha sô, baån haäy 
nhùæc khaách haâng quay laåi àïí kiïím tra rùng haâng quyá hay haâng nùm. 
Nïëu baán taåp hoáa, baån coá thïí goåi khaách haâng haâng tuêìn (vaâo cuâng möåt 
ngaây) vaâ hoãi xem hoå coá muöën baån chuêín bõ sùén nhûäng moán haâng hoå 
thûúâng mua àïí hoå àïën lêëy hoùåc giao têån nhaâ cho hoå khöng. 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

197CHÛÚNG 6: LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ KIÏ ËM HAÂNG TRIÏ åU ÀÖ DOANH THU VAÂ LÚÅI NHUÊÅN

Chiïën thuêåt söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 3: 
Mang laåi cho khaách nhûäng traãi nghiïåm khoá quïn
Ngaây nay, chó àaáp ûáng nhu cêìu khaách haâng thöi thò chûa àuã. Nïëu baån 
chó laâm àûúåc àïën thïë, khaách haâng coá thïí boã baån maâ tòm túái àöëi thuã coá 
cuâng loaåi saãn phêím/dõch vuå vúái giaá reã hún hoùåc úã võ trñ thuêån lúåi hún.

Caách chùæc chùæn nhêët àïí khiïën khaách haâng quay laåi laâ phuåc vuå vûúåt quaá 
mûác mong àúåi cuãa hoå, vaâ mang àïën cho hoå nhûäng traãi nghiïåm khöng 
thïí naâo quïn, khiïën hoå caãm thêëy thêët voång khi duâng saãn phêím/dõch vuå 
cuãa àöëi thuã.

Trong àúâi baån, coá cûãa haâng naâo hay nhaâ haâng naâo àïí laåi êën tûúång 
sêu sùæc vïì saãn phêím hay dõch vuå cuãa hoå khiïën baån thûúâng noái hay 
noái töët vïì noá khöng? Àêëy chñnh laâ hiïåu ûáng maâ baån phaãi taåo ra cho 
khaách haâng cuãa mònh. Laâm àûúåc àiïìu àoá, khaách haâng seä luön trung 
thaânh vúái baån.

Möåt lêìn nûäa, McDonald’s coá thïí khöng coá baánh hamburger ngon nhêët, 
nhûng nhên viïn cuãa hoå àûúåc àaâo taåo töët nhêët àïí phuåc vuå vûúåt trïn 
mûác mong àúåi cuãa khaách haâng vaâ lûu laåi êën tûúång töët. Töi nhúá coá lêìn 
töi goåi möåt phêìn ùn vúái ly traâ chanh cúä trung. Trong luác ài vïì baân, töi lúä 
tay laâm àöí caã ly nûúác xuöëng saân. Ngay tûác thò, möåt nhên viïn chaåy laåi 
tûúi cûúâi noái, “Àïí töi laâm cho öng ly nûúác khaác”. Àöìng thúâi, möåt nhên 
viïn khaác nhanh choáng chaåy laåi vúái cêy lau nhaâ vaâ lau saåch vïët dú. Hai 
phuát sau, töi àaä coá ly traâ chanh múái vúái lúâi chuác nöìng hêåu, “Chuác quyá 
khaách ùn ngon miïång!”.

Hoå khöng chó tûã tïë laâm cho töi ly nûúác khaác, hoå coân laâm viïåc naây möåt 
caách tûå nguyïån vúái nuå cûúâi tûúi tùæn! Àoá laâ lyá do taåi sao McDonald’s 
trúã thaânh àïë chïë baán thûác ùn nhanh thaânh cöng nhêët thïë giúái. Baån haäy 
thûã laâm àöí ly nûúác úã möåt nhaâ haâng khaác vaâ xem hoå coá phuåc vuå baån 
vúái mûác àöå ên cêìn vaâ têån têm nhû vêåy khöng. Tûâ luác àoá, töi trúã thaânh 
khaách haâng “ruöåt” cuãa McDonald’s.
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Töi cuäng aáp duång nguyïn tùæc naây cho têët caã chûúng trònh àaâo taåo cuãa 
töi vaâ àêy laâ lyá do taåi sao AKLTG trúã thaânh doanh nghiïåp dêîn àêìu thõ 
trûúâng trong lônh vûåc phaát triïín caá nhên úã Chêu AÁ.

Trong khi phêìn lúán caác chûúng trònh àaâo taåo loaåi naây khöng thêåt sûå 
quan têm àïën tûâng caá nhên hoåc viïn maâ chó lo chaåy theo giaáo aán vaâ 
nhûäng con söë khö khan, chûúng trònh cuãa chuáng töi liïn tuåc àem laåi cho 
hoåc viïn nhûäng traãi nghiïåm khoá quïn. Chùæc chùæn möåt àiïìu, chuáng töi 
laâm töët trong viïåc taåo ra möåt möi trûúâng àaâo taåo êëm cuáng, nhiïåt tònh vaâ 
thên thiïån, núi chuáng töi àùåt caã traái tim vaâ têm höìn vaâo bêët kyâ chûúng 
trònh giaãng daåy naâo, trong àoá coá caã nhûäng chûúng trònh vïì taâi chñnh.

Caách tiïëp cêån àöåc àaáo cuãa chuáng töi thêåt sûå truyïìn caãm hûáng cho 
khaách haâng, laâm cho hoå xuác àöång, dêîn àïën möëi quan hïå lêu daâi giûäa 
hoå vaâ caác chuyïn gia àaâo taåo. Trong khi phêìn lúán caác khoáa hoåc tûúng 
tûå kïët thuác vaâo luác 5h chiïìu, chûúng trònh cuãa chuáng töi kïët thuác khöng 
súám hún 1h saáng. Chuáng töi bao giúâ cuäng cöë gùæng hïët mònh vaâ laâm 
nhûäng gò coá thïí àïí chûúng trònh mang laåi kïët quaã myä maän, cho duâ noá 
keáo daâi bao nhiïu giúâ ài chùng nûäa. Chñnh sûå têån tuåy naây àaä laâm cho 
chûúng trònh cuãa chuáng töi cûåc kyâ phöí biïën vaâ thaânh cöng.

Àïën lûúåt mònh, baån haäy suy nghô vïì nhûäng caách thûác taåo ra nhûäng kinh 
nghiïåm khoá quïn vúái khaách haâng, khaác biïåt vúái àöëi thuã.

Chiïën thuêåt tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh 4: 
Taåo ra chûúng trònh khaách haâng thên thiïët
Caác traåm xùng laâ chuyïn gia trong viïåc duâng chiïu naây vaâ baån coá thïí 
hoåc têåp hoå! Tung ra möåt chûúng trònh khaách haâng thên thiïët àïí khaách 
haâng coá thïí thu thêåp àiïím hay con dêëu cho möîi lêìn mua haâng. Khi hoå 
àaåt àûúåc möåt söë àiïím hay con dêëu naâo àoá, hoå coá thïí àöíi lêëy quaâ tùång 
hay mua haâng miïîn phñ.

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

199CHÛÚNG 6: LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ KIÏ ËM HAÂNG TRIÏ åU ÀÖ DOANH THU VAÂ LÚÅI NHUÊÅN

14 meåo tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung bònh
Sau àêy laâ 14 meåo baån coá thïí duâng àïí tùng söë lêìn mua lùåp laåi trung 
bònh ñt nhêët 20%.

1. Tùång phiïëu mua haâng cho lêìn sau

2. Hûáa ñt laâm nhiïìu

3. Xêy dûång möëi quan hïå thên thiïët vúái khaách haâng

4. Giûä liïn laåc vúái khaách haâng thûúâng xuyïn qua àiïån thoaåi hay email

5. Baáo cho khaách haâng biïët nhûäng saãn phêím/dõch vuå/chûúng trònh 
khuyïën maäi múái

6. Töí chûác nhûäng ngaây mua sùæm daânh riïng cho thaânh viïn

7. Giúái thiïåu vúái khaách haâng toaân böå saãn phêím/dõch vuå cuãa baån

8. Chuã àöång laâm cho saãn phêím hiïån taåi cuãa mònh trúã nïn löîi thúâi vaâ 
tung ra saãn phêím múái… Microsoft laâ chuyïn gia trong lônh vûåc naây.

9. Gûãi thöng tin hûäu ñch àïën khaách haâng thûúâng xuyïn

10. Thiïët lêåp hïå thöëng àùåt haâng tûå àöång cho khaách haâng hiïån hûäu

11. Laâm theã thaânh viïn hay cêu laåc böå khaách haâng cao cêëp

12. Múâi khaách haâng àùng kyá lêìn heån tiïëp theo khi hoå vûâa xong (laâm 
rùng hay laâm toác)

13. Baão àaãm chêët lûúång cuãa saãn phêím/dõch vuå khöng thay àöíi

14. Lûu giûä thöng tin caá nhên cuãa khaách haâng. Taåo sûå tiïån lúåi cho 
khaách haâng möîi khi hoå quay laåi. Àiïìu naây àùåc biïåt coá taác duång cho 
caác phoâng khaám, sûãa xe, cûãa haâng taåp hoáa, v.v…

TÙNG TÓ LÏå LÚÅI NHUÊÅN
Seä chùèng coá ñch gò nïëu baån coá mûác doanh thu haâng trùm ngaân, thêåm 
chñ haâng triïåu àö maâ tiïìn laäi rêët thêëp.
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Giaám àöëc cuãa nhûäng cöng ty coá lúåi nhuêån cao bao giúâ cuäng theo doäi 
vaâ àaánh giaá tó lïå lúåi nhuêån thûúâng xuyïn àïí kõp thúâi aáp duång nhûäng biïån 
phaáp àaãm baão möîi möåt àö hoå thu àûúåc khi baán haâng àïìu mang laåi lúåi 
nhuêån nhiïìu hún.

Vïì cú baãn, chó coá hai caách tùng tó lïå lúåi nhuêån. Möåt laâ tùng giaá, hai laâ 
giaãm chi phñ. Têët nhiïn, baån phaãi àaãm baão rùçng viïåc tùng giaá khöng 
dêîn àïën thêët thu vaâ viïåc giaãm chi phñ khöng laâm giaãm chêët lûúång 
saãn phêím hay tñnh hiïåu quaã cuãa doanh nghiïåp. Àêy laâ möåt baâi toaán 
khoá. Trong phêìn tiïëp theo, baån seä hoåc caách laâm thïë naâo àïí thûåc hiïån 
chuyïån àoá.

Viïåc theo doäi lúåi nhuêån haâng thaáng, hay thêåm chñ haâng tuêìn hïët sûác 
quan troång, búãi vò nïëu khöng kiïím soaát töët, chi phñ seä êm thêìm tùng 
lïn, khiïën tó lïå lúåi nhuêån giaãm vaâ aãnh hûúãng túái lúåi nhuêån. Chùèng haån, 
nhaâ cung cêëp tùng giaá hoùåc chiïën lûúåc tiïëp thõ khöng coân hiïåu quaã, giaá 
thuï vùn phoâng tùng, thuïë tùng vò lúåi nhuêån tùng vaâ àöëi thuã coá thïí buöåc 
baån phaãi giaãm giaá.

Sau àêy laâ möåt söë chiïën thuêåt maâ baån coá thïí duâng ngay lêåp tûác àïí tùng 
tó lïå lúåi nhuêån thïm 20%. Trong nhûäng cöng ty maâ töi tûâng tû vêën (kïí 
caã cöng ty cuãa mònh), töi thêëy bao giúâ cuäng coá ñt nhêët 10% - 15% chi 
phñ khöng cêìn thiïët, coá thïí cùæt ngay bùçng caách laâm viïåc hiïåu quaã hún. 
Trong khi àoá, phêìn lúán cöng ty coá thïí tùng giaá thïm 10% maâ khöng 
aãnh hûúãng maånh túái nhu cêìu, nïëu hoå mang àïën cho khaách haâng giaá 
trõ cao hún:

1. Xem xeát kyä lûúäng Baãng Baáo Caáo Laäi Löî möîi thaáng. Tòm ra nhûäng chi 
phñ khöng cêìn thiïët coá thïí cùæt boã maâ khöng aãnh hûúãng àïën chêët 
lûúång saãn phêím vaâ hoaåt àöång cuãa cöng ty.

2. Tòm nhaâ cung cêëp giaá reã hún, vúái cuâng chêët lûúång saãn phêím vaâ àöå 
tin cêåy. 

3. Taåo ra vaâ baán nhûäng saãn phêím/dõch vuå cao cêëp vaâ duâng phêìn thûúãng 
àïí khuyïën khñch àöåi nguä baán haâng baán nhûäng saãn phêím naây.
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4. Thïm tñnh nùng vaâ giaá trõ vaâo saãn phêím/dõch vuå hiïån taåi cuãa baån 
vaâ tùng giaá lïn ñt nhêët 10%.

5. Mua haâng tûâ nhaâ cung cêëp vúái söë lûúång lúán, nhû vêåy chi phñ cho 
tûâng àún võ seä reã hún. Vñ duå, trong cöng ty mònh, töi àùåt in 30.000 
baãn taâi liïåu duâng cho caã nùm, giaãm chi phñ cho möîi quyïín saách tûâ 
10 àö xuöëng coân 2 àö.

6. Khöng giaãm giaá. Thay vaâo àoá, chuá troång vaâo dõch vuå vaâ giaá trõ àïí 
thuyïët phuåc khaách haâng mua haâng.

7. Giaãm chi phñ “mua” khaách haâng múái bùçng caách têåp trung nöî lûåc 
vaâo quaãng caáo truyïìn miïång, khuyïën khñch khaách haâng hiïån hûäu 
giúái thiïåu baån beâ àïí nhêån quaâ tùång.

8. Ào lûúâng tñnh hiïåu quaã cuãa caác chiïën dõch quaãng caáo vaâ khuyïën 
maäi. Ngûng ngay nhûäng chûúng trònh tiïëp thõ keám hiïåu quaã trong 
viïåc thu huát khaách.

9. Chuyïín chi phñ khöng cöë àõnh thaânh chi phñ cöë àõnh. Khi múái múã 
cöng ty, seä an toaân hún nïëu baån àïí phêìn lúán chi phñ laâ chi phñ 
khöng cöë àõnh. Àiïìu naây coá nghôa laâ baån chó traã chi phñ khi sûã 
duång. Vñ duå, khi töi múái bùæt àêìu caác khoáa hoåc, töi thuï giaãng viïn 
vaâ nhên viïn baán haâng theo giúâ. Töi cuäng töí chûác chûúng trònh cuãa 
mònh taåi khaách saån vaâ chó traã tiïìn khi coá khoáa hoåc. Bùçng caách naây, 
töi seä khöng phaãi chi tiïìn nïëu khöng coá khoáa naâo trong thaáng àoá.

 Khöng may, chi phñ khöng cöë àõnh thûúâng cao hún rêët nhiïìu. Vò 
vêåy, möåt khi cöng ty phaát triïín vaâ doanh thu bùæt àêìu öín àõnh, 
chuáng töi chuyïín têët caã chi phñ khöng cöë àõnh thaânh chi phñ cöë 
àõnh. Chuáng töi bùæt àêìu tuyïín nhên viïn toaân thúâi gian, traã lûúng 
haâng thaáng thay vò traã theo giúâ. Thay vò thuï khaách saån, chuáng töi 
thuï vùn phoâng röång 1.000 m2 àïí töí chûác giaãng daåy vaâ traã tiïìn 
thuï cöë àõnh haâng thaáng.

 Nhû vêåy, chi phñ cuãa chuáng töi giaãm àaáng kïí vaâ lúåi nhuêån cuäng 
tùng lïn. Vñ duå, chuáng töi tûâng phaãi traã 20 ngaân àö cho khaách 
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saån àïí daåy chûúng trònh 4 ngaây cho hoåc sinh. Nïëu thuï mùåt bùçng 
àïí laâm vùn phoâng vaâ àõa àiïím àaâo taåo, chuáng töi chó phaãi traã 
30 ngaân àö möîi thaáng maâ coá thïí töí chûác 7 khoáa hoåc möåt thaáng! 
Võ chi, chuáng töi töën 4.000 àö cho möîi khoáa hoåc (tiïìn thuï àõa 
àiïím), quaá reã so vúái chi phñ 20 ngaân àö cho möåt khoáa hoåc töí 
chûác úã khaách saån.

10. Giaãm thuïë. Thuïë luön “xeán” mêët möåt phêìn lúán lúåi nhuêån cuãa baån. 
Möåt kïë toaán gioãi seä giuáp baån giaãm thuïë möåt caách húåp phaáp.

11. Àêìu tû vaâo cöng nghïå àïí tùng tñnh hiïåu quaã vaâ giaãm chi phñ. Tûå hoãi 
coá cöng nghïå naâo baån coá thïí àêìu tû àïí giaãm chi phñ vaâ tiïët kiïåm tiïìn 
trong daâi haån khöng.

 Thïë laâ chuáng ta àaä àiïím qua têët caã nhûäng phûúng saách, chiïën 
thuêåt maâ baån coá thïí aáp duång àïí tùng lúåi nhuêån cöng ty thïm 60%, 
150% hay nhiïìu hún nûäa, trong voâng 3 túái 6 thaáng. Töi biïët laâ coá 
quaá nhiïìu thöng tin trong hai chûúng vûâa qua, nïn baån haäy àoåc 
qua möåt lêìn nûäa àïí khùæc sêu nhûäng kiïën thûác naây.

 Haäy haânh àöång ngay tûâ höm nay. Haäy ào lûúâng 5 biïën söë lúåi nhuêån 
cuãa cöng ty baån vaâ möîi thaáng aáp duång ñt nhêët möåt chiïën thuêåt múái 
cho tûâng biïën söë lúåi nhuêån vaâ àaánh giaá kïët quaã! Quan troång hún 
caã, baån haäy têån hûúãng niïìm vui trong viïåc gêy dûång vaâ phaát triïín 
cöng ty.
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205

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ  
NHÂN SỰ MẠNH

07
Àiïìu gò laâm nïn möåt cöng ty vô àaåi? Cêu traã lúâi rêët àún giaãn… 

nhúâ vaâo nhûäng con ngûúâi tuyïåt vúâi.

Möåt cöng ty chó thaânh cöng khi nhên viïn cuãa cöng ty àoá laâ nhûäng 
ngûúâi thaânh cöng. Möåt cöng ty àaåt têìm cúä quöëc tïë chó khi nhên viïn 
trong cöng ty àoá coá taác phong laâm viïåc thuöåc àùèng cêëp thïë giúái.

Baån coá thïí nghô ra möåt yá tûúãng kinh doanh àöåc àaáo nhêët, phaát minh ra 
möåt saãn phêím tuyïåt vúâi nhêët, àùng kyá möåt thûúng hiïåu êën tûúång nhêët, 
súã hûäu möåt vùn phoâng hoaânh traáng nhêët, coá möåt têìm nhòn vaâ sûá mïånh 
vô àaåi nhêët, nhûng nïëu baån khöng choån àuáng ngûúâi àuáng viïåc thò sûå 
nghiïåp kinh doanh cuãa baån seä thêët baåi thaãm haåi.

Möåt cöng ty thaânh cöng cuäng giöëng nhû möåt àöåi boáng vö àõch. Coá 
thùæng àûúåc caác àöåi khaác khöng, coá ghi àûúåc nhiïìu àiïím khöng (lúåi 
nhuêån) vaâ coá thùæng àûúåc nhiïìu trêån khöng (thõ phêìn), têët caã àïìu nhúâ 
vaâo nhûäng cêìu thuã gioãi nhêët. Thêåt vêåy, duâ danh tiïëng cuãa baån nöíi nhû 
cöìn (nhû àöåi boáng Manchester United) vaâ coá chiïën thuêåt thi àêëu taâi tònh 
nhêët, nhûng nïëu huêën luyïån viïn hay chuã àöåi boáng tuyïín vïì nhûäng cêìu 
thuã keám coãi, thò àöåi boáng seä thua laâ caái chùæc.

CHÛÚNG 7: XÊY DÛÅNG ÀÖÅI NGUÄ NHÊN SÛÅ MAÅNH 
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HAÄY ÀÛA ÀUÁNG NGÛÚÂI LÏN XE TRÛÚÁC 
KHI QUYÏËT ÀÕNH LAÁI XE ÀI ÀÊU
Trong quyïín saách baán chaåy “Tûâ töët àïën vô àaåi” (From Good to Great), 
taác giaã Jim Collins têåp trung nghiïn cûáu caách thûác caác võ Giaám àöëc àiïìu 
haânh (CEO) àêìu quên vaâo caác cöng ty trung bònh, sau àoá tûâng bûúác 
àûa noá lïn võ trñ dêîn àêìu thõ trûúâng trong möåt thúâi gian ngùæn nhû thïë 
naâo.

Hoå àaä laâm gò àïí àûa caác cöng ty laâng nhaâng trúã thaânh haâng àêìu thïë 
giúái? Coá phaãi hoå àaä mang túái nhûäng têìm nhòn múái meã, caác chiïën lûúåc 
kinh doanh àöåt phaá hay taåo ra nhûäng saãn phêím àöåc àaáo? KHÖNG 
PHAÃI THÏË! Trong têët caã caác trûúâng húåp, ngûúâi ta phaát hiïån ra rùçng àiïìu 
àêìu tiïn maâ caác CEO múái àûúåc böí nhiïåm naây laâm laâ loaåi boã nhûäng 
ngûúâi khöng phuâ húåp ra khoãi cuöåc àua (cho thöi viïåc hay sa thaãi) àïí 
nhûúâng chöî cho nhûäng ngûúâi thñch húåp. Hoå tin rùçng nïëu tuyïín àûúåc 
àuáng ngûúâi àuáng viïåc, hoå seä khöng phaãi lo lùæng nhiïìu vïì viïåc àöång viïn 
tinh thêìn laâm viïåc cuäng nhû quaãn lyá nhên viïn nûäa. 

Möåt nhên viïn gioãi khöng cêìn cêëp trïn keâ keâ giaám saát vaâ liïn tuåc nhùæc 
nhúã. Baãn thên hoå laâ nhûäng caá nhên chuã àöång, tûå giaác, luön biïët caách 
khñch lïå baãn thên, luön cöë gùæng thïí hiïån hïët nùng lûåc vaâ mang laåi 
nhûäng kïët quaã töët nhêët.
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 Ngûúåc laåi, nïëu trong cöng ty coá nhûäng ngûúâi khöng phuâ húåp (nhûäng 
ngûúâi khöng coá àuã àam mï, nùng lûåc vaâ àöång lûåc) thò duâ cho baån coá 
möåt têìm nhòn saáng suöët hay möåt kïë hoaåch vô àaåi àïën àêu, baån cuäng 
chùèng bao giúâ xêy dûång nïn möåt cöng ty têìm cúä. Têìm nhòn töët maâ 
khöng coá nhûäng con ngûúâi àuã nùng lûåc thûåc hiïån thò cuäng giöëng nhû 
möåt phi thuyïìn khöng gian maâ khöng coá àöång cú àïí phoáng lïn vuä truå.

“Nhûäng võ giaám àöëc àiïìu haânh biïët caách àûa möåt cöng ty 

tûâ töët àïën vô àaåi khöng bao giúâ xaác àõnh àñch àïën röìi múái tòm 

ngûúâi thñch húåp laái xe àïën àoá. Àêìu tiïn, hoå tòm ngûúâi thñch húåp 

lïn xe (vaâ múâi nhûäng ngûúâi khöng thñch húåp xuöëng xe), sau àoá 

hoå quyïët àõnh bïën àöî cuöëi cuâng. Toám laåi, hoå noái: “Töi khöng 

biïët chuáng ta nïn laái xe àïën àêu. Nhûng töi biïët roä rùçng: nïëu 

chuáng ta coá nhûäng ngûúâi thñch húåp trïn xe, vaâ ngöìi vaâo àuáng 

chöî cuãa hoå, àöìng thúâi múâi nhûäng ngûúâi khöng thñch húåp ra 

khoãi xe thò cuâng nhau, chuáng ta seä tòm ra àûúâng ài àïí laái chiïëc 

xe àïën möåt núi tuyïåt vúâi nhêët.”

 (Trñch trong “Tûâ töët àïën vô àaåi” cuãa Jim Collins)

KHÖNG HÏÌ COÁ KHAÁI NIÏåM “TRIÏåU PHUÁ 
TÛÅ MÒNH LAÂM NÏN”
Mùåc duâ töi thûúâng àûúåc vinh danh laâ möåt trong nhûäng triïåu phuá tûå mònh 
laâm nïn treã nhêët cuãa Singapore, nhûng baãn thên töi tin rùçng khaái niïåm 
“triïåu phuá tûå mònh laâm nïn” khöng hïì töìn taåi. 

Thêåt vêåy, baån khöng coá caách naâo kiïëm àûúåc caã triïåu àö vúái möåt cöng 
ty chó coá möîi mònh baån. Baån khöng thïí thaânh cöng duâ úã bêët kyâ lônh 
vûåc naâo nïëu khöng coá möåt àöåi nguä vûäng maånh höî trúå phña sau. Möåt võ 
tûúáng lônh, duâ taâi nùng àïën mêëy, cuäng khöng laâ gò caã nïëu khöng coá möåt 
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àöåi quên vô àaåi. Töi muöën baån biïët rùçng nïëu khöng nhúâ nhûäng ngûúâi 
taâi gioãi chung sûác vúái mònh, thò töi khöng thïí coá àûúåc duâ chó möåt nûãa 
thaânh cöng cuãa ngaây höm nay.

Chuáng ta thûúâng àoåc nhûäng baâi baáo vïì nhûäng doanh nhên vô àaåi nhû 
Steve Jobs (Cöng ty maáy tñnh Apple), Bill Gates (Microsoft), Richard 
Branson (Haäng haâng khöng Virgin) v.v… laâ nhûäng ngûúâi àûúåc caã thïë 
giúái cöng nhêån vaâ tön vinh vò nhûäng cöëng hiïën to lúán trong ngaânh cöng 
nghïå vaâ nhûäng thaânh tñch kinh doanh vûúåt tröåi. Nhûng thûã hoãi nïëu 
khöng coá haâng trùm con ngûúâi thöng minh, traân àêìy àöång lûåc, daânh 
troån niïìm àam mï vaâ nhiïåt tònh cho cöng viïåc chung, liïåu hoå coá thïí 
vûún àïën têìm cao nhû vêåy khöng? Noái caách khaác, vúái tû caách laâ ngûúâi 
àûáng àêìu cöng ty, hoå chó àún thuêìn àaåi diïån cho têåp thïí ûu tuá àoá.

Vò thïë, möåt doanh nhên taâi ba khöng phaãi laâ ngûúâi höåi àuã têët caã nhûäng 
taâi nùng vaâ kyä nùng àïí laâm têët têåt moåi chuyïån trong viïåc gêy dûång möåt 
cöng ty thaânh cöng. Trong thûåc tïë, hêìu hïët nhûäng ngûúâi mùæc bïånh “ngöi 
sao” cûá nghô rùçng khöng ai coá thïí laâm töët hún mònh, cuöëi cuâng cuäng chó 
laâm thuï cho chñnh mònh suöët àúâi maâ thöi.

Trong khi êëy, möåt doanh nhên thêåt sûå taâi gioãi biïët roä rùçng àïí gêy dûång 
möåt cú nghiïåp haâng triïåu àö, hoå phaãi “chiïu hiïìn àaäi sô”, tòm àûúåc 
nhûäng ngûúâi taâi gioãi hún mònh, àùåt hoå vaâo àuáng chöî, coân baãn thên thò 
àûáng sang möåt bïn nhûúâng chöî cho têåp thïí taâi gioãi àoá laâm têët caã àïí 
phaát triïín cöng ty. Hoå tûå nhêån lêëy vai troâ cuãa ngûúâi hûúáng àaåo, giûä cho 
cöî xe ài àuáng hûúáng vaâ “lïn dêy coát tinh thêìn” cho àöåi khi cêìn thiïët.

Chuáng ta seä laâm quen vúái 5 bûúác giuáp baån xêy dûång möåt àöåi quên 
trong mú, dêîn dùæt cöng ty baån coá thïí giaânh thùæng lúåi chung cuöåc:

Bûúác 1: Xaác àõnh tiïu chuêín cêìn vaâ àuã cho tûâng võ trñ
Bûúác 2: Tòm kiïëm vaâ thu huát nhên taâi
Bûúác 3: Lûåa choån vaâ àaánh giaá
Bûúác 4: Böë trñ ngûúâi vaâo àuáng võ trñ
Bûúác 5: Taåo àiïìu kiïån cho hoå phaát huy hïët khaã nùng
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BÛÚÁC 1: XAÁC ÀÕNH TIÏU CHUÊÍN CÊÌN 
VAÂ ÀUÃ CHO TÛÂNG VÕ TRÑ
Nhû trong möåt àöåi boáng, chuáng ta phaãi xaác àõnh tiïu chuêín cho tûâng võ 
trñ cuãa möåt àöåi hònh lyá tûúãng, àïí caác cêìu thuã coá thïí laâm viïåc möåt caách 
gùæn kïët vaâ höî trúå cho nhau, àöìng thúâi maånh daån loaåi boã nhûäng ngûúâi 
chúi khöng thñch húåp. Vêën àïì úã chöî, thïë naâo laâ möåt ngûúâi phuâ húåp?

Ngûúâi phuâ húåp laâ ngûúâi phaãi coá caã TAÂI lêîn TÊM. Têët nhiïn, ai cuäng 
muöën tuyïín duång nhûäng ngûúâi àuã thöng minh àïí suy nghô nhanh choáng 
vaâ àûa ra nhûäng quyïët àõnh àuáng àùæn. Hoå phaãi coá kiïën thûác, nùng lûåc 
cuäng nhû caác kyä nùng maâ cûúng võ cuãa hoå àoâi hoãi. Theo nghôa êëy, 
ngûúâi baån muöën giao troång traách vïì tiïëp thõ phaãi nhaåy beán trong viïåc 
thùm doâ têm lyá khaách haâng, biïët caách phaát triïín nhûäng mêîu quaãng caáo 
vaâ chûúng trònh khuyïën maäi hiïåu quaã, cuäng nhû am hiïíu nhûäng phûúng 
tiïån truyïìn thöng khaác nhau. Àoá laâ nhûäng àiïím àùåc thuâ maâ ta vêîn goåi 
laâ TAÂI.

Töi quen khaá nhiïìu ngûúâi coá àuã TAÂI NÙNG àïí hoaân thaânh cöng viïåc töët 
trïn caã mong àúåi, nhûng hoå laåi thiïëu möåt thûá quan troång khöng keám, 
àoá laâ CAÁI TÊM. Ngûúâi coá TÊM laâ ngûúâi thêåt sûå àam mï cöng viïåc hoå 
laâm vaâ khöng àùåt lúåi ñch caá nhên lïn haâng àêìu. Möåt thêìy giaáo coá TÊM 
khöng tha thiïët gò hún laâ àûúåc chia seã kiïën thûác vaâ giuáp hoåc troâ cuãa 
mònh tiïën böå. Nhaâ quaãn lyá coá TÊM seä thêåt loâng yïu quyá moåi ngûúâi xung 
quanh vaâ nhiïåt tònh giuáp àúä hoå phaát huy hïët khaã nùng cuãa mònh. Àöëi 
vúái hoå, àêy khöng chó àún giaãn laâ möåt cöng viïåc kiïëm söëng maâ coân laâ 
möåt sûá mïånh! Nhûäng ngûúâi coá TÊM khöng cêìn coá phêìn thûúãng hay 
hònh phaåt àïí laâm viïåc töët. Àöëi vúái hoå, cöng viïåc laâ têm huyïët laâ niïìm 
vui, vaâ ngûúåc laåi. Hoå laâm viïåc hïët sûác khöng vò söë tiïìn hoå seä kiïëm àûúåc 
hay nhûäng böíng löåc ài keâm, maâ búãi caãm giaác tûå haâo khi thûåc hiïån möåt 
cöng viïåc töët àeåp.
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Trong khi baån coá thïí dïî daâng nhòn ra ngûúâi TAÂI thöng qua nïìn taãng 
hoåc vêën, kinh nghiïåm laâm viïåc vaâ nhûäng thaânh tñch trûúác àoá, thò viïåc 
àaánh giaá möåt ngûúâi coá TÊM hay khöng phûác taåp hún nhiïìu. Thöng 
thûúâng, töi coá thïí nhêån ra möåt ngûúâi coá TÊM hay khöng qua caách hoå 
noái chuyïån vaâ thïí hiïån mònh. Nhûäng ngûúâi coá TÊM toaát ra möåt trûúâng 
nùng lûúång tñch cûåc coá thïí truyïìn caãm hûáng vaâ khñch lïå nhûäng ngûúâi 
xung quanh. Nhûäng ngûúâi nhû vêåy rêët khoá kiïëm nhûng baån coá thïí nhêån 
ra ngay khi baån gùåp vaâ caãm àûúåc hoå. Thöng thûúâng khi möåt ûáng viïn 
xin viïåc hoãi töi vïì söë ngaây nghó hay söë giúâ phaãi laâm, töi biïët ngay rùçng 
hoå thiïëu caái TÊM.

Nhûäng ngûúâi vûâa TAÂI vûâa coá TÊM chùæc chùæn laâ nhûäng ngûúâi mang laåi 
giaá trõ cao nhêët cho cöng ty. Hoå laâ nhûäng ngûúâi luön laâm viïåc hún caã 
mong àúåi vaâ taåo ra haâng trùm ngaân àö giaá trõ cho möîi ngaân àö baån traã 
cho hoå. Àoá laâ nhûäng ngûúâi luön chuã àöång laâm cho moåi viïåc xaãy ra vaâ 
àêìu tû têm huyïët vaâo viïåc phaát triïín cöng viïåc kinh doanh cuãa baån. 

BÛÚÁC 2: TÒM KIÏËM VAÂ THU HUÁT NGÛÚÂI 
COÁ TAÂI COÁ TÊM
Khi baån àaä biïët roä loaåi ngûúâi baån cêìn tòm kiïëm, baån phaãi bùæt àêìu “àaäi 
caát tòm vaâng” vaâ chiïu möå hoå vïì laâm viïåc cho baån. Àiïìu quan troång laâ 
khöng bao giúâ àûúåc thoãa hiïåp vaâ nhûúång böå nhûäng tiïu chuêín maâ baån 
àaä àùåt ra.

Nhiïìu chuã cöng ty mùæc phaãi sai lêìm nghiïm troång khi tuyïín nhûäng 
ngûúâi khöng àaåt tiïu chuêín chó vò võ trñ àoá cêìn ngûúâi gêëp. Àûa nhûäng 
ngûúâi khöng phuâ húåp vaâo cöng ty thò dïî nhûng àïí múâi hoå ra thò baån 
phaãi nhoåc cöng töën sûác hún nhiïìu. Nïëu baån khöng sa thaãi ngûúâi àoá thò 
hoå seä gêy ra hêåu quaã nùång nïì cho cöng ty, coân hún laâ àïí tröëng võ trñ àoá. 
Búãi thïë, ngay tûâ àêìu baån haäy xaác àõnh roä: chó tuyïín nhûäng ngûúâi àaáp 
ûáng yïu cêìu cuãa baån.
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Töi thaânh thêåt tin rùçng, tòm àûúåc nhûäng ngûúâi phuâ húåp coá caã TAÂI lêîn 
TÊM laâ viïåc laâm khoá khùn nhêët àöëi vúái möåt doanh nhên. Vúái bïì daây laâm 
viïåc vúái hún 300 ngaân ngûúâi vaâ 150 cöng ty trong suöët 15 nùm qua, 
töi gùåp khöng àïën 10% ngûúâi coá caã TAÂI lêîn TÊM àaáng tuyïín duång àïí 
xêy dûång möåt àöåi nguä haång nhêët. Quaã thêåt nhûäng ngûúâi nhû vêåy hiïëm 
nhû laá muâa thu.

Vò thïë, baån àûâng vöåi kyâ voång laâ chó cêìn àùng möåt mêíu tin tuyïín duång 
trïn maång hay trïn baáo laâ nhûäng ngûúâi “trong mú” kia seä chaåy àïën 
vúái baån ngay. Trung bònh, töi phaãi phoãng vêën khoaãng 30 ûáng viïn múái 
tuyïín àûúåc möåt ngûúâi maâ töi tin laâ seä àem laåi giaá trõ cho cöng ty. Vaâ àïí 
coá àûúåc 30 lêìn phoãng vêën àoá, töi phaãi boã ài 300 höì sú xin viïåc khaác 
khöng àaáng xem xeát.

Nhûng xin baån àûâng vöåi thêët voång! Vúái tû caách laâ ngûúâi àaäi caát tòm vaâng, 
baån phaãi àaâo haâng têën àêët múái mong nhùåt àûúåc möåt haåt vaâng chûá. Thò 
tòm ngûúâi cuäng giöëng nhû vêåy, chùèng phaãi con ngûúâi laâ thûá taâi saãn quyá 
baáu nhêët àoá sao? Sau khi têåp húåp àûúåc möåt àöåi nguä nhû thïë, baån seä 
chûáng kiïën sûå thaânh cöng cuãa cöng ty baån dûúái lûåc àêíy cuãa hoå.

Àïí töi tiïët löå cho baån biïët möåt sûå thêåt àaáng lo ngaåi hún. Nhûäng ngûúâi 
taâi gioãi thûúâng chùèng mêëy khi àïí mùæt àïën caác thöng baáo tuyïín duång! Lyá 
do laâ vò nhûäng ngûúâi naây hiïëm khi naâo phaãi ài tòm viïåc maâ coân bõ “sùn 
àuöíi” raáo riïët nûäa laâ khaác. 10% nhûäng ngûúâi taåo ra nhiïìu giaá trõ nhêët 
luön àûúåc nhûäng cöng ty haâng àêìu traãi thaãm àoã àoán mûâng. Thêåm chñ 
trûúác khi hoå quyïët àõnh rúâi boã cöng viïåc hiïån taåi, nhûäng cöng ty khaác 
muöën coá àûúåc nhên taâi, àaä chuã àöång àûa ra nhiïìu lúâi múâi hêëp dêîn. 

Múã röång quan hïå vaâ àaánh tiïëng khùæp núi
Vêåy laâm thïë naâo àïí baån coá thïí tòm kiïëm vaâ tuyïín duång àûúåc nhûäng 
ngûúâi nhû vêåy, trong khi hoå bao giúâ cuäng “àùæt” viïåc? Vêîn coá caách, haäy 
liïn tuåc múã röång möëi quan hïå thöng qua caác hoaåt àöång thûúng maåi liïn 
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quan àïën lônh vûåc cuãa baån hay troâ chuyïån vúái àöëi thuã caånh tranh, àùåc 
biïåt laâ nhûäng ngûúâi àïën tûâ caác cöng ty lúán. Haäy cho hoå biïët baån àang 
tòm nhûäng ngûúâi gioãi gia nhêåp cöng ty mònh. Bùçng caách naây, nhûäng 
ngûúâi khöng hoaân toaân thoãa maän vúái cöng viïåc hiïån taåi coá thïí cên nhùæc 
lúâi àïì nghõ cuãa baån. Hoùåc hoå coá thïí haáo hûác vúái triïín voång àûúåc laâm 
viïåc trong cöng ty àêìy hûáa heån cuãa baån. 

Haäy àïí ngûúâi taâi thu huát ngûúâi taâi 
Töi cuäng phaát hiïån ra rùçng nhûäng ngûúâi taâi nùng thûúâng hay gùåp gúä 
nhau theo quy luêåt ngûu têìm ngûu, maä têìm maä. Nhûäng giaáo viïn gioãi 
vaâ giaâu têm huyïët thûúâng laâm baån vúái nhûäng giaáo viïn giöëng nhû hoå, 
caác àêìu bïëp coá tiïëng trong nghïì cuäng thûúâng giao du vúái nhau. Khi 
trong cöng ty baån coá vaâi ngûúâi nhû vêåy, haäy àïì nghõ hoå giúái thiïåu baån 
beâ cuãa hoå, cuäng laâ chuyïn gia haâng àêìu trong cuâng lônh vûåc vúái hoå.

Tòm kiïëm nhûäng viïn kim cûúng thö
Chùæc baån khöng khoãi bùn khoùn, lêëy tiïìn àêu ra traã mûác lûúng cao 
ngêët àïí thu huát hiïìn taâi vïì laâm cho cöng ty mònh. Nïëu trong giai àoaån 
àêìu, tiïìn baåc chûa döìi daâo, baån haäy chõu khoá ài tòm nhûäng “viïn kim 
cûúng thö” chûa àûúåc khaám phaá.

Haäy àïí mùæt àïën nhûäng sinh viïn múái ra trûúâng hoùåc nhûäng ngûúâi coá 
dûúái 3 nùm kinh nghiïåm laâm viïåc. Khöng ñt ngûúâi treã tuöíi naây coá caã 
TAÂI lêîn TÊM, chó thiïëu kinh nghiïåm laâm viïåc maâ thöi. Chñnh vò vêåy, hoå 
thûúâng chêëp nhêån mûác lûúng thêëp hún vaâ coá àöång cú hoåc hoãi thïm. 
Haäy tòm àïën nhûäng trûúâng àaåi hoåc trong vuâng, giúái thiïåu vïì cöng ty cuãa 
baån vúái nhûäng sinh viïn sùæp töët nghiïåp. 

Khi múái múã AKLTG, töi coá àõnh hûúáng chó tuyïín duång nhûäng nhên viïn 
treã tuöíi nhûng taâi nùng vaâ àêìy nhiïåt huyïët vúái mûác lûúng phaãi chùng. 
Vaâ giúâ àêy, sau 6 nùm hoaåt àöång, àöå tuöíi trung bònh cuãa àöåi nguä trong 
mú cuãa töi chó laâ 29. 
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Àaäi ngöå bùçng cöí phêìn hay lúåi tûác
Mùåc duâ tuyïín duång sinh viïn múái ra trûúâng giuáp tiïët kiïåm chi phñ, 
viïåc múâi nhûäng chuyïn gia coá kinh nghiïåm laâm viïåc trong caác cöng 
ty haâng àêìu vïì laänh àaåo maãng tiïëp thõ, vêån haânh vaâ taâi chñnh cuäng 
rêët quan troång. Nhûäng ngûúâi naây coá thïí mang nhûäng kinh nghiïåm vaâ 
tiïu chuêín laâm viïåc haâng àêìu tûâ caác cöng ty àa quöëc gia vïì aáp duång 
cho cöng ty baån. 

Nhûäng sinh viïn múái töët nghiïåp thûúâng coá thûâa khaã nùng vaâ sûå nhiïåt 
tònh nhûng laåi thiïëu kinh nghiïåm laâm viïåc úã caác cöng ty lúán àïí coá thïí 
àêíy nhanh tiïën àöå phaát triïín cuãa cöng ty baån. Hoå thûúâng laå lêîm vúái 
viïåc taåo ra nhûäng hïå thöëng, phûúng thûác hoaåt àöång vaâ nhûäng cöng cuå 
àaánh giaá hiïåu quaã cöng viïåc. Hoå cêìn àûúåc àaâo taåo búãi nhûäng ngûúâi 
giaâu kinh nghiïåm hún.

Vêåy laâm thïë naâo àïí baån múâi àûúåc nhûäng chuyïn gia laäo luyïån àoá? Töi 
phaát hiïån ra rùçng nhiïìu ngûúâi trong söë hoå sùén saâng rúâi boã nhûäng cöng 
ty àöì söå vaâ tham gia vaâo nhûäng cöng ty non treã, núi hoå coá nhiïìu aãnh 
hûúãng hún vaâ coá cú höåi xêy dûång möåt caái gò àoá. Viïåc baån cêìn laâm laâ 
“baán” cho hoå ûúác mú. 

Têët nhiïn, baån khoá coá thïí traã cho hoå haâng chuåc ngaân àö möîi thaáng nhû 
mûác lûúng hiïån taåi cuãa hoå, nhûng baån coá thïí àaäi ngöå hoå bùçng cöí phêìn 
hoùåc möåt phêìn lúåi nhuêån cuãa cöng ty. 

Toám laåi, àïí tuyïín àûúåc nhên taâi, baån cêìn laâm nhûäng viïåc sau:
n Àùng quaãng caáo tuyïín duång trïn baáo hay caác trang web tuyïín duång 

nhû www.vietnamworks.com hay www.hrvietnam.com. Nhûng haäy 
chuêín bõ tinh thêìn saâng loåc haâng trùm höì sú xin viïåc khöng àaáp ûáng 
tiïu chuêín cuãa baån.

n Thûúâng xuyïn tham dûå caác hoaåt àöång vaâ sûå kiïån coá liïn quan àïën 
ngaânh nghïì cuãa baån àïí múã röång quan hïå vaâ gùåp gúä àöëi thuã caånh 
tranh. Cho hoå biïët rùçng baån àang tuyïín duång nhên taâi.  
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n Tuyïín duång sinh viïn sùæp töët nghiïåp tûâ nhûäng trûúâng àaåi hoåc haâng 
àêìu trong nûúác. Chó tuyïín nhûäng ngûúâi taâi gioãi vaâ àam mï nhêët.

n Thu huát nhên taâi coá nhiïìu nùm kinh nghiïåm úã caác cöng ty lúán bùçng 
chïë àöå àaäi ngöå cöí phêìn hoùåc chia möåt phêìn lúåi tûác. 

BÛÚÁC 3: LÛÅA CHOÅN VAÂ ÀAÁNH GIAÁ 
Hêìu nhû ûáng viïn naâo cuäng seä noái vúái baån vaâ viïët trong lyá lõch cuãa mònh 
rùçng hoå say mï cöng viïåc, chùm chó, khöng nïì haâ khoá nhoåc, coá tinh 
thêìn hoåc hoãi, daám chõu traách nhiïåm vaâ luön coá nhûäng saáng kiïën múái. 
Tiïëc thay, sûå thêåt thûúâng ài ngûúåc laåi. 

Vêåy laâm thïë naâo àïí baån khaám phaá sûå thêåt? Laâm thïë naâo àïí baån biïët 
ûáng viïn coá caã TÊM lêîn TAÂI? Mùåc duâ khöng coá caách thûác naâo laâ hoaân 
haão, àêy laâ “pheáp thûã” maâ töi sûã duång: àûa ra 5 voâng thûã thaách maâ 
têët caã ûáng viïn àïìu phaãi traãi qua múái àûúåc nhêån vaâo laâm. Nïëu hoå vûúåt 
qua caã 5 thûã thaách – tuy khöng khoá nhû ba cêu hoãi cuãa con Nhên Sû  
nhûng coá taác duång nhû giêëy quyâ – töi chùæc chùæn 90% rùçng hoå laâ nhûäng 
ngûúâi thñch húåp.

Sau àêy laâ 5 thûã thaách maâ chuáng töi àùåt ra.

Voâng 1: Àùåt ra nhûäng cêu hoãi tònh huöëng buöåc 
hoå phaãi suy nghô ngay taåi chöî
Àiïìu àêìu tiïn töi laâm laâ nïu ra nhûäng cêu hoãi lêëy tûâ nhûäng tònh huöëng 
coá thêåt vaâ lùæng nghe caách hoå traã lúâi. Viïåc naây giuáp töi biïët vïì niïìm tin, 
caác giaá trõ söëng vaâ caách hoå àûa ra quyïët àõnh. Vñ duå, khi töi tuyïín nhên 
viïn tiïëp thõ, töi thûúâng hoãi nhûäng cêu hoãi nhû: 
n Àêu laâ 5 lyá do chñnh khiïën möåt mêîu quaãng caáo keám hiïåu quaã?
n Cho töi biïët caách baån tòm khaách haâng tiïìm nùng cho cöng ty töi.
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n Baån seä tùng tó lïå mua haâng cho cöng ty töi bùçng caách naâo? 
n Cho töi biïët àiïìu gò laâm nïn möåt chiïën dõch tiïëp thõ hiïåu quaã hay 

khöng hiïåu quaã.

Nïëu cêìn tuyïín giaáo viïn hoùåc chuyïn gia àaâo taåo, nhûäng cêu hoãi töi 
thûúâng àûa ra nhû sau:
n Nïëu hoåc sinh mêët trêåt tûå trong lúáp, baån seä laâm gò?
n Baån coá nhûäng biïån phaáp naâo àïí khiïën hoåc sinh têåp trung trong giúâ 

hoåc?
n Baån seä àöëi xûã vúái nhûäng hoåc sinh gheát viïåc hoåc nhû thïë naâo?

Nhûäng cêu traã lúâi cuãa hoå giuáp töi biïët hoå coá àuã khaã nùng laâm töët phêån 
sûå cuãa mònh khöng (TAÂI). Tuy vêåy, chñnh gioång àiïåu, veã mùåt, àiïåu böå cûã 
chó cuãa hoå laåi noái cho töi biïët hoå coá TÊM hay khöng. Nhûäng ngûúâi coá 
TÊM seä traã lúâi rêët hùng haái vaâ hûâng hûåc khñ thïë.

Voâng 2: Taåo àiïìu kiïån cho hoå thïí hiïån
Khi caác ûáng viïn àaä qua àûúåc voâng möåt, töi àïí cho hoå thïí hiïån khaã 
nùng cuãa mònh trong cöng viïåc. Vñ duå, khi tuyïín giaáo viïn vaâ chuyïn 
gia àaâo taåo, töi yïu cêìu hoå thûåc hiïån möåt baâi giaãng 20 phuát vaâ chó àaåo 
nhên viïn cuãa mònh giaã vúâ laâm nhûäng hoåc sinh mêët trêåt tûå àïí xem hoå 
xûã lyá thïë naâo.

Khi tuyïín nhên viïn tiïëp thõ, töi àïì nghõ hoå viïët vaâ thiïët kïë möåt mêîu 
quaãng caáo vïì caác khoáa hoåc cuãa chuáng töi. Nïëu thêëy hoå do dûå hay chêìn 
chûâ khöng muöën thûåc hiïån, töi seä “àaánh rúát” hoå. 

Voâng 3: Cho hoå chúi troâ chúi
Trong voâng 3, töi têåp húåp möåt nhoám caác ûáng viïn tiïìm nùng (thûúâng 
khoaãng tûâ 30-40 ngûúâi) vaâ cho hoå chúi nhûäng troâ chúi têåp thïí, giöëng 
nhû möåt àúåt huêën luyïån vïì laâm viïåc theo nhoám. 
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Töi phaát hiïån ra rùçng trong caác troâ chúi, con ngûúâi ta thûúâng böåc löå baãn 
chêët chên thêåt vaâ haânh vi tûå nhiïn cuãa mònh. Cùn cûá vaâo caách hoå tham 
gia vaâo caác troâ chúi, baån coá thïí biïët hoå coá kyä nùng laâm viïåc theo nhoám 
hay khöng, coá daám chêëp nhêån ruãi ro, coá hûáng thuá vúái nhûäng thaách thûác 
vaâ coá phaãi laâ ngûúâi chuã àöång, kiïn trò túái cuâng hay khöng. 

Voâng 4: Thûã thaách yá muöën 
Trong voâng tiïëp theo, töi seä noái vúái nhûäng ûáng viïn tiïìm nùng vïì 
nhûäng giaá trõ, chuêín mûåc, têìm nhòn cuäng nhû sûá mïånh cuãa cöng ty. 
Thay vò veä nïn möåt bûác tranh maâu höìng vïì triïín voång tûúi saáng, töi 
cöë tònh cho hoå biïët (thêåm chñ coân phoáng àaåi) cöng viïåc khoá khùn vêët 
vaã nhû thïë naâo. 

“…Baån seä phaãi laâm viïåc vaâo nhiïìu ngaây cuöëi tuêìn, coá khi phaãi laâm viïåc 
àïën nûãa àïm, phaãi ûáng phoá vúái nhiïìu hoåc sinh caá biïåt cuäng nhû caác 
bêåc cha meå baão thuã. Trûúác àêy, nhiïìu ngûúâi khöng chõu àûúåc thûã thaách 
naây nïn àaä nghó viïåc sau möåt thúâi gian ngùæn…”

ÚÃ voâng naây, baån coá thïí chùæc chùæn rùçng nhûäng ngûúâi muöën vaâo cöng ty 
chó vò tiïìn vaâ tòm kiïëm möåt cöng viïåc nhaân haå seä tûå àöång ruát lui. Nhûäng 
ai vêîn muöën úã laåi seä àûúåc töi àaánh giaá cao. 

Voâng 5: Thûã viïåc hai tuêìn
Trong voâng cuöëi cuâng, hoå seä àûúåc nhêån vaâo laâm thûã viïåc trong hai tuêìn; 
trong thúâi gian naây, töi coá quyïìn chêëm dûát húåp àöìng trong voâng 24 giúâ 
nïëu töi caãm thêëy hoå khöng àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu laâm viïåc cuãa töi. 

ÚÃ voâng naây, coá khoaãng 20% giaáo viïn vaâ chuyïn gia àaâo taåo cuãa töi 
bõ sa thaãi. Kiïíu “thûåc têåp” trong thúâi gian hai tuêìn naây coá taác duång nhû 
duâng lûãa thûã vaâng, chó nhûäng ngûúâi phuâ húåp nhêët múái truå laåi àûúåc.
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BÛÚÁC 4: BÖË TRÑ NGÛÚÂI VAÂO ÀUÁNG VÕ TRÑ
Mùåc duâ viïåc àùåt ngûúâi vaâo àuáng chöî laâ bûúác thûá 4, thêåt ra noá àûúåc thûåc 
hiïån song song vúái quaá trònh tuyïín duång. Viïåc naây coá thïí hiïíu nhû cùæt 
àùåt “ngûúâi chúi” vaâo àuáng võ trñ àïí khöng nhûäng hoå hoaân thaânh töët vai 
troâ cuãa mònh maâ coân giuáp àöìng àöåi “ghi baân”.

Coá möåt thûåc tïë, baån coá thïí tuyïín àûúåc ngûúâi coá caã TÊM lêîn TAÂI, nhûng 
nïëu baån böë trñ hoå vaâo möåt võ trñ khöng phuâ húåp thò hoå seä khöng thïí hiïån 
khaã nùng töët nhêët cuãa mònh vaâ mang laåi giaá trõ cao nhêët. Möåt huêën 
luyïån viïn gioãi nùæm roä súã trûúâng vaâ súã àoaãn cuãa tûâng cêìu thuã àïí böë trñ 
hoå vaâo caác chên tiïìn àaåo, tiïìn vïå, hêåu vïå vaâ thuã mön. Nïëu möåt cêìu thuã 
chaåy khöng nhanh nhûng coá taâi àaá vaâ bùæt boáng, anh ta seä laâ möåt tiïìn 
vïå töìi nhûng laåi laâ möåt thuã mön gioãi. 

Töi tûâng tuyïín möåt thanh niïn tïn CJ vaâo laâm nhên viïn vêån haânh taåi 
AKLTG. Àoá laâ möåt chaâng trai thöng minh, möåt cêy saáng kiïën vaâ coá tinh 
thêìn laâm viïåc tñch cûåc khiïën ai cuäng yïu mïën. Anh rêët gioãi giao tiïëp, say 
sûa hoåc hoãi moåi àiïìu vaâ biïët caách thïí hiïån mònh. Vêën àïì laâ úã chöî CJ 
laâ ngûúâi khöng chuá troång túái tiïíu tiïët vaâ thûúâng hay laâm hoãng caác buöíi 
höåi thaão vò nhûäng löîi rêët ngúá ngêín, khöng àaáng. Anh àaánh maáy sai tïn 
hoåc viïn trïn giêëy chûáng nhêån cuöëi khoáa vaâ quïn àùåt thûác ùn àuáng giúâ 
cho lúáp hoåc. 

CJ coá caã TÊM lêîn TAÂI, nhûng anh laåi úã möåt võ trñ àoâi hoãi sûå chu àaáo, 
tó mó; roä raâng võ trñ naây khöng phuâ húåp vúái nhûäng mùåt maånh vaâ kyä 
nùng cuãa anh. Búãi vò CJ giao tiïëp gioãi vaâ traân àêìy nùng lûúång, chuáng töi 
àiïìu chuyïín anh qua böå phêån baán caác lúáp huêën luyïån cho caác doanh 
nghiïåp vaâ quaãn lyá khaách haâng. Trong voâng ba thaáng, anh mang vïì 
nhûäng àún àùåt haâng trõ giaá 300.000 àö vaâ trúã thaânh möåt trong nhûäng 
tû vêën viïn gioãi nhêët trong maãng àaâo taåo doanh nghiïåp cuãa töi. 

Cho duâ möåt ngûúâi nöåp àún vaâo möåt võ trñ naâo àoá, baån haäy thêåt tònh hoãi 
xem hoå coá hûáng thuá vúái möåt võ trñ khaác phuâ húåp vúái taâi nùng vaâ kyä nùng 
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cuãa hoå, laâ lônh vûåc maâ hoå coá thïí thêåt sûå “toãa saáng”. Chó cêìn hoå coá TÊM 
vaâ coá TAÂI, bao giúâ cuäng coá nhûäng chöî àûáng xûáng àaáng trong cöng ty 
giuáp hoå taåo nïn giaá trõ. 

Noái chung, coá böën vai troâ chñnh maâ baån coá thïí sùæp xïëp ngûúâi trong 
cöng ty. Böën vai troâ naây àoâi hoãi nhûäng tñnh caách vaâ kyä nùng rêët khaác 
nhau. Thêåt ra, àïí möåt cöng ty thaânh cöng, baån phaãi àuã böën loaåi ngûúâi 
naây. Khi möåt cöng ty khöng coá ngûúâi nùæm giûä möåt trong böën vai troâ naây, 
cöng viïåc kinh doanh thûúâng thêët baåi. 

BÖËN VAI TROÂ THEN CHÖËT TRONG 
BÊËT CÛÁ DOANH NGHIÏåP NAÂO
Böën vai troâ quan troång trong kinh doanh laâ gò? Àoá laâ vai troâ cuãa ngûúâi 
taåo dûång, ngûúâi quaãn lyá, chuyïn gia vaâ ngûúâi baán haâng. 

1) Ngûúâi taåo dûång
Ngûúâi taåo dûång coá thïí vñ nhû thuyïìn trûúãng möåt con taâu hay nhaåc 
trûúãng möåt daân nhaåc. Têët caã nhûäng cöng ty muöën thaânh cöng àïìu cêìn 
möåt ngûúâi taåo dûång vaâ vai troâ àoá thûúâng thuöåc vïì ngûúâi saáng lêåp/chuã 
cöng ty. Àoá laâ ngûúâi coá têìm nhòn roä hûúáng vïì tûúng lai. Hoå biïët cöng ty 
mònh seä nhû thïë naâo trong 10 nùm túái. Àoá thûúâng laâ ngûúâi thiïn vïì naäo 
phaãi, liïn tuåc àöíi múái saãn phêím, dõch vuå vaâ phûúng caách thûåc hiïån.

Nhûäng cöng ty muöën vïì àñch àïìu cêìn võ thuyïìn trûúãng naây – ngûúâi 
leâo laái con taâu khiïën moåi ngûúâi nhòn theo hûúáng cuãa mònh vaâ luön 
saáng taåo àïí cöng ty giûä vûäng lúåi thïë caånh tranh vaâ khöng bõ tuåt laåi trïn 
àûúâng àua.

Vñ duå, Steve Jobs laâ ngûúâi saáng lêåp ra Apple vaâ laâ linh höìn cuãa noá. Khi 
öng bõ buöåc phaãi rúâi khoãi con taâu cuãa mònh vaâo nhûäng nùm 1980 thò 
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Apple cuäng bùæt àêìu xuöëng döëc. Saãn phêím cuãa noá (Mac àúâi àêìu) trúã 
nïn löîi thúâi nhûng khöng coân ai coá sûác saáng taåo àïí cho ra àúâi nhûäng 
saãn phêím mang tñnh àöåt phaá nhû trûúác. Khi Steve trúã laåi Apple vaâo nùm 
2000, öng lêåp tûác taåo ra iMac, iTunes, iPod, iPhone vaâ àûa Apple trúã 
laåi laâ möåt trong nhûäng cöng ty cöng nghïå cao lúán nhêët thïë giúái. Giaá cöí 
phiïíu cöng ty tùng tûâ 18 àö lïn 200 àö trong voâng 7 nùm. 

Bïn caånh ngûúâi saáng lêåp/chuã doanh nghiïåp, caác cöng ty lúán hún thûúâng 
coá caác chiïën lûúåc gia, caác nhaâ àêìu tû vaâ nghiïn cûáu àoáng vai troâ ngûúâi 
taåo dûång. 

Ngûúâi taåo dûång, bïn caånh àiïím maånh cuãa mònh, cuäng coá nhûäng àiïím 
yïëu. Hoå coá xu hûúáng nghô àïën “bûác tranh toaân caãnh” maâ quïn ài chi 
tiïët. Hoå thûúâng khöng tó mó vaâ thiïëu oác töí chûác. Hoå rêët gioãi khúãi xûúáng 
nhûäng viïåc múái meã, nhûng khöng àuã sûác triïín khai vaâ hoaân têët noá. Baån 
coá thïí nhêån ra ngûúâi taåo dûång bùçng caách xem anh ta sùæp xïëp haânh lyá 
cuãa mònh. Anh ta seä neám moåi thûá vaâo vali maâ khöng quan têm àïën viïåc 
sùæp xïëp goån gaâng.

Möåt cöng ty maâ chó coá toaân mêîu ngûúâi taåo dûång seä döìi daâo yá tûúãng, 
nhûng laåi khöng coá khaã nùng biïën chuáng thaânh hiïån thûåc. Àoá laâ lyá do 
taåi sao cöng ty naâo cuäng phaãi coá nhûäng ngûúâi “àoáng vai troâ” quaãn lyá.

2) Ngûúâi quaãn lyá
Trong khi thïë maånh cuãa Bill Gates laâ phaát minh vaâ lêåp trònh nhûäng giaãi 
phaáp phêìn mïìm mang tñnh àöåt phaá thò vai troâ cuãa Steve Ballmer (CEO 
cuãa Microsoft vaâ àöëi taác cuãa Bill Gates) laâ àaãm baão moåi ngûúâi trong 
cöng ty thûåc hiïån töët phêìn viïåc cuãa mònh àïí biïën ûúác mú chung thaânh 
hiïån thûåc. Trong khi Bill Gates laâ ngûúâi taåo dûång cuãa Microsoft, Steve 
Ballmer laâ “trûúãng böëi” cuãa àöåi nguä “quaãn lyá”; dûúái cêy gêåy chó huy cuãa 
öng coân coá haâng ngaân giaám àöëc vaâ trûúãng phoâng ban khaác àaãm nhiïåm 
vai troâ “quaãn lyá” úã nhûäng cêëp àöå khaác nhau. 
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Tñnh caách cuãa ngûúâi quaãn lyá hoaân toaân àöëi lêåp vúái ngûúâi taåo dûång. 
Ngûúâi quaãn lyá thöng thûúâng seä laâ möåt ngûúâi thiïn vïì naäo traái – möåt 
ngûúâi nïì nïëp, laâm viïåc theo quy cuã trêåt tûå vaâ thñch dûå àoaán moåi chuyïån. 
Trong khi ngûúâi taåo dûång luön nghô túái tûúng lai, ngûúâi quaãn lyá laåi söëng 
vúái hiïån taåi. Ngûúâi taåo dûång têåp trung vaâo bûác tranh töíng thïí, coân 
ngûúâi quaãn lyá lûu yá àïën tûâng chi tiïët. Ngûúâi taåo dûång haânh àöång theo 
ngêîu hûáng vaâ thiïëu töí chûác, trong khi ngûúâi quaãn lyá rêët ngùn nùæp, thûåc 
tïë vaâ gheát nhûäng gò khöng chùæc chùæn. 

Chêm ngön cuãa ngûúâi quaãn lyá laâ, “Moåi thûá àïìu coá chöî cuãa noá vaâ phaãi 
úã vaâo àuáng chöî”. Hoå thûúâng rêët gioãi trong viïåc lïn kïë hoaåch, töí chûác, 
ra thúâi haån vaâ theo doäi àïí àaãm baão moåi thûá àïìu àûúåc thûåc hiïån theo 
àuáng kïë hoaåch. Vaâ àûúng nhiïn baån coá thïí tûúãng tûúång haânh lyá cuãa 
nhûäng ngûúâi naây nhû thïë naâo röìi àêëy. 

Cuäng nhû ngûúâi taåo dûång, tñnh caách cuãa ngûúâi quaãn lyá cuäng coá àiïím 
thiïëu huåt. Hoå khöng thñch sûå thay àöíi vaâ hoå thûúâng têåp trung quaá nhiïìu 
vaâo chi tiïët maâ quïn ài hoùåc khöng thêëy hïët bûác tranh töíng thïí.

Trong khi ngûúâi taåo dûång mú möång vaâ saáng taåo, ngûúâi quaãn lyá lïn 
kïë hoaåch thûåc hiïån theo àuáng caách thò chuyïn gia laâ ngûúâi taåo ra saãn 
phêím vaâ dõch vuå.

3) Chuyïn gia
Chuyïn gia laâ ngûúâi coá nhûäng kyä nùng cêìn thiïët vïì mùåt chuyïn mön kyä 
thuêåt cuãa cöng ty. Duâ têåp trung vaâo chi tiïët, hoå vêîn coá khaã nùng saáng 
taåo. Chuyïn gia chñnh laâ nhûäng lêåp trònh viïn trong caác cöng ty phêìn 
mïìm, àêìu bïëp trong nhaâ haâng, thúå laâm àêìu trong tiïåm uöën toác, ngûúâi 
viïët kõch baãn trong caác cöng ty quaãng caáo vaâ giaáo viïn trong caác trung 
têm àaâo taåo. 

Trong bêët kyâ möåt ngaânh kinh doanh naâo, baån cuäng cêìn coá caác loaåi 
chuyïn gia khaác nhau trong nhûäng böå phêån khaác nhau. Vñ duå trong 
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cöng ty vïì giaáo duåc àaâo taåo cuãa töi, chuyïn gia cuãa töi bao göìm nhûäng 
chuyïn gia àaâo taåo, giaáo viïn, huêën luyïån viïn, tû vêën viïn, chuyïn viïn 
vêån haânh, chuyïn viïn kyä thuêåt vïì êm thanh/aánh saáng vaâ ngûúâi quaãn 
lyá taâi chñnh. 

Hêìu hïët nhûäng ngûúâi múã cöng ty thûúâng xuêët phaát tûâ vai troâ chuyïn gia 
(vñ duå möåt giaáo viïn múã trung têm daåy hoåc). Tuy nhiïn, do thiïëu kyä nùng 
cuãa “ngûúâi taåo dûång” vaâ “ngûúâi quaãn lyá”, cöng ty cuãa hoå khöng thïí 
thoaát khoãi khuön khöí cuãa möåt cöng ty tû nhên àún leã. 

Chuyïn gia thûúâng têåp trung vaâ daânh nhiïìu thúâi gian cho nhûäng viïåc 
chuyïn mön nïn hoå thiïëu têìm nhòn cho cöng ty, gùåp khoá khùn trong viïåc 
àöíi múái phûúng thûác hoaåt àöång vaâ thiïëu kyä nùng quaãn lyá nhên sûå.

4) Ngûúâi baán haâng
Cuöëi cuâng, têët caã caác cöng ty thaânh cöng àïìu cêìn nhûäng ngûúâi coá tñch 
caách cuãa “ngûúâi baán haâng”. Coá thïí vñ hoå nhû nhûäng “thûúng nhên”, coá 
khaã nùng mang laåi nhiïìu húåp àöìng laâm ùn vaâ khaách haâng. 

Trong ngaânh kinh doanh giûäa doanh nghiïåp vúái doanh nghiïåp (Business 
to Business), ngûúâi baán haâng thûúâng àûúåc biïët àïën nhû nhên viïn phaát 
triïín kinh doanh hay chuyïn viïn baán haâng. Nhûäng ngûúâi naây coá kyä 
nùng giao tiïëp töët vaâ nùæm àûúåc nghïå thuêåt taåo dûång caác möëi quan hïå. 
Hoå laâ nhûäng ngûúâi hûúáng ngoaåi, thñch gùåp gúä moåi ngûúâi, khöng ngaåi 
nguâng múã àêìu cuöåc noái chuyïån vúái nhûäng ngûúâi laå trong möåt bûäa tiïåc. 
Hoå luön nhúá tïn moåi ngûúâi vaâ thñch laâm ngûúâi khaác vui loâng. Hoå rêët 
gioãi xêy dûång caác möëi quan hïå, gioãi thuyïët phuåc ngûúâi khaác vaâ gioãi 
baán haâng. 

Trong ngaânh kinh doanh theo hònh thûác doanh nghiïåp vúái ngûúâi tiïu 
duâng (Business to Consumer), ngûúâi baán haâng coá thïí khöng cêìn phaãi 
gùåp nhiïìu ngûúâi, nhûng hoå laâ ngûúâi hiïíu roä têm lyá khaách haâng, vaâ gioãi 
trong caác phûúng thûác khuyïën maäi, tiïëp thõ.
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Do vêåy, khi phoãng vêën möåt ûáng viïn, baån phaãi nhêån ra àûúåc kiïíu tñnh 
caách cuãa hoå vaâ tòm ra vai troâ thñch húåp nhêët vúái ngûúâi àoá. Coá rêët nhiïìu 
baâi trùæc nghiïåm têm lyá maâ baån coá thïí duâng nhû MBTI (Myers-Briggs 
Type Indicator) hoùåc cöng cuå phên loaåi DISC. 

BÛÚÁC 5: GIUÁP NHÊN VIÏN PHAÁT HUY 
HÏËT KHAÃ NÙNG 
Bûúác cuöëi cuâng laâ giuáp nhên viïn phaát huy hïët khaã nùng cuãa mònh bùçng 
caách taåo ra vùn hoáa thaânh cöng vaâ cuãng cöë àiïìu àoá qua khêu àaâo taåo 
vaâ huêën luyïån nhên viïn. Khi àaä tuyïín choån àûúåc nhûäng ngûúâi coá caã 
TÊM lêîn TAÂI röìi, viïåc cêìn laâm tiïëp theo laâ àaâo taåo hoå cung caách laâm 
viïåc riïng cuãa cöng ty baån.

Nhûäng doanh nghiïåp lúán àêìu tû rêët nhiïìu thúâi gian (thêåm chñ rêët nhiïìu 
tiïìn nïëu cêìn thiïët) àïí nhên viïn múái thêëm nhuêìn àûúåc vùn hoáa thaânh 
cöng cuãa cöng ty. Caác nhên viïn naây àûúåc hûúáng dêîn rùçng hoå phaãi 
tuên thuã nhûäng chuêín mûåc, giaá trõ, niïìm tin, nguyïn tùæc nhêët àõnh àïí coá 
thïí thaânh cöng trong cöng ty. 

Nhiïìu cöng ty thaânh cöng nhúâ taåo ra àûúåc vùn hoáa thaânh cöng
Möîi cöng ty àïìu coá möåt vùn hoáa riïng. Vùn hoáa cöng ty laâ caách thûác 
laâm viïåc àûúåc chêëp nhêån trong möåt cöng ty. Theo leä thûúâng, con ngûúâi 
seä thñch nghi dêìn vúái möi trûúâng xung quanh hoå. 

Töi phaát hiïån ra rùçng, thêåm chñ möåt ngûúâi coá àöång lûåc vaâ laâm viïåc 
nghiïm tuác, sau möåt thúâi gian cuäng trúã nïn thúâ ú, chaán naãn vaâ lûúâi 
biïëng, khi àûúåc àùåt vaâo möåt möi trûúâng laâm viïåc maâ ai cuäng laâm viïåc 
leâ pheâ. Trong möåt vùn hoáa nhû vêåy, caã nhûäng ngûúâi hùng haái bêím sinh 
cuäng trúã nïn e deâ, ngaåi khöng daám toã ra tñch cûåc vò súå bõ ngûúâi khaác têíy 
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chay hoùåc chïë nhaåo (“laâm ra veã”, “phaá àaám”). Ngûúåc laåi, möåt ngûúâi 
lûúâi biïëng seä trúã nïn nhiïåt tònh hún, chùm chó hún nïëu xung quanh anh 
ta ai cuäng nùng àöång, phêën chêën vaâ tñch cûåc. 

Nïëu baån khöng tûå xêy dûång möåt vùn hoáa maâ baån muöën aáp duång vaâo 
cöng ty cuãa mònh vaâ huêën luyïån moåi ngûúâi tuên theo, vùn hoáa cöng ty 
seä phaát triïín möåt caách tûå phaát vaâ thûúâng thò khöng tñch cûåc cho lùæm. 

Haäy nghô laåi xem, vùn hoáa cuãa cöng ty baån (hoùåc cöng ty cuöëi cuâng maâ 
baån laâm viïåc) laâ gò? Àoá coá phaãi laâ vùn hoáa trong àoá moåi ngûúâi giuáp 
àúä lêîn nhau hay laâ bêìu khöng khñ “maånh ai nêëy söëng”, “súå ruát dêy 
àöång rûâng” hay “giêëu döët”? Àoá coá phaãi laâ vùn hoáa cúãi múã, vui veã hay 
nghiïm tuác vúái nhiïìu raâng buöåc, quy àõnh? Viïåc tuên thuã giúâ giêëc coá laâ 
möåt phêìn cuãa vùn hoáa cöng ty khöng, hay moåi ngûúâi àaä quen vúái viïåc 
ài trïî vïì súám?

Caác cöng ty lúán khöng bao giúâ phoá mùåc vùn hoáa cöng ty cho may ruãi. 
Ngûúâi saáng lêåp vaâ ban quaãn lyá cao cêëp luön laâ ngûúâi quyïët àõnh nhûäng 
giaá trõ vaâ nguyïn tùæc trong cöng ty vaâ baão àaãm bêët cûá ai gia nhêåp vaâo 
gia àònh naây àïìu phaãi thêëm nhuêìn nhûäng àiïìu àoá. 

Trong chûúng trûúác, töi kïí chuyïån mònh laâm àöí möåt ly traâ chanh taåi möåt 
cûãa haâng McDonald’s, möåt nhên viïn lêåp tûác coá mùåt, mang cho töi möåt 
ly traâ khaác trong voâng chûa túái nùm phuát. Múái àêy, töi cuäng gheá vaâo möåt 
cûãa haâng McDonald’s úã sên bay quöëc tïë Kuala Lumpur vaâ àïën quêìy goåi 
thûác ùn. Möåt nhên viïn phuåc vuå thêëy töi tay xaách naách mang nhiïìu thûá, 
lêåp tûác giuáp töi mang khay àöì ùn túái baân gêìn nhêët. 

Sao töi laåi àûúåc hûúãng sûå ûu aái naây taåi McDonald’s? Coá phaãi töi gùåp 
may trong caã hai lêìn êëy? Hay laâ töi vö tònh àûúåc nhûäng “nhên viïn tiïu biïíu 
trong nùm” phuåc vuå? Hay laâ hoå àang trong têm traång vui veã thñch giuáp àúä 
ngûúâi khaác? Khöng phaãi! Àoá laâ vò hoå nùæm roä vùn hoáa cuãa McDonald’s, 
lêëy viïåc phuåc vuå khaách haâng chu àaáo vaâ lõch sûå lïn haâng àêìu. Thêåt ra, 
têët caã caác caán böå quaãn lyá cuãa McDonald’s àïìu phaãi traãi qua nhûäng giúâ 
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huêën luyïån taåi Hambuger University cuãa McDonald’s trûúác khi àûúåc 
pheáp quaãn lyá nhaâ haâng. Töi àoan chùæc rùçng nhûäng àiïìu xaãy ra vúái töi seä 
xaãy ra vúái baån úã bêët kyâ cûãa haâng McDonald’s naâo trïn thïë giúái (tuy vêåy 
töi khöng khuyïën khñch baån cöë tònh laâm àöí ly nûúác cuãa mònh àêu).

Vaâ möåt vñ duå nûäa. Nïëu baån àïën bêët kyâ cöng viïn giaãi trñ Disneyland naâo, 
baån seä thêëy nhên viïn úã àêy ai cuäng coá nuå cûúâi thûúâng trûåc trïn möi 
vaâ toã ra rêët thên thiïån. Nïëu ai àoá vö tònh xaã raác, mêíu raác seä àûúåc nhùåt 
lïn ngay trong voâng chûa àêìy 10 phuát. Bêët kyâ nhên viïn naâo ài ngang 
qua seä tûå àöång lûúåm lïn boã vaâo thuâng raác. Àún giaãn thöi, àoá laâ vò vùn 
hoáa cuãa Disneyland laâ taåo ra möåt núi laâm viïåc töët vaâ khiïën moåi ngûúâi 
vui veã.

Do àoá, haäy quyïët àõnh caác giaá trõ, nguyïn tùæc vaâ chuêín mûåc àïí taåo nïn 
vùn hoáa cöng ty cuãa baån. Baån cuäng phaãi àïì ra nhûäng tiïu chuêín roä 
raâng àïí àaánh giaá hiïåu quaã hoaân thaânh cöng viïåc cho têët caã nhên viïn. 
Bùçng caách naây, hoå biïët roä yïu cêìu cöng viïåc vaâ kïët quaã hoå cêìn àaåt àûúåc 
àïí nhêån àûúåc phêìn thûúãng vaâ àûúåc thùng tiïën. Sau àoá, baån haäy thiïët kïë 
möåt chûúng trònh huêën luyïån vùn hoáa cöng ty möåt caách àïìu àùån. Khöng 
thïí hy voång chó sau möåt lêìn phöí biïën, têët caã nhên viïn cuãa baån seä tuên 
thuã quy àõnh nghiïm ngùåt nöåi quy trong moåi hoaân caãnh.

Vñ duå, taåi AKLTG, têët caã caác chuyïn gia àaâo taåo cuãa töi àïìu phaãi traãi 
qua 120 giúâ huêën luyïån phûúng phaáp giaãng daåy àöåc àaáo do töi thiïët 
kïë, caác kyä nùng thuyïët trònh, têm lyá treã em vaâ vùn hoáa thaânh cöng cuãa 
AKLTG. Hoå àûúåc truyïìn àaåt rùçng vúái tû caách laâ möåt chuyïn gia àaâo taåo 
cuãa AKLTG, hoå phaãi tuên thuã caác nguyïn tùæc: 1) chñnh trûåc, 2) saáng taåo, 
3) xuêët sùæc, 4) traách nhiïåm, 5) àam mï, 6) höî trúå lêîn nhau vaâ 7) giao 
tiïëp cúãi múã vaâ thaânh thêåt.

Bïn caånh àoá, baån phaãi daânh ra möåt khoaãn ngên saách möîi nùm àïí cûã 
nhên viïn (àùåc biïåt laâ nhûäng ngûúâi úã cûúng võ laänh àaåo) tham gia caác 
buöíi höåi thaão vaâ chûúng trònh huêën luyïån àïí giuáp hoå luön theo kõp nhûäng 
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xu hûúáng múái nhêët cuäng nhû phaát triïín kyä nùng cuãa hoå. Nhûäng àiïìu naây 
cuöëi cuâng seä quay laåi giuáp taåo ra nhiïìu giaá trõ hún cho cöng ty. 

Àûâng nghô rùçng baån phaãi àúåi cho àïën khi cöng ty trúã thaânh möåt doanh 
nghiïåp trõ giaá haâng triïåu àö röìi múái cûã nhên viïn ài hoåc. Haäy bùæt àêìu 
caâng súám caâng töët! Àêy laâ möåt trong nhûäng bñ quyïët quan troång giuáp 
cöng ty cuãa töi thaânh cöng. Ngay trong thúâi kyâ àêìu (2 nùm àêìu tiïn), 
chuáng töi àaä àêìu tû tiïìn cuãa àïí gûãi caác chuyïn gia àaâo taåo vaâ nhên 
viïn baán haâng àïën nhûäng buöíi höåi thaão, höåi nghõ vïì caác chûúng trònh 
giaáo duåc haâng àêìu taåi Myä vaâ Amsterdam, núi chó coá nhûäng giaám àöëc 
cao cêëp vaâ nhên vêåt quan troång cuãa Böå Giaáo Duåc Singapore múái àûúåc 
tham dûå. Mùåc duâ phaãi chi tûâ 7.000 àö àïën 8.000 àö cho möîi ngûúâi, 
nhûng töi vêîn khöng tiïëc vò àoá laâ khoaãn àêìu tû sinh lúåi. Nhûäng cöng 
nghïå giaáo duåc vaâ phûúng phaáp hoåc têåp múái nhêët maâ hoå tiïëp thu àûúåc 
àaä giuáp chuáng töi luön duy trò võ trñ dêîn àêìu vaâ taåo ra haâng triïåu àö 
doanh thu. 

BÙÆT ÀÊÌU… TUYÏÍN NHÛÄNG NHÊN VIÏN 
ÀÊÌU TIÏN
Nhiïìu doanh nhên thûúâng hoãi töi rùçng, “Khi naâo thò töi nïn bùæt àêìu 
thuï ngûúâi vaâo laâm?”. Nïëu baån thaânh lêåp cöng ty möåt mònh vaâ coá rêët 
ñt vöën (nhû töi höìi trûúác), viïåc thuï nhên viïn àïí múã röång cöng ty seä laâ 
möåt bûúác khoá khùn àöëi vúái baån.

Nhiïìu chuã doanh nghiïåp rúi vaâo trûúâng húåp naây coá xu hûúáng tiïët kiïåm 
tûâng àöìng vaâ tin rùçng, “Taåi sao töi phaãi thuï ngûúâi trong khi töi coá thïí 
laâm viïåc naây vaâ tiïët kiïåm tiïìn?”.

Töi cuäng tûâng nghô nhû thïë. Vaâ chñnh caách nghô naây seä maäi maäi kiïìm 
haäm sûå phaát triïín töåt bêåc cuãa cöng ty baån. 
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BAÂI HOÅC VÏÌ TIÏËT KIÏåM 2.000 ÀÖ MÖÅT 
THAÁNG ÀÏÍ MÊËT 4.900 ÀÖ MÖÅT NGAÂY
Àöi khi, tiïët kiïåm vaâi trùm hay vaâi ngaân àö thuï nhên viïn coá thïí laâm 
baån mêët nhiïìu hún, búãi vò baån coá thïí seä mêët ài phêìn doanh thu vaâ lúåi 
nhuêån tiïìm nùng. Àïí töi kïí baån nghe cêu chuyïån töi àaä àïí mêët cú höåi 
kiïëm 4.900 àö möåt ngaây nhû thïë naâo vaâo giai àoaån töi múái thaânh lêåp 
cöng ty àaâo taåo vaâ tûå mònh öm àöìm laâm hïët moåi thûá. 

Vò chó coá möåt mònh, töi phaãi tûå tay viïët caác àïì xuêët kinh doanh gûãi khaách 
haâng, suy nghô yá tûúãng tiïëp thõ vaâ quaãng caáo, goåi àiïån cho khaách haâng, 
thuyïët trònh saãn phêím, tûå töí chûác caác buöíi àaâo taåo bao göìm caác khêu 
hêåu cêìn vaâ chuêín bõ taâi liïåu. Töi öm luön caã cöng viïåc haânh chñnh vaâ 
taâi chñnh. 

Trong têët caã nhûäng hoaåt àöång naây, baån nghô hoaåt àöång naâo taåo ra lúåi 
nhuêån cao nhêët cho cöng ty? Àoá laâ luác töi àaâo taåo. Möîi ngaây àûáng 
lúáp, töi kiïëm àûúåc 5.000 àö (100 hoåc viïn vúái giaá 50 àö/hoåc viïn). Tuy 
nhiïn, vò möåt mònh àoáng têët caã caác vai nïn töi chó coá thïí daåy töëi àa 6 
lêìn möåt thaáng, kiïëm vïì cho cöng ty 30 ngaân àö. 

Töi “mùæc keåt” trong tònh thïë khoá xûã. Töi khöng coá àuã thúâi gian trong 
cöng taác tiïëp thõ, baán haâng vaâ kiïëm thïm khaách haâng múái nïëu daânh 
nhiïìu thúâi gian vaâo àaâo taåo. Trong khi àoá, seä chùèng coá yá nghôa gò khi coá 
thïm nhiïìu húåp àöìng àaâo taåo maâ töi laåi khöng coá àuã thúâi gian hay sûác 
lûåc àïí thûåc hiïån. Chùæc baån cuäng thêëy vêën àïì úã àêy. Khi töi coân tûå mònh 
laâm têët caã, cöng ty chó coá thïí àaåt doanh thu cao nhêët laâ 30.000 àö möåt 
thaáng (hay 360.000 àö möåt nùm) maâ thöi. 

Töi cuäng nghô túái viïåc thuï ngûúâi laâm caác cöng viïåc haânh chñnh, hêåu 
cêìn vaâ kïë toaán nhûng luác àêìu töi hïët sûác tiïët kiïåm. Töi nghô, “Nïëu mònh 
thuï möåt trúå lyá, mònh phaãi traã cho ngûúâi àoá 2.000 àö/thaáng, chi bùçng 
tûå mònh laâm àïí tiïët kiïåm söë tiïìn àoá”. Àiïìu maâ töi àaä khöng nhêån ra laâ 
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thêåt ra töi àang laâm mêët tiïìn möîi ngaây, nïëu töi tiïëp tuåc laâm nhûäng viïåc 
naây! Sao laåi coá chuyïån nhû thïë? 

Baån thêëy àêëy, nïëu chó laâm cöng taác giaãng daåy, möîi ngaây töi coá khaã nùng 
kiïëm àûúåc 5.000 àö. Nïëu thuï möåt ngûúâi trúå lyá, töi phaãi traã lûúng cho 
hoå 2.000 àö möîi thaáng, tûúng àûúng vúái 100 àö möîi ngaây (giaã àõnh 
möåt thaáng coá 20 ngaây laâm viïåc). Nïëu tûå mònh laâm caác cöng viïåc haânh 
chñnh àoá, töi seä tiïët kiïåm àûúåc 100 àö möåt ngaây. Nhûng töi seä mêët ài cú 
höåi kiïëm àûúåc 5.000 àö vò khöng coá thúâi gian raãnh àïí àaâo taåo nûäa. Vò 
thïë, hún chùèng boä hao, àïí tiïët kiïåm 100 àö möåt ngaây, töi àang mêët ài 
cú höåi kiïëm àûúåc 5.000 àö, tûác laâ mêët ài 4.900 àö möåt ngaây.

ÀÊÌU TÛ VAÂO CON NGÛÚÂI ÀÏÍ MÚÃ RÖÅNG 
QUY MÖ KINH DOANH
Khi phaát hiïån ra àiïìu àoá, töi lêåp tûác thuï möåt ngûúâi phuå töi laâm cöng 
viïåc haânh chñnh nhû: traã lúâi àiïån thoaåi, laâm cöng vùn giêëy túâ, sùæp xïëp 
khêu hêåu cêìn cho caác khoáa hoåc, liïn hïå vúái khaách haâng, v.v... 2.000 
àö laâ möåt khoaãn tiïìn khöng nhoã àöëi vúái töi, nhûng àöíi laåi töi coá thïm 5 
ngaây möîi thaáng àïí àaâo taåo vaâ kiïëm thïm àûúåc 25.000 àö/thaáng. Quaã 
laâ khöng töìi khi àêìu tû 2.000 àö vaâ kiïëm laåi àûúåc 25.000 àö. Bêy giúâ, 
cöng ty töi àaä coá doanh thu tiïìm nùng laâ 55.000 àö möîi thaáng. 

Àûúåc àaâ, töi tuyïín möåt nhên viïn kïë toaán vaâ coá thïm 2 ngaây nûäa vaâ 
doanh thu cuãa cöng ty tùng thïm 10.000 àö! Thêëy thïë, töi duâng söë 
tiïìn naây tuyïín möåt nhên viïn baán haâng vaâ möåt nhên viïn tiïëp thõ. Cuöëi 
cuâng, töi nhêån ra viïåc töi àûáng lúáp quaá nhiïìu cuäng khöng phaãi laâ caách 
sûã duång thúâi gian hiïåu quaã nhêët. Mùåc duâ töi coá thïí kiïëm 5.000 àö möåt 
ngaây, töi vêîn coá thïí traã cho möåt chuyïn gia àaâo taåo gioãi vúái giaá 2.000 
àö àïí hoå àûáng lúáp thay töi. 
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Trûúác àoá töi suy tñnh, thêåt laäng phñ khi chó kiïëm àûúåc 3.000 àö (5.000 
àö – 2.000 àö) trong khi tûå mònh coá thïí kiïëm àûúåc túái 5.000 àö. Sau 
àoá, töi nhêån ra rùçng, bùçng caách múâi nhûäng chuyïn gia àaâo taåo khaác 
àûáng lúáp thay cho mònh, töi coá thïí daânh thúâi gian töëi àa vaâo viïåc phaát 
triïín caác khoáa hoåc múái, huêën luyïån nhûäng chuyïn gia àaâo taåo múái vaâ 
thaânh lêåp chi nhaánh úã caác nûúác khaác. 

Thêåt vêåy, bùçng caách chi ra 2.000 àö phñ huêën luyïån, töi àaä coá thúâi gian 
taåo ra 10 chûúng trònh múái vaâ triïín khai song song taåi 5 quöëc gia. Thúâi 
àiïím hiïån nay (2008), sau saáu nùm hoaåt àöång, AKLTG coá töíng cöång 
105 nhên viïn, hoaåt àöång taåi 5 quöëc gia vúái töíng doanh thu hún 20 
triïåu àö. Tûâ viïåc àaâo taåo cho 3.000 hoåc viïn möîi nùm, cöng ty töi hiïån 
àaâo taåo cho hún 67.000 ngûúâi möîi nùm.

MÖÎI NHÊN VIÏN PHUÂ HÚÅP TRONG CÖNG 
TY ÀÏÌU LAÂ MÖÅT KHOAÃN ÀÊÌU TÛ
Haäy nhúá rùçng möîi nhên viïn gioãi maâ baån thuï àûúåc àïìu laâ möåt “taâi 
saãn” sinh lúåi cho cöng ty. Nïëu tuyïín duång nhên viïn baán haâng vúái mûác 
lûúng 3.000 àö, baån phaãi tñnh xem ngûúâi àoá coá khaã nùng mang laåi bao 
nhiïu lúåi nhuêån cho cöng ty. Nïëu ngûúâi àoá coá thïí mang vïì 4.500 àö 
lúåi nhuêån, àiïìu àoá coá nghôa laâ tó lïå lúåi nhuêån trïn vöën àêìu tû cuãa baån 
laâ 50% (boã ra 3.000 àö àïí lêëy thïm àûúåc 1.500 àö).

Tûúng tûå, nïëu baån tuyïín möåt nhên viïn haânh chñnh, ngûúâi naây seä khöng 
mang àïën lúåi nhuêån trûåc tiïëp cho baån, nhûng haäy nghô àïën nhûäng cöng 
viïåc (lúåi nhuêån) maâ baån coá thïí laâm thïm nhúâ coá ngûúâi naây. Chûâng naâo 
söë tiïìn baån thu vïì cao hún söë tiïìn baån boã ra cho ngûúâi àoá thò vêîn nïn 
thuï hoå laâm viïåc cho mònh, àuáng khöng? 

Thïë laâ baån àaä nùæm àûúåc nhûäng nguyïn tùæc vaâ phûúng phaáp àïí taåo ra 
möåt àöåi nguä vö àõch, bêy giúâ baån cêìn têåp trung vaâo…
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08

QUẢN LÝ TỐT  
TIỀN BẠC

CHÛÚNG 8: QUAÃN LYÁ TÖËT TIÏ ÌN BAÅC

Àaä àïën luác chuáng ta baân àïën vêën àïì quan troång nhêët àöëi vúái 
möîi doanh nhên. Thêåt oaái oùm, àêy laâ möåt trong nhûäng lyá do 

chñnh khiïën chuáng ta dêën thên vaâo con àûúâng kinh doanh nhûng laåi 
thûúâng laâ àiïìu bõ coi nheå, thêåm chñ boã qua cho àïën khi nhiïìu vêën 
àïì phaát sinh ta múái chuá yá àïën. Phaãi, töi muöën noái àïën viïåc quaãn lyá 
tiïìn baåc trong cöng ty cuãa baån.

Tiïìn baåc chñnh laâ huyïët maåch cuãa cöng ty baån. Mùåc duâ têët caã chuáng ta 
nïn bûúác vaâo kinh doanh vúái niïìm khao khaát àûúåc laâm nhûäng viïåc mònh 
yïu thñch vaâ taåo ra sûå khaác biïåt cho nhûäng ngûúâi maâ chuáng ta phuåc vuå, 
thò tiïìn baåc vêîn laâ thûá khöng thïí boã qua. Àêy laâ vêën àïì maâ chuáng ta luön 
cêìn phaãi quaãn lyá vaâ quan têm thñch àaáng àïí àaåt àûúåc thaânh cöng. 

TIÏÌN BAÅC LAÂ HUYÏËT MAÅCH  
TRONG KINH DOANH 
Möåt cöng ty khöng coá tiïìn cuäng giöëng nhû möåt ngûúâi khöng coá maáu 
hoùåc möåt chiïëc xe khöng coá xùng. Noá laâ nguöìn lûåc quan troång maâ möåt 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã232

Adam Khoo

cöng ty cêìn coá àïí phaát huy hïët tiïìm nùng. Baån coá thïí coá nhûäng yá tûúãng 
àöåc àaáo, möåt àöåi nguä nhûäng con ngûúâi taâi nùng, nhûäng saãn phêím 
tuyïåt vúâi vaâ möåt thõ trûúâng tiïìm nùng. Tuy vêåy, nïëu thiïëu ài sûå quaãn lyá 
taâi chñnh möåt caách àuáng caách, khöng möåt muåc tiïu naâo cuãa baån coá thïí 
thaânh hiïån thûåc. 

Trong àúâi, töi tûâng gùåp nhiïìu doanh nhên laâm viïåc siïng nùng, thu huát 
àûúåc rêët nhiïìu khaách haâng àöìng thúâi mang àïën cho hoå giaá trõ cao. 
Nhûng vò khöng coá ai chuá troång àïën söí saách kïë toaán, cöng viïåc kinh 
doanh dêìn dêìn luån baåi. Nhûäng àiïìu naây coá thïí traánh àûúåc nïëu ngûúâi 
chuã doanh nghiïåp hiïíu vaâ quan têm nhiïìu hún àïën viïåc quaãn lyá voâng 
quay tiïìn mùåt trong cöng ty. 

ÀA SÖË DOANH NHÊN TRAÁNH NHÒN VAÂO 
NHÛÄNG CON SÖË… BAÅN KHÖNG THÏÍ 
LAÂM ÀIÏÌU TÛÚNG TÛÅ
Cêu hoãi àûúåc àùåt ra, nïëu tiïìn baåc laâ möåt vêën àïì quan troång àïën thïë 
trong kinh doanh, cúá sao nhiïìu doanh nhên laåi xao laäng khöng daânh 
àuã thúâi gian cho noá? Coá ba lyá do chñnh: möåt laâ hoå thiïëu kiïën thûác, hai 
laâ hoå súå haäi vaâ cuöëi cuâng laâ baãn tñnh cöë hûäu thñch truâ trûâ, trò hoaän.

1) Thiïëu kiïën thûác vïì tiïìn baåc
Thêåt khöng may, rêët ñt ngûúâi àûúåc àaâo taåo vïì quaãn lyá tiïìn baåc. Trûâ khi 
chuyïn ngaânh hoåc cuãa baån laâ taâi chñnh hay kïë toaán, nhiïìu khaã nùng laâ 
baån khöng hoåc àûúåc chuát gò vïì nhûäng phûúng phaáp quaãn lyá tiïìn baåc 
khön ngoan tûâ cha meå, hay úã trûúâng phöí thöng, àaåi hoåc. 

Trïn thûåc tïë, töi biïët nhiïìu ngûúâi thêåm chñ coân khöng quaãn lyá tiïìn baåc 
caá nhên nûäa. Hoå khöng kiïím soaát chi phñ, khöng biïët mònh hiïån coá bao 
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nhiïu tiïìn vaâ khöng lïn kïë hoaåch chi tiïu haâng thaáng. Nhû möåt hïå quaã 
têët yïëu cuãa nhûäng thoái quen xêëu vïì tiïìn baåc, hoå thûúâng vûúáng vaâo núå 
nêìn hoùåc chó biïët tröng chúâ vaâo àöìng lûúng haâng thaáng. Nïëu möåt ngaây 
naâo àoá hoå múã cöng ty vaâ mang nhûäng kyä nùng quaãn lyá tiïìn keám coãi naây 
vaâo kinh doanh thò àêy seä laâ möåt thêët baåi “baáo trûúác” ngay tûâ àêìu. Vò 
thïë töi daânh caã chûúng naây àïí chia seã vúái baån caác kyä nùng cú baãn vïì 
viïåc quaãn lyá taâi chñnh möåt caách thöng thaåo. 

2) Súå tiïìn baåc
Chñnh vò khöng biïët quaãn lyá tiïìn baåc maâ nhiïìu ngûúâi súå àöëi mùåt vúái 
àiïìu naây. Nhiïìu doanh nhên têm sûå vúái töi rùçng hoå rêët ngaåi viïåc thûúâng 
xuyïn phaãi kiïím tra doanh söë baán haâng, chi tiïu vaâ nhûäng con söë taâi 
chñnh khaác. Hoå caãm thêëy cùng thùèng khi phaãi xem xeát vaâ laâm viïåc vúái 
nhûäng con söë. Hoå lo lùæng khi nhêån hoáa àún thanh toaán vaâ caâng cùng 
thùèng hún khi doanh thu khöng àûúåc nhû mong muöën. “Töi khöng 
thaåo tñnh toaán” laâ möåt trong nhûäng lúâi baâo chûäa phöí biïën nhêët maâ hoå 
thûúâng viïån ra.

Do vêåy, rêët nhiïìu ngûúâi laãng traánh viïåc naây vaâ giao phoá cho ngûúâi thên, 
hoå haâng hay möåt ngûúâi baån “àaáng tin cêåy”. “Mònh khöng raânh tñnh toaán 
tiïìn baåc, thöi àïí cho Mary lo liïåu vêåy”. Nhûng töi xin nhêën maånh àiïìu 
naây: nïëu baån khöng nùæm àûúåc söë tiïìn mùåt hiïån coá, doanh söë baán haâng 
vaâ caác chi phñ möåt caách tûúâng têån maâ giao cho ngûúâi khaác, thò xaác xuêët 
thêët baåi cuãa baån laâ 95%! Nïëu muöën thaânh cöng trong bêët cûá loaåi hònh 
kinh doanh naâo, baån phaãi vûúåt qua têm lyá e ngaåi àoá vaâ bùæt àêìu quan 
têm ngay àïën tònh hònh taâi chñnh cuãa cöng ty.

3) Thñch lêìn khên, trò hoaän
Cuöëi cuâng, rêët nhiïìu chuã cöng ty maâ töi biïët coá xu hûúáng xem cöng viïåc 
taâi chñnh vaâ kïë toaán laâ thûá yïëu. Hoå luön têåp trung vaâo nghiïn cûáu saãn 
phêím, cung cêëp dõch vuå, laâm viïåc vúái khaách haâng, quaãng baá cho cöng 
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ty hay quaãn lyá nhên sûå. “Töi khöng coá thúâi gian lo viïåc söí saách”, “Àïí 
sau cuäng àûúåc maâ, con söë coá chaåy mêët àêu maâ súå”. 

Têët nhiïn, söí saách cuãa hoå vò thïë maâ khöng àûúåc cêåp nhêåt thûúâng xuyïn. 
Hoå chó biïët àïën doanh thu, chi phñ vaâ lúåi nhuêån cuãa thaáng 5 vaâo thaáng 
9! Àiïìu naây cuäng tûúng tûå nhû viïåc möåt àöåi boáng röí thi àêëu maâ àïën hai 
tuêìn sau múái nhòn thêëy baãng àiïím! Nïëu baån chúi möåt trêån boáng röí maâ 
khöng biïët tó söë bao nhiïu, laâm sao baån biïët mònh àang thùæng hay thua? 
Laâm sao baån biïët àûúåc chiïën thuêåt cuãa mònh coá àuáng hay khöng?

Vêng, kinh doanh cuäng giöëng nhû vêåy. Têët caã doanh nhên thaânh àaåt 
àïìu phaãi thûúâng xuyïn nhòn vaâo baãng tó söë. Baån phaãi àïí mùæt theo doäi 
vaâ tñnh toaán doanh thu, chi phñ vaâ doâng tiïìn haâng ngaây, haâng tuêìn, 
haâng thaáng! Bùçng nhûäng phêìn mïìm hiïåu quaã vúái giaá phaãi chùng nhû 
Microsoft Excel vaâ Money, ai cuäng coá thïí laâm àûúåc viïåc naây.

THÛÚÂNG XUYÏN THEO DOÄI SÖÍ SAÁCH, 
THAY ÀÖÍI CHIÏËN LÛÚÅC KÕP THÚÂI ÀÏÍ 
ÀAÅT ÀÛÚÅC MUÅC TIÏU
Caác chó söë taâi chñnh cho biïët cöng ty baån coá ài àuáng hûúáng àïí àaåt 
àûúåc muåc tiïu hay khöng. Vò vêåy, nïëu khöng theo doäi thûúâng xuyïn, 
cöng ty cuãa baån coá thïí ài chïåch hûúáng vaâ àïën khi baån phaát hiïån ra 
thò àaä quaá trïî!

Sau àêy laâ möåt söë trûúâng húåp phöí biïën àöëi vúái caác cöng ty múái thaânh 
lêåp. Do khöng thûúâng xuyïn theo doäi chi tiïu, ngûúâi chuã khöng biïët 
rùçng chi phñ àaä vûúåt quaá ngên saách dûå truâ. Àïën cuöëi nùm, khi anh ta 
phaát hiïån ra thò thêëy mònh àaä bõ löî! Nïëu biïët àiïìu naây ngay tûâ àêìu, anh 
ta coá thïí tiïën haânh caác bûúác cùæt giaãm chi phñ, xoay chuyïín tònh thïë àïí 
laâm ùn coá laäi.
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Möåt trûúâng húåp thöng thûúâng khaác, ngûúâi chuã khöng biïët rùçng doanh 
thu khöng tùng trûúãng nhû dûå tñnh. Cuäng nhû trûúâng húåp trïn, anh ta 
chó phaát hiïån ra cöng ty chõu löî vaâo cuöëi nùm. Möåt trong nhûäng cú súã 
giuáp cöng ty töi thaânh cöng trong viïåc àaåt muåc tiïu doanh thu vaâ lúåi 
nhuêån haâng nùm laâ vò chuáng töi theo doäi doanh söë khöng phaãi möîi 
thaáng, möîi tuêìn maâ laâ möîi giúâ! Vaâo thúâi àiïím “haâng” àûúåc baán taåi quêìy 
thu tiïìn, möåt tin nhùæn seä àûúåc gûãi túái giaám àöëc saãn phêím vaâ giaám àöëc 
àiïìu haânh cuãa töi trong voâng möåt tiïëng. Trong ba tiïëng sau, caác con söë 
naây àûúåc nhêåp vaâo hïå thöëng kïë toaán cuãa cöng ty. Giaám àöëc àiïìu haânh 
cuãa töi seä nghiïn cûáu caác baãn baáo caáo töíng kïët doanh thu cuãa têët caã 
caác àún võ kinh doanh haâng tuêìn. 

Thúâi àiïím doanh söë baán haâng chûa àaåt chó tiïu trong tuêìn, chuáng töi 
seä xem xeát, thay àöíi chiïën lûúåc vaâ bùæt tay vaâo laâm ngay. Chuáng töi coá 
thïí àùng nhiïìu quaãng caáo hún, phaát triïín kïnh tiïëp thõ múái, giúái thiïåu 
chûúng trònh khuyïën maäi àùåc biïåt, thuác àêíy nhên viïn baán haâng cöë 
gùæng hún vaâ laâm moåi viïåc cêìn laâm àïí tùng doanh söë. 

BAÅN CÊÌN BAO NHIÏU TIÏÌN  
ÀÏÍ MÚÃ MÖÅT CÖNG TY?
Nïëu baån àang trong quaá trònh thaânh lêåp cöng ty, coá thïí baån seä bùn 
khoùn khöng biïët mònh cêìn bao nhiïu tiïìn. Nhiïìu ngûúâi quan niïåm 
rùçng cêìn coá thêåt nhiïìu tiïìn àïí xêy dûång möåt cöng ty thaânh cöng. Thêåt 
ra, àiïìu naây tuây thuöåc vaâo lônh vûåc baån muöën kinh doanh. Möåt söë ngaânh 
àoâi hoãi nhûäng khoaãn àêìu tû khöíng löì ban àêìu trong khi rêët nhiïìu ngaânh 
khaác cêìn rêët ñt vöën.

Thêåt vêåy, töi àaä bùæt àêìu kinh doanh vúái söë vöën gêìn nhû bùçng khöng. 
Adam Khoo & Associates xuêët hiïån vúái chó 500 àö (tûúng àûúng 6 triïåu 
àöìng Viïåt Nam). Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) 
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àûúåc thaânh lêåp vúái 8.000 àö (thêåm chñ àoá coân khöng phaãi laâ tiïìn cuãa 
töi). Creatsoul Entertainment (kinh doanh saân nhaãy di àöång) ra àúâi vúái 
2.500 àö (chuã yïëu àïí mua caác thiïët bõ êm thanh/aánh saáng cuä) vaâ Event 
Gurus bùæt àêìu vúái 12.000 àö. Nhû vêåy, caác ngaânh nghïì kinh doanh 
naây coá àiïím gò chung vúái nhau? Phaãi, têët caã àïìu bùæt àêìu theo kiïíu 
“doanh nghiïåp vúái doanh nghiïåp (Business to Business) hoùåc dõch vuå”.  

BÖËN LOAÅI HÒNH KINH DOANH CHÑNH
Baån coá thïí kinh doanh bùçng caách cung cêëp dõch vuå hoùåc saãn phêím (saãn 
xuêët/baán leã) cho khaách haâng. Kinh doanh saãn phêím thûúâng cêìn nhiïìu 
vöën ban àêìu (àïí mua nguyïn vêåt liïåu, xêy nhaâ maáy, vêån haânh maáy moác 
hay mua haâng hoáa nïëu baán leã). Trong khi àoá, kinh doanh dõch vuå khöng 
àoâi hoãi nhiïìu vöën nhû vêåy. Baån coá thïí baán thúâi gian vaâ cöng sûác (cùæt 
toác, sûãa chûäa maáy moác) hay kiïën thûác (tû vêën, àaâo taåo, phaáp lyá). Do 
hêìu hïët taâi saãn laâ taâi saãn trñ tuïå (yá tûúãng vaâ kiïën thûác cuãa baån), chi phñ 
lúán nhêët laâ tiïìn lûúng cho nhên viïn. 

Cöng ty cuãa baån coá thïí kinh doanh vúái àöëi tûúång ngûúâi tiïu duâng 
(Business to Consumer viïët tùæt laâ “B to C” hay “B2C”) hoùåc vúái caác 
cöng ty khaác (Business to Business, viïët tùæt laâ “B to B” hay “B2B”). “B to C” 
nhû tiïåm laâm toác, nhaâ haâng hay caác trung têm giaáo duåc thûúâng cêìn 
nhiïìu tiïìn hún àïí quaãng caáo vaâ thuï mùåt bùçng. Trong khi àoá, caác 
cöng ty “B to B” thûúâng khöng cêìn tiïìn àïí quaãng caáo vaâ khuyïën maäi. 
Húåp àöìng kiïëm àûúåc thûúâng thöng qua baán haâng trûåc tiïëp, email hay 
àiïån thoaåi. Vaâ do viïåc cung cêëp dõch vuå thûúâng àûúåc thûåc hiïån taåi vùn 
phoâng khaách haâng, viïåc thuï mùåt bùçng cuäng khöng quaá cêìn thiïët. 
Àiïím bêët lúåi cuãa “B to B” laâ viïåc thanh toaán thûúâng àûúåc thûåc hiïån 
trong khoaãng 30-60 ngaây sau khi saãn phêím/dõch vuå àûúåc cung cêëp. 
Vúái caác cöng ty “B to C”, viïåc thanh toaán àûúåc thûåc hiïån ngay lêåp tûác 
dûúái daång tiïìn mùåt. Vaâ àûúng nhiïn lûúång tiïìn cêìn cho hoaåt àöång 
cöng ty seä àûúåc àaãm baão hún. 
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Toám laåi, viïåc kinh doanh coá thïí chia thaânh 4 loåai chñnh. 1) Kinh doanh 
saãn phêím “B to B”, 2) Kinh doanh saãn phêím “B to C”, 3) Kinh doanh 
dõch vuå “B to B” vaâ 4) Kinh doanh dõch vuå “B to C”. 

Baãng liïåt kï dûúái àêy töíng kïët àiïím àùåc thuâ cuãa möîi hònh thûác kinh 
doanh. Nhû baån coá thïí thêëy, kinh doanh dõch vuå “B to B” thûúâng àûúåc 
bùæt àêìu vúái rêët ñt vöën àêìu tû. Têët caã nhûäng gò baån cêìn àïí laâm viïåc taåi 
nhaâ laâ möåt chiïëc maáy tñnh xaách tay, möåt chiïëc àiïån thoaåi di àöång vaâ trñ 
tuïå cuãa baån.

Sản phẩm “B to B”

Ví dụ:
Cung cấp thiết bị văn phòng
Phân phối phần mềm chuyên nghiệp
Cung cấp máy tính văn phòng
Gia công hàng hóa xuất khẩu

Sản phẩm “B to C”

Ví dụ:
Nhà hàng
Thực phẩm dinh dưỡng
Hàng điện tử tiêu dùng
Cửa hàng bán lẻ

Dịch vụ “B to B”

Ví dụ:
Công ty thiết kế trang web
Công ty tư vấn nhân sự/tuyển dụng
Công ty quảng cáo
Công ty đào tạo doanh nghiệp

Dịch vụ “B to C”

Ví dụ:
Tiệm làm tóc
Trung tâm ngoại ngữ
Sửa chữa điện máy

“B to B”
(+)
Chi phí quảng cáo & khuyến mãi thấp hơn
Bán hàng dựa vào quan hệ

(–)
Thanh toán từ 30-60 ngày
Dự phòng nợ xấu

“B to C”
(+)
Thanh toán trước bằng tiền mặt
Không có nợ xấu
Bán hàng nhanh
(–)
Chi phí quảng cáo/khuyến mãi cao
Vị trí bán hàng hay văn phòng rất quan trọng

Sản phẩm
(+) 
Dễ tăng quy mô
Chi phí không cố định thấp
Chất lượng đồng đều

(–)
Vốn ban đầu cao
Chi phí hàng hóa cao

Dịch vụ
(+)
Chi phí ban đầu thấp
Không cần hàng hóa

(–)
Khó tăng quy mô hơn
Chi phí không cố định cao hơn
Khó đảm bảo chất lượng hơn
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CHÛA BAO GIÚÂ VIÏåC MÚÃ MÖÅT CÖNG 
TY LAÅI THUÊÅN LÚÅI NHÛ NGAÂY NAY
Thêåt may, viïåc múã kinh doanh riïng ngaây nay reã hún nhiïìu so vúái bêët 
cûá thúâi àiïím naâo trong lõch sûã. Trong quaá khûá, baån cêìn nhiïìu tiïìn àïí 
mua vêåt liïåu thö, xêy dûång vùn phoâng/nhaâ xûúãng, mûúán cöng nhên 
vaâ quaãng caáo. Ngaây nay, nhúâ kyä thuêåt tiïn tiïën, baån hoaân toaân coá khaã 
nùng xêy dûång möåt cú nghiïåp triïåu àö vúái söë vöën khiïm töën ban àêìu! 
Têët caã nhûäng gò baån cêìn laâ möåt chiïëc maáy tñnh xaách tay, möåt chiïëc àiïån 
thoaåi di àöång vaâ têëm danh thiïëp àïí bùæt àêìu kiïëm tiïìn. Trong thúâi àaåi 
thöng tin hiïån nay, baån coá thïí baán nhûäng saãn phêím trñ tuïå/kyä thuêåt söë 
hay dõch vuå maâ khöng töën chi phñ saãn xuêët. Baån coá thïí ngöìi nhaâ maâ vêîn 
baán haâng àûúåc cho caã thïë giúái nhúâ vaâo sûác maånh cuãa Internet. Baån coá 
thïí quaãng caáo cöng ty cuãa mònh (trïn Internet nhû blog, maång xaä höåi), 
tûå laâm phim quaãng caáo (chiïëu trïn Youtube), vaâ gûãi haâng trùm ngaân 
email àïí tiïëp cêån möåt lûúång khaách haâng khöíng löì miïîn phñ. Cú höåi quaã 
laâ vö têån!

LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ MÚÃ MÖÅT CÖNG TY 
VÚÁI SÖË VÖËN KHIÏM TÖËN BAN ÀÊÌU?
Cho duâ baån quyïët àõnh kinh doanh dûúái hònh thûác naâo, haäy àïí töi chia 
seã vúái baån möåt söë chiïën lûúåc saáng taåo nhùçm giuáp baån giaãm töëi àa vöën 
àêìu tû ban àêìu.

1) Chiïën lûúåc phaát triïín chêåm maâ chùæc
Coá hai caách àïí thaânh lêåp möåt doanh nghiïåp. Caách àêìu tiïn laâ “trònh laâng 
êën tûúång”, coá nghôa laâ baån phaát huy töíng lûåc àïí gêy tiïëng vang ngay tûâ 
àêìu bùçng caách huy àöång thêåt nhiïìu tiïìn, thuï toaân nhûäng “ngöi sao” vïì 
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laâm viïåc, múã vùn phoâng ngay giûäa trung têm vaâ têën cöng vaâo thõ trûúâng 
vúái nhûäng chiïën lûúåc tiïëp thõ chúáp nhoaáng. Vúái chiïën lûúåc naây, baån cêìn caã 
nuái tiïìn vaâ khöng àûúåc pheáp mùæc möåt sai lêìm nhoã naâo. Nïëu thaânh cöng, 
baån seä thu vïì haâng triïåu àö doanh thu vaâ chiïëm lônh thõ phêìn rêët nhanh. 
Nïëu thêët baåi, cöng ty baån seä suåp àöí chó sau möåt àïm. 

Baãn thên töi thñch phûúng chêm “chêåm maâ chùæc” hún. Haäy bùæt àêìu 
möåt caách tûâ töën vaâ phaát triïín tûâng bûúác. Têët nhiïn baån khöng thïí kiïëm 
àûúåc haâng triïåu àö doanh thu trong buöíi àêìu, nhûng àöíi laåi baån coá 
thïí thûã nghiïåm caác chiïën lûúåc kinh doanh cuãa mònh vaâ caãi tiïën noá 
trûúác khi cöng ty (thûã thaách) phaát triïín quaá to vaâ quaá töën keám khöng 
thïí quaãn lyá nöíi. 

Khi múái múã AKLTG, töi biïën nhaâ mònh thaânh vùn phoâng vaâ chó tuyïín möåt 
nhên viïn duy nhêët. Töi bùæt àêìu vúái caác khoáa àaâo taåo cho caác trûúâng 
hoåc. Bùçng caách naây, töi khöng cêìn phaãi àùng quaãng caáo (baán trûåc tiïëp 
cho caác trûúâng) hay thuï phoâng öëc àùæt tiïìn àïí töí chûác khoáa hoåc vò têët 
caã caác lúáp àïìu àûúåc thûåc hiïån taåi trûúâng. Do àoá, vúái chó 8.000 àö, töi 
coá thïí vêån haânh cöng ty vaâ taåo àûúåc doanh thu duâ chêåm nhûng chùæc 
chùæn. Khi coá cú súã tin rùçng mö hònh hoaåt àöång cuãa mònh laâ àuáng, töi 
múái tûå tin múã röång kinh doanh.

Sau àoá, töi tûâ tûâ tiïët kiïåm vaâ duâng tiïìn kiïëm àûúåc àïí tuyïín thïm nhên 
viïn, thuï vùn phoâng, àõa àiïím giaãng daåy vaâ àùng quaãng caáo trïn 
baáo. Vúái phûúng chêm “lêëy múä raán múä” (lêëy lúåi nhuêån kiïëm àûúåc àêìu 
tû ngûúåc vaâo cöng ty), töi phaát triïín cöng ty möåt caách vûäng chùæc, kiïëm 
àûúåc caác àöëi taác vaâ chó trong voâng saáu nùm, chuáng töi àaä coá nguöìn 
doanh thu 20 triïåu àö möîi nùm. Àïí vêån haânh cöng ty ngaây höm nay, 
chuáng töi mêët khoaãng 400.000 àö chi phñ cöë àõnh haâng thaáng vaâ cêìn 
töíng cöång 1,2 triïåu àö (taâi saãn vaâ tiïìn mùåt) àïí hoaåt àöång möîi ngaây. 

Tûâ cêu chuyïån coá thêåt cuãa mònh, töi muöën baån tin rùçng, viïåc bùæt àêìu 
möåt cöng ty nhoã vaâ gêy dûång noá thaânh möåt cöng ty àûáng àêìu thõ trûúâng 
vúái haâng chuåc triïåu àö doanh thu laâ àiïìu hoaân toaân khaã thi. Thêåt vêåy, 
Creative Technologies (doanh söë möåt triïåu àö Myä) cuãa Lim Wong Ho 
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chó coá söë vöën ban àêìu laâ 6.000 àö vaâ Hewlett Packard (doanh söë 104 tó 
àö Myä) cuäng àûúåc bùæt àêìu chó vúái 538 àö Myä. Tûúng tûå, Sony International 
cuãa Akio Morita coá söë vöën ban àêìu dûúái 5.000 àö Myä. 

2) Duy trò chi phñ khöng cöë àõnh
Möåt caách khaác àïí giaãm ruãi ro vaâ cêìn ñt vöën laâ giaãm thiïíu chi phñ cöë 
àõnh, thay vaâo àoá laâ nhûäng khoaãn chi khöng cöë àõnh.

Chi phñ cöë àõnh laâ nhûäng khoaãn chi maâ baån phaãi traã haâng thaáng bêët kïí 
baån coá baán àûúåc haâng hay khöng. Chi phñ cöë àõnh lúán bao göìm lûúng 
nhên viïn vaâ tiïìn thuï vùn phoâng. Nïëu baån bùæt àêìu kinh doanh vúái 
chi phñ cöë àõnh cao, baån cêìn vöën ban àêìu àuã lúán (tiïìn mùåt) àïí traã caác 
khoaãn naây haâng thaáng cho túái khi baån coá khoaãn thu àêìu tiïn. 

Trong khi àoá, caác chi phñ khöng cöë àõnh chó phaát sinh khi saãn phêím baán 
àûúåc. Noái caách khaác, baån chó phaãi traã caác khoaãn naây khi thu àûúåc tiïìn 
tûâ viïåc baán haâng. Bùçng caách naây, baån töën rêët ñt vöën ban àêìu àïí trang 
traãi hoaåt àöång cho cöng ty. 

Vñ duå, khi töi múái múã Event Gurus vúái hai àöëi taác khaác, chuáng töi khöng 
duâng nhiïìu tiïìn àïí mua sùæm caác thiïët bõ êm thanh aánh saáng cho viïåc töí 
chûác sûå kiïån, vò seä töën tûâ 20.000 àö àïën 30.000 àö. Ngûúåc laåi, chuáng 
töi thuï caác thiïët bõ naây (mêët tûâ 1.000 àö àïën 1.500 àö) khi coá sûå kiïån. 
Thay vò tuyïín nhên viïn laâm viïåc toaân thúâi gian, chuáng töi thuï nhûäng 
kyä thuêåt viïn, DJ, ngûúâi dêîn chûúng trònh laâm nghïì tûå do vaâ chó phaãi traã 
cho hoå khi thu àûúåc tiïìn tûâ möåt sûå kiïån. 

Khi múái bùæt àêìu AKLTG, töi cuâng àöëi taác khöng hïì mua hay thuï trung 
têm àaâo taåo àïí töí chûác caác khoáa hoåc vaâ höåi thaão. Nïëu laâm vêåy, saáu 
thaáng àêìu tiïn coá thïí ngöën cuãa chuáng töi tûâ 100.000 àö àïën 200.000 
àö vaâo tiïìn thuï vaâ sûãa sang phoâng öëc. Vúái söë tiïìn 8.000 àö khiïm töën 
ban àêìu, chuáng töi phaãi linh hoaåt vaâ saáng taåo. Chuáng töi töí chûác caác 
khoáa hoåc taåi khaách saån hoùåc cêu laåc böå. Möîi lêìn töí chûác chuáng töi phaãi 
traã tûâ 1.000 àö àïën 2.000 àö, nhûng chó khi naâo coá sûå kiïån maâ thöi.
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Khi cöng ty lúán dêìn vaâ coá cuãa ùn cuãa àïí, baån coá thïí chuyïín dêìn caác 
chi phñ khöng cöë àõnh thaânh chi phñ cöë àõnh, búãi vò chi phñ cöë àõnh seä 
giaãm ài khi cöng ty phaát triïín. Mùåc duâ chi phñ khöng cöë àõnh giuáp baån 
khöng phaãi “göìng” lïn kiïëm vöën ban àêìu, nhûng noá khaá laâ àùæt trong 
möëi tûúng quan vúái chi phñ cöë àõnh, vò baån traã theo tûâng sûå kiïån. Do àoá, 
khi àaä àuã maånh, töi bùæt àêìu thuï trung têm àaâo taåo vaâ tuyïín nhên viïn 
toaân thúâi gian. 

3) Khoaán viïåc cho bïn ngoaâi
Giaã sûã baån muöën múã möåt cöng ty quaãng caáo. Baån biïët rùçng chi phñ thuï 
vùn phoâng, sùæm maáy tñnh vaâ caác thiïët bõ vùn phoâng khaác seä “ùn” vaâo 
vöën haâng trùm ngaân àö. Ngoaâi ra, baån cuäng cêìn khoaãng 50.000 àö 
möåt thaáng àïí traã cho àöåi nguä chuyïn viïn viïët quaãng caáo, thiïët kïë myä 
thuêåt, lïn kïë hoaåch truyïìn thöng vaâ nhên viïn haânh chñnh trûúác khi coá 
àûúåc khaách haâng àêìu tiïn. 

Tuy vêåy, baån vêîn coá caách cùæt giaãm söë vöën ban àêìu: haäy khoaán toaân 
böå cöng viïåc cho nhûäng ngûúâi laâm nghïì tûå do trong nûúác hoùåc ngoaâi 
nûúác! Vúái sûác maånh Internet vaâ cöng nghïå, baån coá thïí khoaán bêët cûá 
khêu naâo trong hoaåt àöång kinh doanh cuãa baån cho möåt àöåi nguä chuyïn 
nghiïåp vúái chi phñ chó bùçng möåt phêìn nhoã so vúái viïåc lêåp ra àêìy àuã caác 
ban bïå trong cöng ty. 

Vñ duå, nïëu baån giaânh àûúåc möåt húåp àöìng thûåc hiïån möåt chiïën dõch 
quaãng caáo cho khaách haâng tûâ khêu yá tûúãng, thiïët kïë àïën daân dûång 
chûúng trònh, baån coá thïí truy cêåp chúå trûåc tuyïën cuãa nhûäng ngûúâi laâm 
nghïì tûå do taåi www.elance.com hay www.workaholicsforhire.com. Àùng 
thöng tin vïì dûå aán cuãa baån, tuyïín choån vaâ giao húåp àöìng cho ïkñp naâo 
àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cuãa baån. Khi hoaân thaânh dûå aán, baån coá thïí nhêån 
troån goái 20.000 àö tûâ khaách haâng maâ chó phaãi traã cho nhûäng ngûúâi baån 
thuï 10.000 àö (vñ duå vêåy), vaâ thïë laâ baån boã tuái 10.000 àö (50% tó lïå  
lúåi nhuêån). Cûá nhû vêåy vaâi lêìn, baån seä tñch luäy àuã tiïìn àïí tuyïín nhên viïn 
cho mònh vaâ thuï vùn phoâng. 
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Hònh chuåp tûâ trang web www.elance.com

Coá thïí khoaán nhiïìu loaåi cöng viïåc khaác nhau  
cho bïn ngoaâi 

Xem vaâ choån nhûäng nhaâ  
cung cêëp dõch vuå khaác nhau 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



243CHÛÚNG 8: QUAÃN LYÁ TÖËT TIÏ ÌN BAÅC

Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

Nhû baån coá thïí thêëy tûâ hònh chuåp trang web bïn trïn, baån coá thïí duâng 
biïån phaáp naây vúái caác ngaânh kinh doanh khaác nhau nhû thiïët kïë trang 
web hay phaát triïín phêìn mïìm. Baâi toaán àöëi vúái chuã doanh nghiïåp laâ 
khöng nhûäng baån cêìn giaãm söë vöën ban àêìu àïën mûác thêëp nhêët maâ coân 
phaãi cöë gùæng kiïëm àûúåc caâng nhiïìu laäi caâng töët. 

4) Saách lûúåc “nêëu chaáo ròu” – àïí khaách haâng vaâ 
nhaâ cung ûáng trang traãi moåi chi phñ 
Baån àaä nghe cêu chuyïån nêëu chaáo ròu chûa nhó? Ngaây xûa, coá möåt 
ngûúâi khaách böå haânh, sau möåt ngaây roâng raä, göëi moãi, chên chöìn, buång 
àoái, anh caãm thêëy nhû bùæt àûúåc vaâng khi thêëy laân khoái böëc lïn tûâ ngöi 
nhaâ nhoã nùçm àún àöåc ngoaâi bòa rûâng. Chaâng trai goä cûãa hoãi xin chuã 
nhaâ möåt chöî nguã vaâ möåt bûäa loát daå, nhûng öng chuã daáng veã phûúng 
phi beáo töët àaä phuä phaâng àoáng sêåp cûãa laåi trûúác muäi anh.
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Võ khaách khön ngoan biïët rùçng khöng nïn kyâ keâo vúái möåt ngûúâi no àuã, 
khöng biïët thïë naâo laâ caái àoái caái reát caái mïåt cuãa nhûäng chùång àûúâng 
trûúâng. Anh nhùåt mêëy caânh khö, kiïëm àûúåc möåt caái nöìi meã úã goác haâng 
raâo röìi muác nûúác àöí vaâo àêìy nöìi vaâ nhoám lûãa àun. Öng chuã nhaâ thêëy 
khaách luái huái nhoám bïëp bïn ngoaâi thò lêëy laâm toâ moâ lùæm, öng thoâ àêìu 
ra ngoaâi cûãa söí hoãi:

“Naây anh kia, anh laâm caái gò àêëy?”

 “AÂ, töi nêëu moán chaáo ròu êëy maâ.”

“Chaáo ròu aâ, töi chûa nghe thêëy ai nêëu chaáo ròu bao giúâ! Thïë noá coá 
ngon khöng?”

“Roä thêåt öng söëng hoaâi söëng phñ. Àoá laâ moán ngon nhêët àêëy, àùåc biïåt laâ 
trong möåt ngaây muâa àöng reát mûúát thïë naây.”

Àûúåc möåt luác anh goä cûãa, hoãi xin möåt nùæm gaåo vò anh lúä tay àöí quaá 
nhiïìu nûúác. Thûúng tònh, baâ chuã nhaâ mang ra cho anh möåt cheán gaåo 
àêìy. Anh àöí caã cheán gaåo vaâo nöìi.

Möåt luác sau anh laåi goä cûãa xin chuã nhaâ möåt ñt muöëi, vò chaáo hún nhaåt. 
Luác sau nûäa laâ möåt chuát dêìu ùn, röìi tiïu vaâ cuöëi cuâng laâ haânh. Cö con 
gaái öng chuã nhaâ coân cho anh thïm mêëy quaã trûáng gaâ. Bêy giúâ thò muâi 
thúm quyïën ruä cuãa nöìi chaáo haânh böëc lïn nhûác caã muäi, öng chuã nhaâ 
khöng thïí chõu nöíi, beân múã cûãa chaåy ra xin nïëm thûã möåt miïëng. Têët 
nhiïn, võ khaách cuãa chuáng ta khöng “keo kiïåt” nhû öng chuã nhaâ, anh 
mûúån cheán baát muác ra múâi moåi ngûúâi nïëm thûã. Ùn xong ai cuäng têëm 
tùæc, sao trïn àúâi laåi coá moán chaáo ròu ngon àïën thïë!

Trong kinh doanh, baån cuäng coá thïí hoåc têåp chiïu naây cuãa ngûúâi khaách 
thöng minh kia, búãi vò khi baån khöng coá nhiïìu vöën àïí bûúác vaâo kinh doanh, 
baån cêìn phaãi àöång naäo àïí kiïëm tiïìn àaáp ûáng nhu cêìu cuãa cöng ty. 
Vñ duå, baån cêìn tiïìn àïí mua haâng hoáa, nguyïn vêåt liïåu, traã lûúng cho 
nhên viïn, traã tiïìn thuï vùn phoâng trûúác khi thu tiïìn laåi àûúåc (tûâ viïåc 
baán haâng).
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Àïí “nêëu chaáo ròu”, baån haäy laâm sao khiïën khaách haâng traã tiïìn trûúác 
cho baån. Bùçng caách naây, baån coá möåt khoaãn tiïìn àuã àïí trang traãi hoaåt 
àöång cuãa doanh nghiïåp. Trong thûåc tïë, saách lûúåc “nêëu chaáo ròu” thöng 
duång hún baån tûúãng, noá àûúåc aáp duång trong nhûäng lônh vûåc nhû thiïët 
kïë nöåi thêët, trung têm thïí hònh, trung têm àaâo taåo… Trong nhûäng lônh 
vûåc khaác, baån haäy laâm hïët sûác àïí thuyïët phuåc khaách haâng traã tiïìn trûúác 
khi giao haâng àïí hûúãng khuyïën maäi nhiïìu hún. 

Àöìng thúâi, haäy taåo möëi quan hïå töët vúái nhaâ cung ûáng àïí hoå cho pheáp 
baån traã chêåm, chùèng haån sau 90 ngaây. Noái caách khaác, baån coá thïí duâng 
tiïìn kiïëm àûúåc sau khi baán haâng àïí traã cho bïn cung ûáng, giaãm nhu 
cêìu cêìn tiïìn cho hoaåt àöång kinh danh. 

5) Traã lûúng bùçng cöí phiïëu vaâ lúåi nhuêån
Möåt trong nhûäng chi phñ töën keám nhêët trong kinh doanh laâ chi phñ nhên 
sûå. Thay vò traã lûúng bùçng tiïìn mùåt, haäy àïì nghõ àöëi taác vaâ nhên viïn 
nhêån lûúng bùçng cöí phiïëu hoùåc phêìn trùm lúåi nhuêån sau möîi dûå aán. 

TÑNH TOAÁN CHI PHÑ BAN ÀÊÌU CUÃA 
CÖNG TY 
Bûúác tiïëp theo trong quaãn lyá taâi chñnh baån cêìn tñnh ra töíng vöën khúãi àêìu 
cho cöng ty. Töíng vöën khúãi àêìu bao göìm: Chi phñ ban àêìu vaâ Chi phñ 
cöë àõnh trong 6 thaáng àêìu tiïn.

Töíng vöën khúãi àêìu = 
Chi phñ ban àêìu + Chi phñ cöë àõnh cho 6 thaáng
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a) Dûå tñnh chi phñ ban àêìu
Thöng thûúâng, trong bûúác àêìu thaânh lêåp cöng ty, baån phaãi dûå tñnh 
nhûäng chi phñ ban àêìu töëi thiïíu nhû sau (aáp duång cho Singapore): 

Haång muåc

Àùng kyá kinh doanh

Maáy tñnh/Phêìn mïìm

Maáy photocopy

Sûãa sang vùn phoâng

Àùåt coåc tiïìn thuï vùn 
phoâng (2 thaáng)

Phaát triïín/nghiïn cûáu 
saãn phêím (R&D)

Chi phñ dûå tñnh

200 – 300 àö

1.700 àö/maáy tñnh

200 – 300 àö

10.000 – 25.000 àö cho 100 m2

Giaá thuï möîi thaáng x 2 

Tuây trûúâng húåp

*Nïëu aáp duång caác phûúng phaáp maâ töi àaä nïu ra nhû laâm taåi nhaâ vaâ 
thuï ngûúâi laâm nghïì tûå do, baån coá thïí giaãm àûúåc caác khoaãn chi phñ 
naây möåt caách àaáng kïí.

b) Chi phñ cöë àõnh cho saáu thaáng
Bïn caånh caác chi phñ thaânh lêåp traã möåt lêìn, baån cuäng cêìn coá àuã tiïìn àïí 
àaãm baão caác chi phñ cöë àõnh cho saáu thaáng. Trong trûúâng húåp doanh 
söë baán haâng vaâ tiïìn khöng thu vïì àûúåc súám nhû dûå tñnh, baån cêìn phaãi 
coá àuã tiïìn àïí tiïëp tuåc hoaåt àöång

Haäy sûã duång caác phêìn mïìm nhû Microsoft Excel àïí dûå tñnh chi phñ cöë 
àõnh trong saáu thaáng hoaåt àöång. Trong trûúâng húåp xêëu nhêët, baån khöng 
kiïëm àûúåc möåt húåp àöìng baán haâng naâo, àoá laâ söë tiïìn baån seä cêìn àïí 
àaãm baão hoaåt àöång haâng thaáng. 

Sau àêy laâ möåt söë chi phñ cöë àõnh phöí biïën àöëi vúái möåt cöng ty:
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CAÁC PHÛÚNG PHAÁP HUY ÀÖÅNG VÖËN
Sau khi àaä dûå toaán töíng söë tiïìn cêìn 
thiïët àïí múã cöng ty, baån phaãi tòm 
caách huy àöång vöën. Töi tin rùçng 
caách töët nhêët àïí huy àöång vöën laâ tûå 
àïí daânh tiïìn. Bùçng caách naây, baån 
khöng cêìn phaãi chia seã cöí phêìn 
cuäng nhû lúåi nhuêån kinh doanh 
quaá nhiïìu luác àêìu, hay phaãi chõu 
möåt khoaãn núå naâo. 

Töi cuäng tin rùçng, caách töët nhêët laâ baån haäy laâm viïåc cho möåt cöng ty 
haâng àêìu trong lônh vûåc baån muöën kinh doanh tûâ möåt àïën hai nùm 
trûúác khi múã cöng ty riïng. Haäy nghô àêy laâ cú höåi vûâa àûúåc traã cöng 
vûâa àûúåc hoåc hoãi. Khi laâm viïåc cho nhûäng cöng ty töët nhêët, baån coá cú 
höåi mö phoãng caác chiïën lûúåc quaãn lyá, quy trònh hoaåt àöång, chûúng trònh 
tiïëp thõ vaâ phûúng caách quaãn lyá nhên sûå hiïåu quaã trong lônh vûåc cuå thïí 
cuãa baån. 

Nïëu, vò möåt lyá do naâo àoá, baån quyïët àõnh múã cöng ty vúái möåt söë vöën khaá 
lúán (nhiïìu hún 200.000 àö) vaâ cêìn nguöìn vöën bïn ngoaâi, vêåy thò baån 
chó coá hai caách àïí huy àöång vöën: hoùåc laâ baán möåt phêìn cöí phêìn trong 
cöng ty (vöën) baån hoùåc vay tiïìn (núå).

Chi phñ cöë àõnh
Thuï vùn phoâng & àiïån nûúác Vùn phoâng phêím
Vêån chuyïín Cûúác viïîn thöng
Thuï thiïët bõ Lûúng nhên viïn 
Quaãng caáo vaâ khuyïën maäi

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã248

Adam Khoo

a) Baán cöí phêìn (vöën)
Àêy laâ phûúng phaáp tòm ngûúâi khaác àêìu tû tiïìn vaâo cöng ty baån, àöíi laåi 
baån phaãi nhûúâng cho hoå möåt phêìn súã hûäu cöng ty. Ûu àiïím cuãa phûúng 
phaáp naây laâ nïëu cöng ty kinh doanh löî hoùåc phaá saãn, baån khöng coá 
nghôa vuå phaãi traã laåi phêìn vöën àêìu tû. Trong trûúâng húåp naây, nhaâ àêìu 
tû laâ ngûúâi chõu ruãi ro chûá khöng phaãi baån. Àûúng nhiïn, nhûúåc àiïím 
laâ baån phaãi chia seã möåt phêìn súã hûäu cuãa cöng ty vaâ lúåi nhuêån khi cöng 
viïåc kinh doanh coá laäi. 

Lúâi khuyïn cuãa töi laâ chó baán cöí phêìn cho ban quaãn trõ cöng ty, caác àöëi 
taác saáng lêåp hay nhaâ àêìu tû àoáng vai troâ chuã àöång vaâ mang laåi giaá trõ 
cho cöng ty. Khi coá cöí phêìn trong cöng ty, hoå seä coá àöång lûåc laâm viïåc 
töët àïí àaãm baão kinh doanh thaânh cöng. Cuöëi cuâng, nïëu khöng coân sûå 
lûåa choån naâo khaác, baån haäy lêëy vöën tûâ nhaâ àêìu tû bïn ngoaâi. 

Cêu hoãi àûúåc àùåt ra laâ nïn àõnh giaá cöng ty thïë naâo vaâ nïn baán ài bao 
nhiïu phêìn trùm cöí phêìn cho möîi àöìng vöën àêìu tû. Àöëi vúái möåt cöng 
ty múái múã, töíng giaá trõ cuãa cöng ty laâ töíng vöën àêìu tû vaâo. 

Vñ duå, nïëu baån boã vaâo 50.000 àö vaâ John (möåt nhaâ àêìu tû bïn ngoaâi) 
cuäng boã vaâo 50.000 àö, theo nguyïn tùæc, cöng ty àûúåc àõnh giaá 
100.000 àö. Àiïìu naây cuäng coá nghôa laâ baån súã hûäu 50% cöí phêìn vaâ 
John nùæm 50% coân laåi. “Nhûng töi boã thúâi gian laâm cho cöng ty, coân 
John khöng laâm gò caã, töi coá thïí nùæm nhiïìu cöí phêìn hún khöng?”. Vïì 
nguyïn tùæc, cêu traã lúâi laâ KHÖNG!

Trong kinh doanh, baån nïn luön luön taách biïåt quyïìn súã hûäu vaâ quyïìn 
cuãa nhên viïn. Quyïìn súã hûäu bùæt nguöìn tûâ viïåc baån àêìu tû bao nhiïu 
tiïìn vaâo cöng ty. Nïëu laâm viïåc cho cöng ty, baån lêåp tûác trúã thaânh nhên 
viïn cuãa cöng ty, vò vêåy baån seä àûúåc hûúãng lûúng haâng thaáng, thûúãng 
vaâ caác chïë àöå ûu àaäi khaác vúái tû caách laâ ngûúâi laâm viïåc cho cöng ty. 

Vñ duå, baån thoãa thuêån vúái John (ngûúâi àöìng súã hûäu cöng ty) rùçng baån 
seä àûúåc traã lûúng 7.000 àö/thaáng (cùn cûá vaâo mùåt bùçng lûúng trïn thõ 
trûúâng) vúái vai troâ laâ giaám àöëc àiïìu haânh. Nïëu cöng ty khöng coá tiïìn àïí 
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traã ngay (vaâ baån àöìng yá), baån seä àûúåc traã lûúng vaâo cuöëi nùm (84.000 
àö/nùm) khi cöng ty bùæt àêìu coá khoaãn thu. Giaã sûã, sau möåt nùm cöng 
ty kiïëm àûúåc 100.000 àö sau thuïë. Ngoaâi tiïìn lûúng baån coân àûúåc 
hûúãng thïm ba thaáng tiïìn thûúãng (21.000 àö) theo quy àõnh ban àêìu. 
79.000 àö coân laåi seä àûúåc chia àïìu giûäa baån vaâ John nhû laâ tiïìn cöí tûác 
hoùåc coá thïí duâng àïí taái àêìu tû vaâo cöng ty. 

b) Vay tiïìn (núå)
Bïn caånh viïåc baán cöí phêìn àïí huy àöång vöën, möåt giaãi phaáp khaác laâ 
vay tiïìn. Ûu àiïím cuãa phûúng phaáp naây laâ khi cöng ty bùæt àêìu sinh lúåi, 
baån seä àûúåc hûúãng 100% lúåi nhuêån maâ chó traã möåt khoaãn tiïìn nhoã cho 
söë tiïìn ài vay (laäi suêët ngên haâng). Baån seä giûä àûúåc quyïìn súã hûäu cöng 
ty 100%. 

Nhûúåc àiïím laâ nïëu viïåc laâm ùn thêët baát, baån phaãi hoaân traã laåi khoaãn 
núå. Mùåc duâ cöng ty àûáng ra vay tiïìn chûá khöng phaãi cöí àöng, hêìu hïët 
chuã núå yïu cêìu caá nhên chõu traách nhiïåm traã núå hoùåc thïë chêëp.

Vïì cú baãn, coá hai caách vay vöën, àoá laâ:

1. Vay tiïìn tûâ baån beâ vaâ ngûúâi thên, àaãm baão rùçng hoå khöng phaãi laâ 
nhûäng ngûúâi cho vay nùång laäi vaâ coá thïí chõu àûúåc viïåc mêët tiïìn (àaä 
coá nhiïìu bi kõch xaãy ra khi caác bêåc cha meå lúán tuöíi àem hïët söë tiïìn 
daânh duåm vaâ dûúäng giaâ cho con chaáu vay laâm kinh doanh àïí röìi 
trùæng tay khi cöng viïåc kinh doanh thêët baåi.)

2. Vay ngên haâng
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BA LOAÅI BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH  
TRONG KINH DOANH
Töi àaä àïì cêåp àïën nhûäng vêën àïì taâi chñnh cú baãn trong giai àoaån àêìu 
múã cöng ty, bêy giúâ chuáng ta seä têåp trung vaâo vêën àïì quaãn lyá tiïìn baåc 
khi cöng viïåc kinh doanh bùæt àêìu ài vaâo hoaåt àöång. 

Cuäng nhû thúâi coân ài hoåc, vaâo cuöëi nùm hoåc, möîi hoåc sinh àïìu àûúåc 
phaát hoåc baå trong àoá ghi àiïím töíng kïët caác mön hoåc, möåt cöng ty cuäng 
coá ba loaåi baáo caáo, cho biïët cöng ty hoaåt àöång nhû thïë naâo vaâ coá àaåt 
àûúåc caác muåc tiïu taâi chñnh hay khöng. Ba baãng baáo caáo taâi chñnh bao 
göìm: 1) Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh, 2) Baãng Cên 
Àöëi Kïë Toaán, vaâ 3) Baãng Baáo Caáo Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå.

Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh
Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh (coân goåi laâ Baáo Caáo 
Laäi Löî) cho biïët cöng ty àaåt àûúåc doanh thu bao nhiïu (doanh söë baán 
haâng), chi tiïu thïë naâo (töíng chi phñ) vaâ lúåi nhuêån coân laåi ra sao. Baãng 
baáo caáo naây àûúåc tñnh toaán trong möåt khoaãng thúâi gian nhêët àõnh nhû 
haâng quyá (3 thaáng) hay haâng nùm.

Dûúái àêy laâ möåt Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh giaãn 
lûúåc. Haäy xem xeát caác thaânh phêìn quan troång trong baãng baáo caáo naây 
vaâ nhûäng gò baån cêìn chuá yá àïí xêy dûång möåt cöng ty thaânh cöng.
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Công ty TNHH Thời Trang – Bảng Báo Cáo  
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hàng Năm

Doanh thu  1.000.000 đô
Khấu trừ: 
Giá vốn hàng bán (400.000 đô)
Lợi nhuận gộp 600.000 đô

Khấu trừ:  Chi phí cố định
 Bán hàng và tiếp thị (50.000 đô)
 Lương nhân viên (200.000 đô)
  Vận chuyển (36.000 đô)
 Cước viễn thông (7.200 đô)
 Thuê mặt bằng (36.000 đô)
  Khấu hao tài sản cố định (16.800 đô)

Tổng chi phí cố định (346.000 đô)
Lợi nhuận trước thuế 254.000 đô
Khấu trừ: Thuế thu nhập (50.800 đô)
Lợi nhuận ròng 203.200 đô

* Số trong ngoặc đơn là số âm 

Chuáng ta haäy cuâng tòm hiïíu vïì möåt vaâi con söë quan troång trong Baãng 
Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh.

1) Doanh thu
Con söë àêìu tiïn baån phaãi chuá troång laâ doanh thu, coân goåi laâ doanh söë 
baán haâng, tûác laâ söë tiïìn cöng ty kiïëm àûúåc trong möåt khoaãng thúâi gian 
nhêët àõnh. 

Doanh thu = Giaá möîi àún võ saãn phêím x Lûúång àún võ saãn phêím baán àûúåc. 

Do àoá, nïëu cöng ty baán àûúåc 10.000 böå quêìn aáo, möîi böå trõ giaá 100 
àö, doanh thu cuãa baån seä àaåt 1.000.000 àö. Trong thûåc tïë, cöng ty cuãa 
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baån coá thïí coá nhiïìu doâng saãn phêím vaâ dõch vuå vúái nhiïìu mûác giaá àöëi 
vúái möîi àõa phûúng vaâ àún võ kinh doanh khaác nhau.

Àïí xêy dûång möåt cöng ty thaânh cöng, baån phaãi hûúáng túái chó tiïu tùng 
trûúãng doanh thu 20% möåt nùm. Tûâ àêìu nùm, baån phaãi àùåt ra chó tiïu 
doanh thu vaâ liïn tuåc theo doäi doanh söë baán haâng àaåt àûúåc haâng tuêìn, 
haâng thaáng vaâ haâng quyá àïí àaãm baão baån àang ài àuáng hûúáng vaâ àaåt 
àûúåc muåc tiïu àïì ra vaâo cuöëi nùm.

Xaác lêåp chó tiïu doanh thu vaâ theo doäi doanh söë baán haâng 
thûúâng xuyïn 
Khi töi múái bùæt àêìu cöng ty cuãa mònh, chuáng töi àùåt ra möåt muåc tiïu 
taáo baåo: àaåt doanh thu möåt triïåu àö möåt nùm (tûác laâ 83.000 àö möåt 
thaáng). Vúái giaá hoåc phñ trung bònh 2.000 àö/ngûúâi, chuáng töi cêìn 500 
hoåc viïn àïí àaåt àûúåc muåc tiïu naây, tûác laâ 41 hoåc viïn möåt thaáng vaâ 10 
hoåc viïn möåt tuêìn.

Vò vêåy, haâng tuêìn chuáng töi theo doäi doanh söë baán haâng rêët saát sao. 
Nïëu thêëy doanh thu thêëp hún muåc tiïu, chuáng töi seä caãi thiïån chiïën lûúåc 
vaâ thûåc hiïån nhiïìu biïån phaáp àïí àûa con söë tùng trúã laåi. Vñ duå, chuáng 
töi seä thay àöíi tiïu àïì cuãa mêîu quaãng caáo, taåo nhiïìu kïnh tiïëp thõ múái, 
thûã nghiïåm möåt àúåt khuyïën maäi múái, thay àöíi caách giúái thiïåu khoáa hoåc, 
tiïën haânh caác biïån phaáp höî trúå khaách haâng múái, àöång viïn àöåi nguä baán 
haâng (baån àaä hoåc àûúåc têët caã caác chiïën lûúåc tiïëp thõ naây trong chûúng 
5 vaâ 6). 

Mùåc duâ nhûäng àiïìu naây nghe coá veã quaá hiïín nhiïn, nhûng trong thûåc 
tïë rêët nhiïìu doanh nghiïåp khöng àùåt muåc tiïu doanh thu haâng nùm cuå 
thïí, hoùåc khöng theo doäi doanh söë baán haâng thûúâng xuyïn. Hoå chó cùåm 
cuåi laâm viïåc vaâ tûúãng rùçng cuöëi nùm hoå seä àûúåc àïìn buâ hêåu hônh!
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2) Giaá vöën haâng baán
Con söë thûá hai maâ baån phaãi liïn tuåc theo doäi laâ giaá vöën haâng baán, cuäng 
àûúåc biïët àïën nhû chi phñ baán haâng (àöëi vúái nhûäng cöng ty cung cêëp 
dõch vuå maâ khöng coá saãn phêím cuå thïí). Con söë naây àaåi diïån cho têët caã 
chi phñ trûåc tiïëp taåo ra saãn phêím hay dõch vuå àïí baán. Noá coá thïí bao 
göìm: lûúng nhên viïn, vêåt liïåu thö, chi phñ cho nhaâ cung ûáng, chi phñ 
saãn xuêët, giaá baán só haâng hoáa v.v…

Vñ duå, nïëu chi phñ àïí may möåt böå quêìn aáo laâ 40 àö vaâ baån baán àûúåc 
10.000 böå, thò töíng giaá vöën haâng baán cuãa baån seä laâ 400.000 àö. Àïí 
àaåt mûác tùng trûúãng lúåi nhuêån haâng nùm, baån phaãi thûúâng xuyïn ào 
lûúâng giaá vöën haâng baán vaâ coá nhûäng biïån phaáp cêìn thiïët àïí duy trò 
hoùåc giaãm con söë naây. Àiïìu quan troång laâ phaãi àaãm baão chêët lûúång saãn 
phêím maâ vêîn coá thïí giaãm giaá vöën haâng baán. 

Vñ duå, baån coá thïí tòm caác nguyïn vêåt liïåu reã hún, khoaán viïåc lùæp raáp, gia 
cöng cho caác àöëi taác coá chi phñ thêëp hún, hoùåc sûã duång kyä thuêåt múái àïí 
tùng hiïåu quaã hoaåt àöång. 

Liïn tuåc theo doäi vaâ duy trò giaá vöën haâng baán
Trong cöng ty cuãa töi, CEO vaâ caác giaám àöëc àïìu àûúåc àaâo taåo àïí theo 
doäi chi phñ baán haâng haâng tuêìn, haâng thaáng vaâ haâng quyá. Trong ngaânh 
kinh doanh dõch vuå nhû chuáng töi, chi phñ àïí cung cêëp dõch vuå (dõch vuå 
àaâo taåo) bao göìm chi phñ vêån chuyïín, tiïìn thuï àõa àiïím, thuï trang 
thiïët bõ vaâ thuâ lao cho caác chuyïn gia àaâo taåo. Chó khi baão àaãm àûúåc 
mûác chi phñ thêëp nhêët, chuáng töi múái coá thïí chùæc chùæn rùçng mònh coá thïí 
àaåt àûúåc muåc tiïu lúåi nhuêån trong nùm. 

Xin nhùæc laåi, nhiïìu cöng ty thêët baåi vò ngûúâi chuã boã qua khêu theo doäi 
chi phñ saãn xuêët. Hïå quaã têët yïëu laâ hoå seä chi tiïu nhiïìu hún dûå tñnh vaâ bõ 
mêët tiïìn cho möîi lêìn baán àûúåc haâng!
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3) Lúåi nhuêån göåp
Nïëu baån baán 10 böå quêìn aáo vúái giaá 100 àö vaâ chi phñ saãn xuêët möåt 
böå laâ 40 àö (giaá vöën haâng baán), thò lúåi nhuêån göåp cuãa baån seä laâ 60 àö. 
Nïëu baån baán 10.000 böå thò lúåi nhuêån göåp laâ 600.000 àö. 

Lúåi nhuêån göåp = Doanh thu – Giaá vöën haâng baán

Con söë naây cho biïët: cöng ty cuãa baån coá thïí baán saãn phêím/dõch vuå 
vúái giaá bao nhiïu dûåa trïn chi phñ taåo ra saãn phêím/dõch vuå. Bùçng caách 
tùng giaá dêìn dêìn vaâ giaãm thiïíu giaá vöën haâng baán, baån seä coá thïí tùng 
lúåi nhuêån göåp lïn.

Nhùæm túái tó lïå lúåi nhuêån göåp cao
Baån coá thïí biïët àûúåc lúåi nhuêån göåp cuãa baån coá àuã cao hay khöng 
bùçng caách thïí hiïån noá dûúái daång phêìn trùm, àûúåc goåi laâ tó lïå lúåi 
nhuêån göåp.

Lúåi nhuêån göåp
Tó lïå lúåi nhuêån göåp = x 100%

Doanh thu

Trong trûúâng húåp naây, tó lïå lúåi nhuêån göåp cuãa cöng ty Thúâi Trang laâ 
60%, coá nghôa laâ cûá möîi 1 àö baán àûúåc, cöng ty kiïëm àûúåc 0,6 àö.

Àïí xêy dûång möåt cöng ty sinh lúåi, baån phaãi àaãm baão tó lïå lúåi nhuêån göåp 
cao hún mùåt bùçng chung trong ngaânh. Möåt cöng ty chó coá thïí duy trò tó 
lïå lúåi nhuêån göåp cao (trïn 25%) trong 5-10 nùm nïëu hoå coá lúåi thïë caånh 
tranh lêu daâi vaâ saãn phêím àa daång. Àiïìu naây cuäng coá nghôa laâ àöëi thuã 
khöng thïí giaânh mêët thõ phêìn cuãa hoå.
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4) Chi phñ cöë àõnh (coân goåi laâ Chi phñ hoaåt àöång)
Bïn caånh chi phñ saãn xuêët haâng hoáa/dõch vuå, baån cuäng phaãi chõu thïm 
caác chi phñ cöë àõnh cho hoaåt àöång kinh doanh haâng thaáng, bao göìm: 
chi phñ baán haâng vaâ tiïëp thõ, tiïìn lûúng cöë àõnh, thuï vùn phoâng, cûúác 
viïîn thöng, phñ vêån chuyïín, nghiïn cûáu vaâ phaát triïín (R&D) vaâ khêëu hao 
taâi saãn cöë àõnh.

Baån khöng nhûäng phaãi theo doäi doanh thu thûúâng xuyïn, maâ coân phaãi 
àïí mùæt àïën caác chi phñ cöë àõnh nûäa. Tûâ àêìu nùm, baån phaãi lïn ngên 
saách cho caác chi phñ cöë àõnh cuãa cöng ty vaâ theo doäi khoaãn chi phñ naây 
haâng tuêìn vaâ haâng thaáng, àaãm baão rùçng caác khoaãn chi khöng vûúåt quaá 
ngên saách. 

Töi chûáng kiïën nhiïìu cöng ty thêët thoaát tiïìn baåc àún giaãn vò ngûúâi chuã 
khöng theo doäi vaâ quaãn lyá chi phñ cöë àõnh haâng thaáng cuãa cöng ty. Àïën 
luác hoå phaát hiïån ra chi tiïu quaá löë vaâo cuöëi nùm thò àaä quaá trïî. Lúåi 
nhuêån vò thïë maâ bõ giaãm ài rêët nhiïìu.

5) Lúåi nhuêån roâng
Lúåi nhuêån roâng laâ söë tiïìn baån thêåt sûå kiïëm àûúåc sau khi trûâ têët caã chi 
phñ, kïí caã thuïë. Àêy laâ lúåi nhuêån maâ baån coá thïí duâng àïí traã cöí tûác hoùåc 
taái àêìu tû vaâo kinh doanh.

Lúåi nhuêån roâng = Doanh thu – Giaá vöën haâng baán 
 – Chi phñ cöë àõnh – Thuïë

Muåc tiïu lúán nhêët cuãa möåt doanh nghiïåp thaânh cöng laâ duy trò mûác tùng 
trûúãng lúåi nhuêån roâng ñt nhêët 20% möîi nùm. Xin nhúá rùçng, baån chó liïn 
tuåc àaåt àûúåc àiïìu naây bùçng caách têåp trung nöî lûåc tùng doanh thu vaâ 
giaãm giaá vöën haâng baán vaâ chi phñ cöë àõnh.
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Möåt thûúác ào thaânh cöng cuãa cöng ty nûäa laâ tó lïå phêìn trùm cuãa lúåi 
nhuêån roâng trïn doanh thu, àûúåc goåi laâ tó lïå lúåi nhuêån roâng.

Lúåi nhuêån roâng
Tó lïå lúåi nhuêån roâng = x 100%

Doanh thu

Trong vñ duå trïn, tó lïå lúåi nhuêån roâng laâ 203.200/1.000.000 x 100% = 
20,32%. Àïí àaãm baão hiïåu quaã vïì mùåt taâi chñnh, cöng ty cuãa baån nïn 
coá tó lïå lúåi nhuêån roâng ñt nhêët laâ 10%. Àiïìu àoá coá nghôa laâ cûá 1 àö haâng 
baán àûúåc thò baån coá thïí boã tuái 0,1 àö.

Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán

NÔÏ & VOÁNTAØI SAÛN

Loaåi baáo caáo thûá hai maâ baån phaãi chuá yá laâ Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán. Noá 
cho biïët möëi tûúng quan giûäa söë taâi saãn cöng ty súã hûäu vaâ söë tiïìn cöng 
ty núå taåi möåt thúâi àiïím nhêët àõnh. Mûác chïnh lïåch giûäa söë taâi saãn vaâ núå 
cuãa cöng ty laâ vöën chuã súã hûäu. Vöën chuã súã hûäu laâ giaá trõ tiïìn tïå maâ caác 
nhaâ àêìu tû boã vaâo trong cöng ty.
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Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán noái lïn tònh traång “sûác khoãe taâi chñnh” cuãa cöng 
ty. Sau àêy laâ möåt Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán giaãn lûúåc. Möåt lêìn nûäa, chuáng 
ta haäy cuâng tòm hiïíu nhûäng thaânh phêìn chñnh cuãa baãng baáo caáo naây. 
Àêy laâ nhûäng con söë maâ baån phaãi chuá troång àïí xêy dûång möåt cöng ty 
thaânh cöng.

Coá böën thaânh phêìn quan troång maâ baån phaãi khöng ngûâng theo doäi vaâ 
caãi thiïån trong Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán: 1) Khoaãn phaãi thu, 2) Haâng töìn 
kho, 3) Khoaãn phaãi traã, 4) Núå ngên haâng

Công ty TNHH Thời Trang - Bảng Cân Đối Kế Toán

TÀI SẢN đô
 Năm 2008
Tài sản ngắn hạn:
Tiền mặt & tiền gửi có kỳ hạn 60.000
Khoản phải thu 83.000
Hàng tồn kho  100.000
Tổng tài sản ngắn hạn 243.000

Tài sản dài hạn:
Thiết bị văn phòng  30.000
Đồ đạc   50.000
Máy tính & phần mềm  30.000
Tổng tài sản dài hạn  110.000

Tổng tài sản 353.000              

Taâi saãn – Núå = Vöën chuã súã hûäu

Taâi saãn = Núå + Vöën chuã súã hûäuhay 
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Nợ   đô
                      Năm 2008
Nợ ngắn hạn:
Nợ ngắn hạn    20.000
Khoản phải trả   40.000
Lương nhân viên 16.000
Tổng nợ ngắn hạn 76.000

Nợ dài hạn:
Nợ ngân hàng 100.000
Tổng nợ dài hạn 100.000
Tổng nợ    176.000

VỐN CHỦ SỞ HỮU
Phần vốn góp 100.000
Lợi nhuận giữ lại  77.000
Tổng vốn chủ sở hữu 177.000     

Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu 353.000         

*Ghi chú: Tài sản được chia ra thành hai loại: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản 
ngắn hạn có thể được chuyển thành tiền, bán đi hoặc được dùng trong vòng một năm. Tài 
sản dài hạn, ngược lại, được giữ trong nhiều năm và sẽ không bị bán đi trong một năm.

Nợ ngắn hạn là khoản nợ mà công ty phải trả trong vòng một năm. Nợ dài hạn là khoản 
nợ công ty có thể trả sau một năm.

1. Khoaãn phaãi thu
Laâ möåt phêìn cuãa taâi saãn ngùæn haån, khoaãn phaãi thu laâ söë tiïìn núå cuãa 
nhûäng khaách haâng àaä mua saãn phêím cuãa cöng ty baån maâ chûa thanh 
toaán. Nïëu hònh thûác kinh doanh cuãa baån laâ “B to C”, khoaãn phaãi thu 
khöng phaãi laâ möåt vêën àïì àöëi vúái baån, vò khaách haâng thûúâng traã tiïìn 
trûúác hoùåc ngay sau khi hoå mua saãn phêím/dõch vuå cuãa baån. 
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Tuy nhiïn, nïëu hònh thûác kinh doanh cuãa baån laâ “B to B”, viïåc khaách 
haâng thanh toaán tûâ 30 túái 60 ngaây sau khi nhêån àûúåc saãn phêím hay 
dõch vuå cuãa baån laâ viïåc thöng thûúâng. Vêën àïì laâ úã chöî nïëu baån khöng 
laâm töët cöng taác “àoâi núå”, khaách haâng thûúâng coá xu hûúáng keáo daâi thúâi 
haån traã núå hún 30-60 ngaây. 

Nïëu àiïìu naây xaãy ra, cöng ty cuãa baån seä coá nhûäng thiïåt haåi khöng àaáng 
coá. Vò khöng thïí thu tiïìn àuáng thúâi haån, baån seä khöng coá àuã tiïìn àïí 
trang traãi caác khoaãn chi phñ cuäng nhû traã núå. Tïå hún nûäa, sau möåt thúâi 
gian, möåt söë “con núå khoá àoâi” coá thïí bõ àoáng cûãa hoùåc phaá saãn, boã laåi 
baån gaánh nùång vúái nhûäng moán núå xêëu. 

Töi àaä chûáng kiïën nhiïìu cöng ty (àùåc biïåt laâ caác cöng ty quaãng caáo vaâ 
töí chûác sûå kiïån) chõu caãnh phaá saãn chó vò hoå khöng kiïím soaát khoaãn 
phaãi thu kyä caâng, khöng biïët caách thu tiïìn hiïåu quaã àêm ra mêët caã chò 
lêîn chaâi. Nhû vêåy, duâ con söë doanh thu vaâ lúåi nhuêån trïn söí saách cuãa 
baån coá àeåp nhû thïë naâo chùng nûäa thò cuäng chùèng coá yá nghôa gò nïëu 
baån khöng nhêån tiïìn möåt caách nhanh choáng. 

Vò thïë, baån phaãi theo doäi khoaãn phaãi thu haâng tuêìn. Nïëu àïën kyâ haån 
maâ khaách haâng chûa thanh toaán, baån phaãi lêåp tûác liïn hïå hoå ngay. Nïëu 
thêëy hoå coá biïíu hiïån khöng traã àûúåc núå vò tònh hònh taâi chñnh khoá khùn, 
baån phaãi thûåc hiïån ngay caác biïån phaáp phaáp lyá. Trong trûúâng húåp cöng 
ty cuãa hoå bõ phaá saãn, chuã núå naâo nhanh chên hún seä coá cú höåi àûúåc 
traã tiïìn.

Coá leä baån nghô töi coá veã húi gay gùæt khi baão baån phaãi “thûåc hiïån ngay 
caác biïån phaáp phaáp lyá”, nhûng àoá laâ àiïìu töi ruát ra tûâ kinh nghiïåm àau 
thûúng cuãa mònh. Trong 8 nùm àiïìu haânh möåt cöng ty quaãng caáo, töi 
àaä bõ ngûúâi ta quõt núå túái gêìn möåt triïåu àö. Tûâ àoá, töi hoåc àûúåc baâi hoåc: 
àïí baão vïå cöng ty baån khoãi viïåc naây, baån phaãi aáp duång möåt chñnh saách 
cho vay nghiïm ngùåt. Baån chó nïn cho caác cöng ty lúán, coá uy tñn hoùåc 
caác cú quan chñnh phuã núå tiïìn maâ thöi. Khi laâm viïåc vúái caác khaách haâng 
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múái, nïn traánh viïåc gia haån thanh toaán vaâ nïëu coá thïí, yïu cêìu baão laänh 
tûâ phña ngên haâng. Mêët ài möåt khaách haâng coân töët hún nhiïìu so vúái viïåc 
bõ vûúáng phaãi núå xêëu, vò vúái tû caách laâ ngûúâi trung gian (cöng ty quaãng 
caáo), baån vêîn phaãi traã cho caác àún võ truyïìn thöng (núi baån àùåt quaãng 
caáo cho khaách haâng). 

2. Haâng töìn kho
Baån phaãi theo doäi haâng töìn kho thêåt saát sao, nhêët laâ khi cöng ty baån 
kinh doanh saãn xuêët vaâ baán leã. Haâng töìn kho bao göìm nguyïn vêåt liïåu, 
baán thaânh phêím vaâ thaânh phêím chûa àûúåc baán. 

Coá quaá nhiïìu haâng töìn kho trong möåt thúâi gian daâi laâ khöng töët, búãi 
vò baån coá thïí khöng coân tiïìn àïí àêìu tû vaâo nhûäng haång muåc cêìn thiïët. 
Thïm vaâo àoá, haâng nùçm trong kho caâng lêu bao nhiïu, giaá trõ cuãa noá 
caâng giaãm bêëy nhiïu. 

Do àoá, baån phaãi thûúâng xuyïn theo doäi haâng töìn kho àïí àaãm baão moåi 
thûá úã mûác àöå töëi ûu. Baån cêìn coá vûâa àuã haâng àïí àaáp ûáng nhu cêìu 
khaách haâng, àöìng thúâi khöng bõ “giam tiïìn mùåt” quaá nhiïìu.

3. Khoaãn phaãi traã
Nïëu khoaãn phaãi thu laâ söë tiïìn maâ khaách haâng núå baån (taâi saãn), thò 
khoaãn phaãi traã laâ söë tiïìn maâ baån núå nhaâ cung ûáng hoùåc caác hoáa àún 
àiïån nûúác, theã tñn duång, thuïë chûa traã… Do àoá, noá thuöåc vïì phêìn núå 
ngùæn haån. 

Trong khi baån muöën khaách haâng traã tiïìn cho baån caâng nhanh caâng töët, 
baån laåi nïn trò hoaän viïåc thanh toaán khoaãn phaãi traã caâng lêu caâng töët, 
àïí duy trò lûúång tiïìn mùåt trong tay. Àiïìu naây coá nghôa laâ baån chó cêìn traã 
núå àuáng haån, khöng cêìn traã súám kïí caã khi coá tiïìn sùén trong keát. 

Trong giai àoaån cöng ty múái thaânh lêåp vaâ thiïëu thöën tiïìn baåc, thêåm chñ 
baån coân phaãi thûúng lûúång khön kheáo vúái caác nhaâ cung ûáng àïí keáo daâi 
thúâi haån thanh toaán núå (khoaãng 60 – 90 ngaây sau).
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4. Núå ngên haâng
Con söë quan troång cuöëi cuâng trong Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán maâ baån nïn 
quan têm laâ moán núå daâi haån cuãa cöng ty. Nhûäng khoaãn núå naây thûúâng 
nùçm dûúái daång vay ngên haâng. 

Núå ngên haâng khöng hùèn laâ möåt àiïìu xêëu. Thêåm chñ, nïëu vay úã möåt 
mûác àöå thñch húåp, thò àoá laâ möåt nguöìn vöën giuáp baån múã röång kinh 
doanh, tùng lúåi nhuêån maâ khöng phaãi chia seã quyïìn súã hûäu cöng ty. Do 
àoá, vay núå daâi haån coá thïí giuáp baån (vaâ caã caác cöí àöng) àaåt àûúåc tó lïå 
lúåi nhuêån cao hún tûâ khoaãn àêìu tû. 

Àiïìu quan troång laâ baån phaãi chùæc chùæn mònh khöng vay núå quaá nhiïìu. 
Trong trûúâng húåp baån khöng thïí traã núå haâng thaáng, baån coá thïí bõ kiïån 
vaâ phaá saãn. An toaân nhêët laâ baån nïn àaãm baão söë tiïìn traã ngên haâng 
haâng thaáng khöng vûúåt quaá 20% chi phñ cöë àõnh vaâ töíng söë núå khöng 
vûúåt quaá ba lêìn lúåi nhuêån roâng haâng nùm cuãa cöng ty. 

Baãng Baáo Caáo Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå
Baãng Baáo Caáo Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå ghi laåi têët caã caác giao dõch tiïìn baåc 
thu vaâo vaâ chi ra cuãa cöng ty. Noá cho biïët cöng ty kiïëm àûúåc bao nhiïu 
tiïìn vaâ duâng hïët bao nhiïu trong möåt khoaãng thúâi gian nhêët àõnh. Bïn 
caånh viïåc theo doäi doanh thu vaâ chi phñ tûâ Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã 
Hoaåt Àöång Kinh Doanh, baån coân cêìn phaãi phên tñch Baãng Baáo Caáo 
Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå cuãa cöng ty àïí coá àûúåc möåt bûác tranh töíng thïí vïì 
àöå öín àõnh vaâ mûác sinh lúåi cuãa cöng ty. 
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Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh vaâ Baãng Baáo Caáo Lûu 
Chuyïín Tiïìn Tïå coá kïët quaã khaác nhau laâ do phûúng phaáp kïë toaán döìn 
tñch. Noái caách khaác, trong Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh 
Doanh, doanh söë baán haâng àûúåc ghi laåi khi viïåc baán haâng àûúåc thûåc 
hiïån, mùåc duâ trong thûåc tïë baån chûa nhêån àûúåc tiïìn. Thïm vaâo àoá, thuïë 
thu nhêåp vaâ khêëu hao taâi saãn cöë àõnh cuäng àûúåc ghi laåi nhû laâ chi phñ 
mùåc duâ baån khöng thêåt sûå phaãi chi tiïìn ngay luác àoá. 

Khi baån mua maáy tñnh hay caác thiïët bõ vùn phoâng khaác, noá àûúåc ghi laåi 
nhû laâ taâi saãn trong Baãng Cên Àöëi Kïë Toaán vaâ khöng phaãi laâ chi phñ 
trong Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh. Mùåc duâ vêåy, baån 
vêîn phaãi chi tiïìn àïí mua caác thiïët bõ àoá.

Do àoá, nïëu chó nhòn vaâo Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh 
Doanh, baån coá thïí seä hiïíu nhêìm! Vñ duå, coá veã nhû baån àaåt doanh thu 
300.000 àö trong thaáng möåt, nhûng thêåt sûå àïën thaáng ba múái nhêån 
àûúåc tiïìn. Nïëu baån mua maáy tñnh töíng trõ giaá 20.000 àö trong thaáng 
möåt, noá seä khöng àûúåc ghi laåi nhû chi phñ trong Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã 
Hoaåt Àöång Kinh Doanh. Tuy nhiïn, thûåc tïë laâ baån àaä phaãi chi tiïìn cho 
caác thiïët bõ àoá. 

Vò thïë, baån cêìn nùæm roä Baãng Baáo Caáo Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå àïí biïët chñnh 
xaác bao nhiïu tiïìn àaä àûúåc chi ra (doâng tiïìn ra) vaâ thu vaâo (doâng tiïìn 
vaâo) trong möåt thaáng nhêët àõnh. Viïåc naây seä giuáp baån quaãn lyá taâi chñnh 
vaâ àaãm baão àûúåc möåt lûúång tiïìn nhêët àõnh àïí duy trò hoaåt àöång cuãa 
cöng ty trong moåi thúâi àiïím. Sau àêy laâ vaâi vñ duå vïì doâng tiïìn ra vaâo 
haâng thaáng cuãa möåt cöng ty:    
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Dòng tiền vào:
n Tiền bán hàng thu được
n Tiền vay ngân hàng nhận được

Dòng tiền ra:
n Trả tiền cho nhà cung ứng
n Trả tiền lương
n Trả tiền thuê địa điểm
n Trả cước viễn thông
n Trả tiền trợ cấp vận chuyển
n Trả các khoản tiền thanh toán cho nhân viên
n Trả nợ ngân hàng
n Trả tiền mua sắm các thiết bị văn phòng
n Trả tiền thuế

Tiền thu được = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra

LÏN KÏË HOAÅCH TAÂI CHÑNH  
VAÂ DÛÅ TOAÁN NGÊN SAÁCH
Bïn caånh viïåc sûã duång ba baãng caáo caáo 
noái trïn àïí àaánh giaá hiïåu quaã hoaåt àöång 
cuãa cöng ty, töi seä giúái thiïåu nhûäng cöng 
cuå hûäu hiïåu khaác giuáp baån àùåt ra muåc 
tiïu vaâ lïn kïë hoaåch. Têët caã nhûäng doanh 
nhên thaânh cöng àïìu lêåp ra Baãng Baáo 
Caáo Kïët Quaã Hoaåt Àöång Kinh Doanh 
vaâ Baãng Baáo Caáo Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå dûå kiïën tûâ 6 àïën 12 thaáng nhùçm 
giuáp hoå lïn kïë hoaåch. 

Àïí baån hiïíu roä vêën àïì naây hún, chuáng ta haäy cuâng tòm hiïíu möåt vñ duå minh 
hoåa. Giaã sûã baån àang tiïën haânh múã möåt cöng ty baán leã quêìn aáo vaâ cêìn dûå 
toaán söë liïåu àïí tñnh söë vöën thaânh lêåp vaâ lûúång tiïìn lûu chuyïín cêìn thiïët. 
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Dûå Toaán Laäi Löî (6 thaáng)
Sûã duång caác phêìn mïìm baãng tñnh nhû Microsoft Excel, baån coá thïí thûåc 
hiïån möåt Baãng Baáo Caáo Laäi Löî dûå kiïën trong 6 thaáng nhû sau.

Tháng 1
Tháng 2

Tháng 3
Tháng 4

Tháng 5
Tháng 6

D
oanh thu

$37.383,18 
$70.093,46

$88.785
$86.915,89

Giá vốn hàng bán
$0

$0
$14.953,27

$28.037,38
$35.514

$34.766,36
Lợi nhuận gộp

$0
$0

$22.429,91
$42.056,08

$53.271
$52.149,53

Khấu trừ chi phí cố định
Lương nhân viên

$8.600
$16.600

$16.600
$16.600

$16.600
Thuê cửa hàng

$3.000
$3.000

$3.000
$3.000

$3.000
$3.000

Vận chuyển
$1.500

$3.000
$3.000

$3.000
$3.000

Cước viễn thông
$3.00

$600
$600

$600
$600

Lãi ngân hàng
$500

$500
$500

$500
$500

$500
Văn phòng phẩm

$300
$300

$300
$300

$300
Bán hàng & tiếp thị

$8.000
$8.000

$8.000
$8.000

$8.000
Đ

iện nước
$200

$200
$200

$200
$200

$200
D

ịch vụ lau dọn
$200

$200
$200

$200
$200

$200

Tổng chi phí cố định
$3.900

$22.600
$32.400

$32.400
$32.400

$32.400
Lợi nhuận ròng trước thuế

($3.900)
($22.600)

($9.970,09)
$9.656,08

$20.871
$19.749,53

Tổng lợi nhuận ròng
($3.900)

($26.500)
($36.470,09)

($26.814,02)
($5.943,02)

$13.806,52
(trước thuế)

Ghi chú: 
D

oanh thu không bao gồm
 thuế giá trị gia tăng (7%

)
Giá vốn hàng bán bằng 40%

 doanh thu
Tháng 1 & 2 là tháng sửa sang cửa hàng nên không có doanh thu
M

ột nửa nhân viên được tuyển trong tháng 2 để chuẩn bị m
ở cửa vào tháng 3

Cửa hàng m
ở cửa trong tháng 3 với toàn bộ nhân viên

N
hững con số trong ngoặc đơn là số âm
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Àïí laâm töët cöng taác dûå toaán, baån phaãi àûa ra möåt söë giaã thiïët. Dûåa trïn 
kinh nghiïåm cuãa mònh, baån nïn giaã àõnh caâng thêån troång caâng töët. Àêy 
cuäng laâ lyá do taåi sao baån phaãi hiïíu möåt ngaânh kinh doanh cuå thïí (hoùåc 
coá möåt àöëi taác am hiïíu) trûúác khi múã cöng ty trong ngaânh àoá. Sau àêy 
laâ möåt söë giaã thuyïët cuãa töi:
n Sau khi thuï àûúåc mùåt bùçng vaâo thaáng 1, baån cêìn 2 thaáng àïí sûãa 

sang cûãa haâng trûúác khi coá thïí kinh doanh, do àoá doanh thu chó coá 
vaâo thaáng 3. 

n Phên nûãa söë nhên viïn seä àûúåc thuï trong thaáng 2 (trûúác khi múã cûãa) 
àïí laâm caác cöng viïåc chuêín bõ. 

n Doanh thu àûúåc ghi laåi khöng bao göìm thuïë giaá trõ gia tùng (7%)
n Giaá vöën haâng baán bùçng 40% doanh thu. 

Bùçng caách dûå kiïën nhûäng con söë nhû vêåy, baån seä coá nhûäng muåc tiïu 
doanh thu cuå thïí phaãi àaåt àûúåc haâng thaáng vaâ möåt ngên saách nhêët àõnh 
àïí chi tiïu trong cuâng thúâi gian. Baån cuäng thêëy àûúåc laâ mònh bùæt àêìu 
coá laäi haâng thaáng tûâ thaáng 4 (sau böën thaáng kinh doanh), vaâ coá laäi cho 
caã nùm vaâo thaáng 6. Nïëu moåi thûá theo àuáng kïë hoaåch, baån seä coá töíng 
lúåi nhuêån laâ 13.806,52 àö vaâo thaáng 6.

Dûå Toaán Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå (6 thaáng)
Tuy nhiïn, nhû töi àaä àïì cêåp trûúác àoá, Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã Hoaåt 
Àöång Kinh Doanh cho baån biïët rêët ñt vïì lûúång tiïìn àûúåc chuyïín vaâo 
vaâ chuyïín ra khoãi cöng ty. Àïí coá möåt bûác tranh roä raâng vïì doâng lûu 
chuyïín tiïìn tïå cuãa cöng ty, baån cêìn phaãi thûåc hiïån möåt baãng Dûå Toaán 
Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå nhû sau:    
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Tháng 1
Tháng 2

Tháng 3
Tháng 4

Tháng 5
Tháng 6

D
Ò

N
G

 TIỀN
 VÀO

Tiền bán hàng thu được
$40.000

$75.000
$95.000

$10.0000
Tiền vay ngân hàng nhận được

$65.000
Tổng dòng tiền vào  

$65.000
$0

$40.000
$75.000

$95.000
$100.000

D
Ò

N
G

 TIỀN
 RA

Trả tiền cho nhà cung ứng
($22.320)

($41.850)
($53.010)

Trả tiền lương
($8.600)

($16.600)
($16.600)

($16.600)
($16.600)

Trả tiền thuê địa điểm
($9.000)

($3.000)
($3.000)

($3.000)
($3.000)

($3.000)
Trả tiền trợ cấp vận chuyển

($1.500)
($3.000)

($3.000)
($3.000)

($3.000)
Trả cước viễn thông

($300)
($600)

($600)
($600)

Trả nợ ngân hàng
($1.200)

($1.200)
($1.200)

($1.200)
($1.200)

Trả tiền m
ua văn phòng phẩm

($300)
($300)

($300)
($300)

Trả chi phí tiếp thị
($8.000)

($8.000)
($8.000)

($8.000)
Trả tiền điện nước

($200)
($200)

($200)
($200)

($200)
Trả tiền dịch vụ lau dọn

($200)
($200)

($200)
($200)

($200)
Trả tiền m

ua thiết bị văn phòng
($20.200)

Trả tiền sửa sang văn phòng
($20.000)

Trả tiền thuế giá trị gia tăng
($14.700)

TỔ
N

G
 D

Ò
N

G
 TIỀN

 RA
($49.200)

($14.700)
($32.800)

($55.420)
($74.950)

($100.810)
Tiền thu được (D

òng tiền vào – D
òng tiền ra)

$15.800
($14.700)

$7.200
$19.580

$20.050
($810)

SỐ
 TIỀN

 CÒ
N

 LẠI
$15.800

$1.100
$8.300

$27.880
$47.930

$47.120

(G
hi chuá: Söë trong ngoùåc àún laâ söë êm

)
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Tûúng tûå nhû trïn, möåt söë giaã àõnh seä àûúåc àûa ra dûåa trïn kiïën thûác 
trong ngaânh cuãa baån. Vñ duå:
n Vò àêy laâ ngaânh baán leã, doanh thu seä nhêån àûúåc ngay khi haâng àûúåc 

baán ra. Lûu yá, nïëu laâ cöng ty  “B to B”, tiïìn chó nhêån àûúåc tûâ 30-60 
ngaây sau khi doanh thu àûúåc nhêåp vaâo söí saách.

n Söë tiïìn vay ngên haâng 65.000 àö àûúåc nhêån vaâo thaáng möåt, vúái mûác 
traã goáp haâng thaáng 1.200 àö trong voâng 5 nùm. Trong söë 1.200 àö 
naây, 500 àö àûúåc nhêåp laâ laäi suêët vay (trong Baãng Baáo Caáo Kïët Quaã 
Hoaåt Àöång Kinh Doanh)

n Tiïìn thuï àõa àiïím vaâ hai thaáng àùåt coåc (9.000 àö) àûúåc traã khi nhêån 
mùåt bùçng vaâo thaáng möåt.

n Tiïìn baán haâng thu àûúåc bao göìm 7% thuïë giaá trõ gia tùng. Khoaãn 
tiïìn thuïë naây àûúåc traã cho chñnh phuã sau 3 thaáng kinh doanh (traã 
14.700 àö vaâo thaáng 6).

n Tiïìn àûúåc traã cho caác nhaâ cung ûáng haâng (giaá vöën haâng baán) 30 
ngaây sau khi chi phñ àûúåc nhêåp vaâo. 

Bùçng caách thûåc hiïån Dûå Toaán Lûu Chuyïín Tiïìn Tïå nhû vêåy, baån seä coá 
khaái niïåm vïì lûúång tiïìn mùåt cêìn thiïët möîi thaáng vaâ söë tiïìn coá trong taâi 
khoaãn ngên haâng (söë tiïìn coân laåi). Sau àoá, baån coá thïí tñnh ngûúåc laåi àïí 
biïët mònh cêìn bao nhiïu tiïìn àïí bùæt àêìu.

Thïë laâ chuáng ta àaä hoaân têët chûúng vïì quaãn lyá tiïìn baåc. Töi biïët rùçng 
nhiïìu àiïìu nghe coá veã àaáng súå. Nhûng baån haäy luön nhúá rùçng viïåc hiïíu 
vaâ aáp duång nhûäng khaái niïåm trïn laâ rêët quan troång trong viïåc xêy dûång 
möåt doanh nghiïåp haâng triïåu àö.

Nïëu baån vêîn caãm thêëy möåt söë khaái niïåm khoá hiïíu, haäy àoåc laåi chûúng 
naây möåt lêìn nûäa vaâ yïu cêìu nhên viïn kïë toaán cuãa baån (àuáng vêåy, baån 
seä phaãi tuyïín möåt kïë toaán viïn) traã lúâi têët caã nhûäng thùæc mùæc cuãa baån. 
Sau àoá baån seä dïî daâng thaânh thaåo nhûäng vêën àïì naây. 

Àaä àïën luác chuáng ta chuyïín sang chûúng cuöëi cuâng vïì…
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PHÁT TRIỂN ĐẾ CHẾ 
DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

CHÛÚNG 9: PHAÁT TRIÏ ÍN ÀÏË CHÏË DOANH NGHIÏåP CUÃA BAÅN

Chuác mûâng baån àaä àoåc àïën chûúng cuöëi cuâng. Töi thêåt sûå àaánh 
giaá cao nöî lûåc àoåc xong quyïín saách naây cuãa baån. Nghiïn cûáu 

cho thêëy, chûa àïën 10% ngûúâi cêìm möåt quyïín saách lïn chõu àoåc noá 
tûâ àêìu àïën cuöëi. 

Tûúng tûå, chûa àïën 10% ngûúâi àùåt ra muåc tiïu gêy dûång möåt doanh 
nghiïåp thaânh cöng coá thïí theo àuöíi kïë hoaåch cuãa mònh àïën cuâng. Viïåc 
baån àang àoåc nhûäng doâng chûä naây àaä àûa baån vaâo danh saách 10% 
dêîn àêìu röìi àoá! Töi tin rùçng nïëu baån cuäng boã cöng sûác tûúng tûå vaâo caác 
kïë hoaåch kinh doanh cuãa mònh, cuöåc haânh trònh trúã thaânh doanh nhên 
cuãa baån seä thaânh cöng rûåc rúä.

Möåt khi baån àaä aáp duång vaâ thûåc hiïån triïåt àïí têët caã caác chiïën lûúåc kinh 
doanh maâ töi chia seã, baån seä coá thïí taåo nïn möåt doanh nghiïåp vûäng 
maånh, mang laåi cho baån nguöìn thu nhêåp döìi daâo cuäng nhû sûå tûå do vaâ 
àöåc lêåp vïì taâi chñnh maâ baån xûáng àaáng àûúåc hûúãng.

Sau khi baån àaä coá àûúåc möåt mö hònh kinh doanh hiïåu quaã, bûúác tiïëp 
theo laâ têåp trung vaâo viïåc múã röång hoaåt àöång kinh doanh àïí nùæm bùæt 
thïm thõ phêìn, chiïëm lônh caác phên khuác thõ trûúâng khaác nhau vaâ chinh 
phuåc thõ trûúâng nûúác ngoaâi. Muåc tiïu cuãa baån phaãi laâ àaåt àûúåc töëc àöå 
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tùng trûúãng vïì doanh thu vaâ lúåi nhuêån haâng nùm tûâ 10% trúã lïn! Baån 
cêìn múã röång vaâ taåo dûång möåt àïë chïë doanh nghiïåp huâng maånh.

PHAÁT TRIÏÍN DOANH NGHIÏåP  
HAY LAÂ CHÏËT!
Möåt söë doanh nhên cho rùçng hoå khöng cêìn thiïët phaãi múã röång hoaåt 
àöång kinh doanh. “Laâm chuã möåt doanh nghiïåp nhoã coá laäi laâ töët röìi, sao 
phaãi múã röång laâm gò?”, hoùåc hoå baão rùçng, “Töi chó muöën duy trò doanh 
thu vaâ lúåi nhuêån cuãa töi thöi.”

Töi phaát hiïån ra rùçng viïåc liïn tuåc múã röång kinh doanh, tùng trûúãng 
doanh thu vaâ lúåi nhuêån laâ vö cuâng cêìn thiïët. Giêy phuát doanh nghiïåp 
cuãa baån ngûâng phaát triïín cuäng laâ luác noá bùæt àêìu chïët ài. Thúâi àiïím 
cöng ty baån ngûâng múã röång cuäng laâ luác noá bùæt àêìu xuöëng döëc. Mùåc duâ 
àiïìu naây nghe thêåt dïî súå, nhûng sûå thêåt àuáng laâ nhû vêåy.

Khöng coá gò laâ àaãm baão vaâ öín àõnh trong möi trûúâng kinh doanh caã. 
Luác naâo cuäng coá àöëi thuã caånh tranh múái xuêët hiïån, coân àöëi thuã hiïån 
hûäu thò ngaây caâng lúán maånh thïm. Hoå khöng ngûâng caãi thiïån saãn 
phêím/dõch vuå cuãa mònh vaâ múã röång thõ phêìn. Nhu cêìu cuãa ngûúâi tiïu 
duâng möîi ngaây möåt thay àöíi vaâ sûå mong àúåi cuäng tùng lïn. Vò vêåy, 
nïëu baån tiïëp tuåc quaãn lyá doanh nghiïåp cuãa mònh theo löëi cuä, khöng 
phaãi laâ baån àang duy trò tònh hònh kinh doanh maâ laâ baån àang tûâ tûâ 
bõ boã laåi phña sau, vò têët caã moåi thûá xung quanh baån àïìu thay àöíi vaâ 
tiïën lïn phña trûúác.

Töi àaä gùåp rêët nhiïìu trûúâng húåp caác doanh nhên ban àêìu laâm ùn rêët 
töët. Chùèng bao lêu sau, thõ phêìn hoå àang nùæm giûä bùæt àêìu thay àöíi 
hoùåc biïën mêët, vaâ doanh nghiïåp möåt thúâi sinh lúåi cho hoå cuäng biïën mêët 
theo. Sau àêy laâ möåt vñ duå àiïín hònh. Trong nhûäng nùm 1990, chuã caác 
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cûãa haâng àôa CD bùæt àêìu nhêån thêëy khaách haâng cuãa mònh ñt dêìn, vò 
thiïn haå bùæt àêìu mua vaâ taãi nhaåc tûâ Internet. Sau àoá, rêët nhiïìu doanh 
nghiïåp baán leã phaãi deåp tiïåm vò ngûúâi tiïu duâng haâng xa xó khöng coân 
khaã nùng tiïu xaâi trong àúåt suy thoaái kinh tïë.

Nguyïn nhên dêîn àïën thêët baåi cuãa nhûäng doanh nghiïåp naây khöng chó 
xuêët phaát tûâ caác yïëu töë bïn ngoaâi. Chuã yïëu laâ do caác chuã doanh nghiïåp 
naây khöng kõp múã röång àïí àa daång hoáa hoaåt àöång vaâ gia nhêåp vaâo 
nhiïìu thõ trûúâng khaác nhau, búãi sûå buâng nöí cuãa thõ trûúâng ÊËn Àöå àuã àïí 
buâ àùæp cho sûå xuöëng döëc cuãa thõ trûúâng Singapore. Hoå àaä khöng tung 
ra nhûäng saãn phêím múái, àïí khi möåt nguöìn doanh thu bõ trò trïå, hoå coá 
nhiïìu nguöìn doanh thu khaác buâ laåi. 

Möåt trong nhûäng nguyïn nhên töi gêy dûång AKLTG laâ àïí phuåc vuå cho 
nhiïìu phên khuác thõ trûúâng khaác nhau (tûâ sinh viïn cho túái chuã doanh 
nghiïåp) thuöåc nhiïìu nûúác khaác nhau. Nhû vêåy, töi coá thïí yïn têm rùçng 
nïëu coá gò thay àöíi trong möåt phên khuác thõ trûúâng bêët kyâ, thò sûå phaát 
triïín úã caác phên khuác thõ trûúâng khaác cuäng àuã àïí buâ laåi. 

Möåt nguyïn nhên khaác khiïën baån phaãi têåp trung tùng trûúãng laâ àïí giûä 
chên cuäng nhû tiïëp tuåc thu huát caác nhên taâi haâng àêìu trong ngaânh. Baån 
nïn nhúá rùçng nhên viïn naâo laâm viïåc cho baån cuäng mong ûúác coá àûúåc 
mûác thu nhêåp cao hún möîi nùm. Ai cuäng àïìu khao khaát àûúåc thùng tiïën 
vaâ trúã thaânh giaám àöëc hay nhaâ quaãn lyá trong tûúng lai gêìn.

Vò vêåy, nïëu lúåi nhuêån cuãa baån khöng tùng lïn möîi nùm, baån seä khöng 
thïí àaáp ûáng àûúåc nhûäng nguyïån voång vïì lûúng thûúãng cuãa nhên viïn. 
Trûâ khi baån múã röång quy mö kinh doanh, nhên viïn trong cöng ty seä 
khöng bao giúâ coá thïí àaãm nhêån möåt vai troâ lúán hún. Àêy laâ lyá do taåi sao 
möåt doanh nghiïåp phaát triïín ò aåch súám muöån gò cuäng àïí mêët ài nhên 
viïn vaâ quaãn lyá gioãi nhêët cuãa mònh. Hiïån tûúång naây cuöëi cuâng seä dêîn 
àïën viïåc cöng ty suåp àöí. 
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TÒM NGUÖÌN LÛÅC ÀÏÍ PHAÁT TRIÏÍN
Thûã thaách lúán nhêët maâ baån phaãi àöëi mùåt trong viïåc phaát triïín cöng ty 
laâ tòm nguöìn vöën àïí àêíy maånh viïåc múã röång kinh doanh. Ngûúâi xûa 
thûúâng noái, “Tiïìn àeã ra tiïìn” laâ nhû vêåy. Baån cêìn phaãi coá tiïìn àïí tuyïín 
thïm nhên viïn, nghiïn cûáu vaâ phaát triïín saãn phêím múái, múã vùn phoâng 
múái, quaãng caáo vaâ vên vên.

Coá böën caách chñnh giuáp baån coá tiïìn àïí höî trúå cho viïåc phaát triïín: 1) Taái 
àêìu tû tûâ lúåi nhuêån sùén coá, 2) Thu huát caác nhaâ àêìu tû àïí tùng vöën, 3) 
Vay ngên haâng hoùåc 4) Nhûúång quyïìn kinh doanh.

1) Taái àêìu tû tûâ lúåi nhuêån sùén coá
Àêy laâ phûúng phaáp an toaân vaâ thêån troång nhêët. Thay vò ruát tiïìn lúâi 
ra, baån trñch möåt phêìn tûâ nguöìn lúåi nhuêån àoá àêìu tû laåi vaâo cöng ty 
cuãa baån. Sûã duång nguöìn vöën naây àïí trang traãi cho viïåc múã röång kinh 
doanh. Trúã ngaåi duy nhêët cuãa viïåc tûå phaát triïín naây laâ sûå tùng trûúãng seä 
chêåm hún so vúái ba lûåa choån tiïëp theo.

2) Thu huát vöën tûâ caác nhaâ àêìu tû 
Nïëu nhû phêìn lúåi nhuêån taái àêìu tû khöng àuã cho viïåc múã röång kinh 
doanh, baån coá thïí phaãi tòm àïën caác nhaâ àêìu tû khaác, thuyïët phuåc hoå 
boã tiïìn vaâo cöng ty mònh. Àêìu tiïn, baån phaãi xaác àõnh giaá trõ cuãa cöng 
ty bùçng phûúng phaáp goåi laâ Doâng tiïìn chiïët khêëu. Àïí tòm hiïíu thïm vïì 
àiïìu naây, baån haäy tòm àoåc quyïín saách “Bñ quyïët tay trùæng thaânh triïåu 
phuá” cuãa töi.

Tuy nhiïn, baån coá thïí ûúác tñnh giaá trõ doanh nghiïåp bùçng caách lêëy lúåi 
nhuêån roâng haâng nùm nhên cho 5. Noái caách khaác, nïëu cöng ty baån 
kiïëm àûúåc lúåi nhuêån roâng 500 ngaân àö möîi nùm, thò noá seä àûúåc àõnh 
giaá laâ 2,5 triïåu àö. Nhû vêåy, nïëu baån muöën coá 500 ngaân àö tûâ möåt nhaâ 
àêìu tû, baån seä phaãi baán cho öng ta 20% cöí phêìn cuãa baån (500 ngaân àö 
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chia cho 2,5 triïåu àö). Àûúng nhiïn, àiïím haån chïë cuãa phûúng phaáp 
naây laâ baån phaãi cùæt búát phêìn súã hûäu cuãa mònh trong doanh nghiïåp vaâ 
chia seã möåt phêìn lúåi nhuêån tûúng lai cho nhaâ àêìu tû múái.

Tuy nhiïn, nïëu baån coá thïí sûã duång söë tiïìn 500 ngaân àö cuãa öng ta àïí 
àêìu tû vaâ múã röång kinh doanh vaâo caác thõ trûúâng múái vaâ nêng àûúåc lúåi 
nhuêån roâng lïn 2 triïåu àö (gêëp 4 lêìn lúåi nhuêån ban àêìu), khöng phaãi laâ 
rêët töët hay sao? Thay vò chó laâm ra 500 ngaân àö nhû trûúác àêy, (khi baån 
súã hûäu 100% cöí phêìn), bêy giúâ baån kiïëm àûúåc 1,6 triïåu àö lúåi nhuêån 
tûâ 80% cöí phêìn cuãa baån trong lúåi nhuêån múái (80% x 2 triïåu).

3) Vay ngên haâng
Lûåa choån thûá ba seä laâ mûúån tiïìn tûâ ngên haâng. Vay tiïìn vúái laäi suêët 
8% – 9% (aáp duång cho Singapore) vaâ àêìu tû söë tiïìn àoá àïí tùng lúåi 
nhuêån thïm khoaãng 20% hoùåc nhiïìu hún chùæc chùæn laâ möåt viïåc nïn 
laâm trong kinh doanh.

Àiïìu tuyïåt vúâi nhêët cuãa viïåc vay vöën ngên haâng laâ baån khöng phaãi chia 
búát cöí phêìn cho ai vaâ do àoá, hûúãng troån lúåi nhuêån trong tûúng lai. Möåt 
khi traã xong toaân böå vöën, baån (vaâ àöëi taác cuãa baån) vêîn coá 100% quyïìn 
laâm chuã. 

Tuy nhiïn, àêy àûúåc cho laâ lûåa choån nhiïìu ruãi ro nhêët, vò tiïìn vay ngên 
haâng phaãi àûúåc hoaân traã cuâng vúái laäi suêët. Caác ngên haâng thûúâng yïu 
cêìu baån kyá giêëy baão laänh hoùåc thïë chêëp bùçng bêët àöång saãn. Noái caách 
khaác, nïëu baån vay quaá nhiïìu tiïìn vaâ viïåc múã röång kinh doanh thêët baåi, 
baån seä mêët hïët khoaãn tiïìn tiïët kiïåm caá nhên, nhaâ cûãa vaâ thêåm chñ coá 
thïí bõ phaá saãn.

4) Nhûúång quyïìn kinh doanh
Lûåa choån thûá tû cho pheáp baån àaåt àûúåc nhûäng gò töët nhêët. Nhûúång 
quyïìn kinh doanh giuáp baån múã röång hoaåt àöång kinh doanh nhanh 
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choáng maâ khöng cêìn phaãi cùæt búát cöí phêìn hay gaánh nhûäng moán núå 
ruãi ro. 

Nhûúång quyïìn kinh doanh laâ möåt thoãa thuêån maâ trong àoá baån (bïn 
nhûúång quyïìn) trao cho caác chuã doanh nghiïåp khaác (bïn nhêån quyïìn) 
quyïìn sûã duång thûúng hiïåu cuãa baån vaâ quaãng baá saãn phêím/dõch vuå cuãa 
baån dûåa trïn mö hònh kinh doanh sùén coá. Bïn nhêån quyïìn phaãi tuyïåt àöëi 
tuên thuã hïå thöëng tiïëp thõ, quy trònh hoaåt àöång, cú cêëu taâi chñnh vaâ quaãn 
lyá hiïåu quaã cuãa baån àïí àaåt àûúåc tiïu chuêín thaânh cöng tûúng tûå. 

Àöíi laåi, bïn nhêån quyïìn seä traã ngay cho baån möåt khoaãn phñ nhûúång 
quyïìn cuäng nhû möåt tyã lïå phêìn trùm naâo àoá tûâ doanh thu baán haâng möîi 
nùm cuãa hoå. Baån cuäng coá thïí kiïëm àûúåc tiïìn bùçng caách baán nhûäng saãn 
phêím vaâ thiïët bõ maâ bïn nhêån quyïìn cêìn àïí àiïìu khiïín doanh nghiïåp 
cuãa hoå.

Nhûúång quyïìn kinh doanh laâ chiïën lûúåc maâ têåp àoaân McDonald’s àaä 
aáp duång rêët thaânh cöng àïí múã röång hoaåt àöång trïn phaåm vi toaân thïë 
giúái vúái töëc àöå choáng mùåt. Bùçng caách giao cho caác chuã doanh nghiïåp 
àöåc lêåp quyïìn sûã duång thûúng hiïåu vaâ àaâo taåo cho hoå thöng thaåo hïå 
thöëng kinh doanh hiïåu quaã, McDonald’s àaåt àûúåc kyâ tñch vúái 32.000 
nhaâ haâng taåi 117 nûúác trong voâng 50 nùm qua. Ngaây nay, trung bònh 
möîi ngaây coá möåt nhaâ haâng McDonald’s ra àúâi úã möåt núi naâo àoá trïn 
quaã àõa cêìu. Hún nûäa, mùåc duâ McDonald’s khöng phaãi boã ra xu naâo 
àïí múã têët caã caác nhaâ haâng naây, phñ nhûúång quyïìn kinh doanh vaâ doanh 
thu baán haâng thu vïì möîi nùm cho cöng ty laâ 22,78 tó àö Myä. Caác vñ duå 
àiïín hònh khaác cuãa mö hònh nhûúång quyïìn kinh doanh bao göìm Ben 
& Jerrys (kem), Subway (thûác ùn), Kumon (giaáo duåc), Planet Fitness (sûác 
khoãe), 7-Eleven (cûãa haâng baách hoáa), Action International (tû vêën kinh 
doanh) vaâ Supercuts (thúâi trang toác).
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DOANH NGHIÏåP CUÃA BAÅN COÁ THÏÍ ÀÛÚÅC 
NHÛÚÅNG QUYÏÌN KINH DOANH KHÖNG? 
Àïí coá thïí nhûúång quyïìn kinh doanh doanh nghiïåp cuãa baån, möåt chuã 
doanh nghiïåp múái phaãi coá khaã nùng nhên baãn mö hònh kinh doanh cuãa 
baån vaâ àaåt àûúåc mûác àöå thaânh cöng taâi chñnh giöëng nhû baån. Roä raâng,  
àïí àiïìu naây xaãy ra, doanh nghiïåp cuãa baån phaãi coá möåt cú chïë hoaåt 
àöång töët duâ nùçm trong tay bêët kyâ ai. Àêy laâ lyá do taåi sao trong caác 
chûúng trûúác, töi luön nhêën maånh rùçng möåt doanh nghiïåp chó coá thïí 
lúán maånh nïëu noá hoaåt àöång àöåc lêåp maâ khöng cêìn baån phaãi trûåc tiïëp 
nhuáng tay vaâo. 

Lyá do McDonald’s laâ doanh nghiïåp chuyïín nhûúång kinh doanh thaânh 
cöng nhêët thïë giúái laâ vò bêët kyâ ai cuäng coá thïí quaãn lyá àûúåc hïå thöëng 
kinh doanh chuêín mûåc cuãa noá vaâ cho ra kïët quaã tûúng tûå úã bêët kyâ núi 
àêu trïn thïë giúái. Baån coá thïí thêëy rùçng tûâ U20 àïën U70 ai cuäng coá thïí 
quaãn lyá töët möåt cûãa haâng McDonald’s, cuäng taåo ra àûúåc moán khoai têy 
chiïn coá chêët lûúång nhû nhau, vúái cuâng mûác àöå chùm soác khaách haâng 
vaâ àaåt àûúåc hiïåu quaã giöëng nhau taåi bêët kyâ núi naâo maâ baån àùåt chên 
àïën. Àiïìu naây àûúåc goåi laâ kinh doanh “chòa khoáa trao tay”. Baån giao bñ 
quyïët vaâ mö hònh kinh doanh cuãa mònh cho möåt ai àoá coá àuã tiïu chuêín 
vaâ hoå seä àiïìu haânh doanh nghiïåp hoaåt àöång suön seã, taåo ra doanh thu 
chñnh xaác nhû möåt caái maáy in tiïìn. 

Àïí caác chuã doanh nghiïåp chõu mua quyïìn kinh doanh vaâ múã röång hoaåt 
àöång cuãa baån, doanh nghiïåp cuãa baån cêìn àaáp ûáng böën tiïu chuêín sau: 
1) Coá ûu thïë caånh tranh àöåc àaáo, 2) Sinh lúåi àïìu àùån, 3) Hïå thöëng hoáa 
vaâ 4) Dïî hoåc.

1) Ûu thïë caånh tranh àöåc àaáo
Nhû àaä àïì cêåp úã chûúng trûúác, ûu thïë caånh tranh àöåc àaáo laâ yïëu töë 
quan troång giuáp phên biïåt baån vúái caác àöëi thuã caånh tranh vaâ duy trò mûác 
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àöå tùng trûúãng trong doanh thu vaâ lúåi nhuêån. Cöng ty cuãa baån phaãi coá 
möåt thûúng hiïåu maånh, möåt bñ quyïët hoùåc chiïën lûúåc quaãn lyá vaâ phaát 
triïín doanh nghiïåp àùåc biïåt maâ àöëi thuã caånh tranh khoá loâng laâm theo. 
Vúái nhûäng lúåi thïë àoá, bïn mua nhûúång quyïìn tiïìm nùng múái thêëy àûúåc 
lúåi ñch tûâ thûúng hiïåu vaâ hònh thûác kinh doanh àöåc àaáo cuãa baån so vúái 
viïåc thaânh lêåp kinh doanh riïng.

2) Sinh lúåi àïìu àùån
Baån phaãi chûáng toã àûúåc mö hònh kinh doanh cuãa baån laâ con gaâ àeã 
trûáng vaâng àïìu àùån vaâ mûác àöå sinh lúåi phaãi àoaán trûúác àûúåc. Bïn mua 
nhûúång quyïìn chó toã ra quan têm nïëu doanh nghiïåp cuãa baån coá tó lïå lúåi 
nhuêån cao hún tiïu chuêín trong ngaânh. Coá möåt caách àïí chûáng minh 
àiïìu naây laâ tûå mònh múã thïm vaâi chi nhaánh, thïí hiïån cho hoå thêëy laâ hoå 
cuäng coá thïí taåo ra lúåi nhuêån cao àïìu àùån giöëng nhû cöng ty cuãa baån.

3) Hïå thöëng hoáa
Baån coá bao giúâ thùæc mùæc laâm thïë naâo maâ 32.000 nhaâ haâng McDonald’s 
trïn khùæp thïë giúái (do caác chuã doanh nghiïåp vaâ àöåi nguä nhên viïn khaác 
nhau quaãn lyá) laåi coá thïí cung cêëp moán khoai têy chiïn, baánh hamburger 
chêët lûúång nhû nhau vúái cuâng phong caách phuåc vuå khöng chï vaâo àêu 
àûúåc khöng? Cêu traã lúâi laâ möîi thaânh phêìn cuãa quy trònh hoaåt àöång; tûâ 
chaâo àoán khaách cho túái chïë biïën baánh hamburger phö mai àïìu àûúåc 
hïå thöëng hoáa thaânh möåt dêy chuyïìn chuêín mûåc vaâ chñnh xaác nhû saãn 
xuêët vaâ lùæp raáp xe húi.

Vñ duå, möîi nhên viïn McDonald’s àïìu àûúåc huêën luyïån caách móm cûúâi, 
nhòn vaâo mùæt khaách haâng röìi noái “Chaâo mûâng baån àïën vúái McDonald’s!”. 
Caách nêëu möîi moán ùn trong nhaâ haâng cuäng àïìu chñnh xaác vaâ hïå thöëng 
hoáa nhû vêåy. Vñ duå, moán khoai têy chiïn phaãi àûúåc chiïn trong voâng 
àuáng 3 phuát. Nïëu khoai têy khöng baán hïët trong voâng 10 phuát sau 
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khi chiïn, chöî khoai àoá phaãi bõ huãy àïí àaãm baão thûác ùn phuåc vuå úã 
McDonald’s àaåt chêët lûúång töët nhêët. 

Tûúng tûå, àïí ngûúâi khaác coá thïí mö phoãng mö hònh kinh doanh cuãa 
baån, baån phaãi taåo ra möåt hïå thöëng vúái àêìy àuã quy trònh cho möîi böå 
phêån: hoaåt àöång, tiïëp thõ, taâi chñnh, nhên sûå, v.v… Caác hïå thöëng vaâ quy 
trònh naây phaãi àûúåc chuêín hoáa trong möåt baãng hûúáng dêîn chi tiïët àïí 
bïn nhêån quyïìn laâm theo dïî daâng. 

4) Dïî hoåc 
Cuöëi cuâng, mö hònh kinh doanh cuãa baån phaãi tûúng àöëi dïî hoåc àïí baån 
coá thïí àaâo taåo laåi cho ngûúâi khaác caách sûã duång hïå thöëng vaâ quy trònh. 
Àêy laâ lyá do taåi sao loaåi hònh doanh nghiïåp lyá tûúãng nhêët àïí nhûúång 
quyïìn kinh doanh laâ nhûäng cöng ty coá thïí àûúåc vêån haânh búãi nhûäng 
nhên viïn bònh thûúâng. Nïëu cöng ty cuãa baån àoâi hoãi nhûäng kyä nùng 
àöåc àaáo hoùåc trònh àöå quaãn lyá laäo luyïån, viïåc nhûúång quyïìn kinh doanh 
àïí múã röång doanh nghiïåp laâ vö cuâng khoá khùn. Do àoá, viïåc nhûúång 
quyïìn kinh doanh coá thïí diïîn ra dïî daâng vúái caác nhaâ haâng, tiïåm laâm 
toác, khaách saån… hún vùn phoâng luêåt, tû vêën hay quaãng caáo.

BÖËN GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN  
CUÃA CÖNG TY
Trong giai àoaån haâo hûáng gêy dûång doanh nghiïåp ban àêìu, àiïìu quan 
troång laâ baån cêìn nhêån thûác roä caác giai àoaån khaác nhau maâ cöng ty cuãa 
baån phaãi traãi qua. Khi hoaåt àöång kinh doanh múã röång, baån seä phaãi àöëi 
mùåt vúái haâng loaåt thûã thaách vaâ muåc tiïu kinh doanh cuäng nhû caách quaãn 
lyá cuãa baån cuäng phaãi thñch ûáng. Caách baån quaãn lyá thaânh cöng möåt cöng ty 
vúái 5 nhên viïn hoaân toaân khaác vúái nhûäng kyä nùng vaâ phûúng phaáp cêìn 
thiïët àïí quaãn lyá möåt cöng ty trõ giaá 50 triïåu àö vúái 200 nhên viïn. 
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Möåt lyá do khaác giaãi thñch taåi sao nhiïìu doanh nghiïåp khöng thïí phaát 
triïín cao hún möåt quy mö nhêët àõnh hoùåc khöng thïí duy trò àûúåc mûác 
àöå thaânh cöng laâ do caác doanh nhên saáng lêåp thiïëu caác kyä nùng vaâ 
thaái àöå thñch húåp trong phong caách quaãn lyá khi cöng ty hoå bùæt àêìu lúán 
maånh, vûúåt quaá nùng lûåc cuãa hoå.

Do àoá, viïåc hoåc hoãi caác giai àoaån phaát triïín khaác nhau cuãa doanh nghiïåp 
vaâ sùén saâng caãi thiïån kyä nùng, hoaân thiïån phûúng phaáp àïí thñch nghi vúái 
nhûäng yïu cêìu trong tûâng giai àoaån phaát triïín laâ rêët quan troång. 

Giai àoaån 1: Khúãi àêìu vaâ töìn taåi

Giai àoaån 4: 
Lúán maånh

Giai àoaån 2: 
Phaát triïín  
ban àêìu

Giai àoaån 1: 
Khúãi àêìu  
vaâ töìn taåi

Giai àoaån 3: 
Phaát triïín  
bïìn vûäng
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Àêy laâ giai àoaån “vaån sûå khúãi àêìu nan”. Vò nhên lûåc trong cöng ty luác 
naây khaá ñt oãi (thûúâng chó dùm baãy ngûúâi) nïn moåi ngûúâi laâm viïåc gêìn 
guäi vúái nhau nhû möåt gia àònh.

Trong giai àoaån naây, cêëu truác laâm viïåc vaâ quy trònh hoaåt àöång thûúâng 
khöng roä raâng vúái phûúng chêm “Viïåc àïën tay ai ngûúâi êëy laâm”. Moåi 
ngûúâi sùén saâng giuáp àúä lêîn nhau. Muåc tiïu laâ chó cêìn truå laåi àûúåc vaâ 
kiïëm àuã tiïìn àïí hoâa vöën. 

Thûã thaách:
Thaách thûác chñnh cuãa giai àoaån naây laâ àùåt chên vaâo kinh doanh (baán 
haâng) vaâ taåo ra saãn phêím hoùåc cung cêëp dõch vuå àïí àaáp ûáng nhu cêìu. 
Laâ doanh nhên, möëi bêån têm chñnh cuãa baån laâ doanh söë baán haâng 
vaâ saãn xuêët hoùåc hoaåt àöång. Mêu thuêîn trong viïåc àûa ra quyïët àõnh 
hoùåc àõnh hûúáng kinh doanh coá thïí seä naãy sinh giûäa caác àöëi taác vúái 
nhau. Quan troång laâ phaãi coá àuã tiïìn trong giai àoaån naây àïí giuáp doanh 
nghiïåp töìn taåi trûúác khi lúåi nhuêån vaâ doâng tiïìn lûu chuyïín öín àõnh. 

Quaãn lyá vaâ phong caách laänh àaåo: 
Niïìm àam mï vaâ tinh thêìn laâm viïåc chùm chó khöng ngaåi khoá laâ hai 
àiïím then chöët maâ baån vaâ àöåi nguä cuãa mònh cêìn coá àïí vûúåt qua àûúåc 
giai àoaån khúãi àêìu khoá khùn naây. Töi muöën nhêën maånh rùçng, búãi vò 
àöåi nguä cuãa baån coân nhoã vaâ khaách haâng cuäng chûa nhiïìu, baån seä coá 
khuynh hûúáng kiïm nhiïåm nhiïìu viïåc cuâng luác möåt caách chuã àöång, tñch 
cûåc. Baån seä coá thïí têåp trung chuá yá vaâo tûâng chi tiïët nhoã trong doanh 
nghiïåp vaâ trûåc tiïëp àïí mùæt àïën têët caã moåi thûá. 

Vúái tû caách laâ chuã doanh nghiïåp, trong giai àoaån naây, baån coá thïí giöëng 
nhû öng chuã nhaâ trong truyïån nguå ngön cuãa La Fontaine. Trong möåt baâi 
thú cuãa mònh, La Fontaine kïí vïì möåt öng chuã nhaâ, àïm àïën khöng daám 
tin tûúãng àaám àêìy túá hay ngûúâi laâm cöng, nïn phaãi trûåc tiïëp àöët àeân 
lïn, kiïím tra khùæp trong nhaâ ngoaâi ngoä, xem cûãa neão àaä àoáng chûa, 
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bêìy ngûåa vaâ dï ài ùn coã trïn nuái àaä luâa vïì àêìy àuã chûa, àaân heo trong 
chuöìng àaä àûúåc cho ùn no nï chûa, caác loaåi hoa vaâ rau trong vûúân coá 
àûúåc giûä êëm trong nhaâ kñnh khöng. Vaâ öng kïët luêån trong baâi thú cuãa 
mònh, “Laå thay con mùæt chuã nhaâ, cuäng nhû con mùæt chung tònh vúái ta”, 
nghôa laâ giöëng nhû con mùæt ngûúâi yïu bao giúâ cuäng doäi theo ta.

Trong giai àoaån ban àêìu naây, àöåi nguä cuãa baån thûúâng coá thûâa nhiïåt 
huyïët vaâ sûå têån têm, nhûng laåi thiïëu kiïën thûác, kinh nghiïåm vaâ kyä nùng 
cêìn thiïët àïí hoaân thaânh vai troâ cuãa mònh. Do àoá, phong caách laänh àaåo 
cuãa baån nïn têåp trung vaâo nhûäng cöng viïåc cuå thïí. Noái caách khaác, nïn 
àïì ra cho hoå nhûäng muåc tiïu, àõnh hûúáng roä raâng vaâ têåp trung theo doäi 
kïët quaã cöng viïåc.

Theo thöëng kï, 60% doanh nghiïåp thêët baåi úã giai àoaån àêìu laâ vò thiïëu 
vöën, doanh söë baán haâng thêëp vaâ chiïën lûúåc tiïëp thõ chûa thoãa àaáng. 
Möåt khi baån söëng soát qua àûúåc giai àoaån  naây, baån seä tiïën túái…

Giai àoaån 2: Phaát triïín ban àêìu
Trong giai àoaån naây, cöng ty cuãa baån 
àaä bùæt àêìu laâm ùn coá lúâi vaâ muåc tiïu 
cuãa baån àaä chuyïín tûâ töìn taåi sang 
múã röång thõ phêìn vaâ tùng lúåi nhuêån. 

Caác chûác nùng trong cöng ty (nhû 
tiïëp thõ, vêån haânh, taâi chñnh v.v…) 
cuäng nhû cú chïë baáo caáo cöng 
viïåc cuäng àûúåc thiïët lêåp roä raâng vaâ 
nghiïm tuác hún.

Thûã thaách:
Mùåc duâ cöng ty baån àaä bùæt àêìu sinh lúåi, khoá khùn vêîn coân rêët nhiïìu. Trong 
thûåc tïë, giai àoaån naây coân coá nhiïìu thûã thaách hún giai àoaån trûúác.
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Khi baån tòm caách múã röång doanh nghiïåp, baån coá thïí seä gùåp vêën àïì vïì 
taâi chñnh. Baån seä phaãi àaãm baão doâng tiïìn vaâo nhanh choáng àïí thuï 
thïm nhên viïn, múã thïm vùn phoâng vaâ tiïëp cêån nhiïìu hoaåt àöång tiïëp 
thõ. Laâ chuã doanh nghiïåp, baån seä phaãi theo doäi vaâ quaãn lyá lûu chuyïín 
tiïìn tïå thêåt saát sao, àïí coá thïí cên bùçng caác khoaãn thu chi cuãa mònh.

Khi doanh nghiïåp múã röång, baån seä nhêån thêëy mònh khöng àuã sûác àoáng 
vai öng chuã nhaâ trong baâi thú cuãa La Fontaine nûäa, haäy chuêín bõ àoán 
nhêån nhiïìu sûå viïåc khöng nhû yá xaãy ra. Khaách haâng seä bùæt àêìu phaân 
naân laâ chêët lûúång saãn phêím/dõch vuå cuãa baån khöng coân àûúåc nhû trûúác 
nûäa vaâ hoå khöng àûúåc quan têm chùm soác nhiïìu nhû ban àêìu, khi 
doanh nghiïåp cuãa baån coân coá quy mö khiïm töën. 

Baån seä bûåc böåi vò nhên viïn múái àûúåc tuyïín khöng thïí hiïån mûác àöå 
quan têm, nùng lûåc vaâ àöång lûåc giöëng nhû baån. Nhûng xin baån àûâng lo 
lùæng quaá, vò àêy chó laâ möåt phêìn cuãa quaá trònh gêy dûång doanh nghiïåp 
maâ baån phaãi traãi qua.

Àïí giaãi quyïët vêën àïì naây, baån cêìn àïì ra caác tiïu chuêín laâm viïåc, quy 
trònh hoaåt àöång, phaát triïín chïë àöå àaâo taåo vaâ hïå thöëng àaánh giaá chêët 
lûúång nhên viïn nghiïm ngùåt.
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Khi khöëi lûúång cöng viïåc gia tùng trong giai àoaån naây vaâ böå maáy trúã 
nïn cöìng kïình hún, baån seä thêëy nhûäng nhên viïn gùæn boá tûâ thuúã haân 
vi vúái mònh trúã nïn cùng thùèng hún vaâ coá ñt àöång lûåc laâm viïåc hún. Tinh 
thêìn coá thïí seä giaãm suát vò mêu thuêîn naãy sinh giûäa caác caá nhên hoùåc 
phoâng ban vaâ möi trûúâng laâm viïåc gùæn boá nhû möåt gia àònh trûúác àêy 
àaä biïën mêët.

Nïëu baån khöng giaãi quyïët töët nhûäng vêën àïì vïì nhên sûå naây, baån seä mêët 
ài nhiïìu nhên viïn chuã chöët cuâng vúái kinh nghiïåm maâ hoå àaä tñch luäy 
àûúåc trong quaá trònh laâm viïåc cho cöng ty. Trïn thûåc tïë, nguyïn nhên 
chñnh khiïën nhiïìu cöng ty thêët baåi úã giai àoaån naây laâ vò hoå khöng àuã sûác 
giûä chên ngûúâi taâi.

Do àoá, baån phaãi têåp trung nhiïìu hún vaâo viïåc àöång viïn, giûä vûäng tinh 
thêìn nhên viïn vaâ xêy dûång möëi quan hïå giûäa caác caá nhên vaâ phoâng 
ban vúái nhau thöng qua viïåc thûúâng xuyïn tiïëp cêån vaâ giao tiïëp. 

Quaãn lyá vaâ phong caách laänh àaåo:
Trong giai àoaån naây, baån seä cêìn thay àöíi tûâ phong caách quaãn lyá “cêìm 
tay chó viïåc” sang phong caách quaãn lyá àaâo taåo. Trong khi úã giai àoaån 
möåt, baån chó cêìn têåp trung vaâo cöng viïåc thò giúâ àêy, baån phaãi chuá troång 
vaâo con ngûúâi nhiïìu hún. 

Bïn caånh viïåc chó àaåo nhên viïn laâm gò vaâ baão àaãm cöng viïåc àûúåc 
hoaân têët, baån seä phaãi daânh thúâi gian, têm sûác xêy dûång möëi quan hïå 
hoâa húåp giûäa caác nhên viïn trong möåt böå phêån vaâ giûäa caác böå phêån 
vúái nhau. Baån seä phaãi àöång viïn nhên viïn chia seã yá tûúãng vaâ àoáng goáp 
yá kiïën, lùæng nghe yá kiïën phaãn höìi, cöng nhêån khaã nùng cuãa hoå vaâ giaãi 
quyïët nhûäng mêu thuêîn coá thïí phaát sinh. 

Giai àoaån 3: Phaát triïín bïìn vûäng
Khi baån àaä thaânh cöng trong viïåc vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thûã thaách 
trong giai àoaån phaát triïín ban àêìu, doanh nghiïåp cuãa baån seä bûúác 
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vaâo giai àoaån phaát triïín bïìn vûäng. 
Trong giai àoaån naây, cöng ty cuãa 
baån àaä sinh lúåi öín àõnh àûúåc hún 
5 nùm.

Caác chûác nùng cuãa doanh nghiïåp 
àaä àûúåc sùæp xïëp àêu ra àoá, cú cêëu 
vaâ hïå thöëng hoaåt àöång cuäng àaä 
ài vaâo nïì nïëp. Àïí duy trò töëc àöå 
phaát triïín, cöng ty cuãa baån seä phaãi 
khöng ngûâng múã röång hoaåt àöång 
trong nûúác cuäng nhû ngoaâi nûúác.

Thûã thaách:
Giúâ àêy cöng ty baån àaä trúã thaânh möåt trong nhûäng nhên vêåt “coá maáu 
mùåt” trong ngaânh, mûác àöå caånh tranh cuäng seä cùng thùèng, quyïët liïåt 
hún, nhêët laâ vúái caác cöng ty dêîn àêìu thõ trûúâng khaác. Àïí chöëng laåi möëi 
àe doåa tûâ caác àöëi thuã caånh tranh, baån seä phaãi khöng ngûâng àöíi múái vaâ 
tùng cûúâng ûu thïë caånh tranh cuãa mònh. Baån seä phaãi daânh nhiïìu thúâi 
gian vaâ tiïìn baåc cho quaãng caáo àïí cuãng cöë hònh aãnh thûúng hiïåu cuãa 
cöng ty àöëi vúái khaách haâng.

Khi cöng ty lúán maånh hún (vúái khoaãng 200 nhên viïn vaâ doanh thu 
50 triïåu àö), baån bùæt àêìu nhêån thêëy mònh (cuâng vúái àöåi nguä quaãn lyá 
tiïn phong) thiïëu ài nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí quaãn lyá hiïåu quaã möåt 
töí chûác lúán cuâng vúái nhiïìu guöìng maáy saãn xuêët vaâ phuåc vuå nhiïìu thõ 
trûúâng àïën vêåy. Àiïìu naây chùæc chùæn seä xaãy ra nïëu baån khöng liïn tuåc 
cêåp nhêåt caác kiïën thûác múái nhêët vïì quaãn trõ kinh doanh hoùåc coá ñt kinh 
nghiïåm quaãn lyá cêëp cao taåi caác têåp àoaân lúán. Trong giai àoaån naây, 
nhiïìu doanh nhên hoùåc phaãi tûå nêng cêëp baãn thên (ài hoåc bùçng thaåc sô 
quaãn trõ kinh doanh – MBA) hoùåc/vaâ bùæt àêìu thuï caác giaám àöëc/quaãn 
lyá chuyïn nghiïåp vúái nhiïìu nùm kinh nghiïåm úã caác cöng ty àa quöëc gia 
àïí àûa cöng ty tiïën lïn phña trûúác. 
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Möåt thaách thûác khaác nûäa laâ sûå thiïëu huåt nhûäng ngûúâi quaãn lyá coá taâi àïí 
àiïìu khiïín caác hoaåt àöång cuãa cöng ty úã nûúác ngoaâi. Do àoá, baån phaãi 
têåp trung nhiïìu nöî lûåc hún trong viïåc tuyïín duång vaâ phaát triïín àöåi nguä 
quaãn lyá múái. 

Quaãn lyá vaâ phong caách laänh àaåo:
Trong giai àoaån naây, nhiïìu giaám àöëc vaâ quaãn lyá caác böå phêån àaä coá kiïën 
thûác, kyä nùng vaâ kinh nghiïåm àiïìu haânh cöng ty hiïåu quaã. Baån coá thïí 
tin tûúãng rùçng hoå seä thay mùåt baån trong vai troâ “öng chuã nhaâ”. Àiïìu àoá 
coá nghôa laâ nay àaä coá nhiïìu öng chuã nhaâ chu àaáo, mêîn caán chuá têm 
vaâo chi tiïët cöng viïåc, coân baån thò àûúåc giaãi phoáng àïí têåp trung vaâo 
nhûäng vêën àïì vô mö vaâ caác muåc tiïu chûa hoaân thaânh (quaãn lyá theo 
muåc tiïu).

Phûúng phaáp quaãn lyá cuãa baån, vò thïë, nïn chuyïín sang vai troâ höî trúå 
nhiïìu hún. Baån phaãi chuyïín hûúáng tûâ chöî têåp trung nhiïìu vaâo cöng 
viïåc, sang chöî têåp trung nhiïìu hún vaâo con ngûúâi. Vai troâ chñnh cuãa möåt 
CEO nhû baån laâ khöng ngûâng àöång viïn, truyïìn caãm hûáng cho nhûäng 
nhên viïn chuã chöët vïì têìm nhòn vaâ sûá mïånh cuãa cöng ty. 

Giai àoaån 4: Lúán maånh
Baån seä biïët rùçng doanh nghiïåp cuãa 
mònh àaä thêåt sûå trûúãng thaânh khi mûác 
tùng trûúãng cuãa doanh söë baán haâng vaâ 
lúåi nhuêån bùæt àêìu chêåm laåi hoùåc giaãm 
dêìn. Khi cöng ty àaä thêm nhêåp àuã sêu 
vaâo thõ trûúâng vaâ nhu cêìu trong ngaânh 
bùæt àêìu trò trïå hoùåc giaãm suát, baån seä 
nhêån ra mònh úã vaâo thïë baão vïå cöng ty 
hún laâ nùæm bùæt thõ phêìn múái. 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



287CHÛÚNG 9: PHAÁT TRIÏ ÍN ÀÏË CHÏË DOANH NGHIÏåP CUÃA BAÅN

Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

Tuy nhiïn, laâ möåt trong nhûäng cöng ty haâng àêìu trong ngaânh, baån seä 
coá thïí taåo ra nguöìn tiïìn vûäng chùæc vaâ seä sûã duång phêìn lúán khoaãn tiïìn 
naây àïí traã cöí tûác nhiïìu hún laâ taái àêìu tû laåi vaâo cöng ty.

Thûã thaách: 
Khi nhu cêìu cho saãn phêím/thûúng hiïåu cuãa baån bùæt àêìu trò trïå vaâ caác àöëi 
thuã caånh tranh múái phaát minh ra nhiïìu lûåa choån khaác töët hún, thûã thaách 
chñnh cuãa baån laâ phaãi luön thñch ûáng vúái thõ trûúâng, duy trò ûu thïë caånh 
tranh trong ngaânh. Nïëu khöng, thûúng hiïåu vaâ saãn phêím cuãa baån seä súám 
bõ laåc hêåu vaâ löîi thúâi trong thõ trûúâng, vaâ viïåc noá bõ möåt thûúng hiïåu khaác 
múái hún, thuá võ hún thay thïë cuäng chó laâ chuyïån ngaây möåt ngaây hai.

Vêën àïì laâ úã chöî, nhiïìu cöng ty trong giai àoaån trûúãng thaânh naây thiïëu 
ài yá tûúãng múái vaâ khaã nùng sinh lúåi bõ maâi moân dêìn. Àïí àûáng vûäng úã võ 
trñ dêîn àêìu, baån phaãi khöng ngûâng àöíi múái àïí cuãng cöë laåi thûúng hiïåu 
vaâ saãn phêím cuãa mònh. 

Möåt trúã ngaåi thûúâng thêëy laâ têm lyá khöng sùén saâng thay àöíi cuãa ban 
quaãn lyá, àùåc biïåt laâ nhûäng ngûúâi àaä laâm viïåc cho cöng ty tûâ 10-20 nùm. 
Tñnh baão thuã muöën duy trò luêåt lïå cuä, suy nghô cuä àaä tûâng möåt thúâi rêët 
hiïåu quaã, coá thïí biïën thaânh trúã ngaåi lúán trong cöng cuöåc “tûå laâm múái 
mònh” cuãa cöng ty. Àïí tiïëp tuåc thaânh cöng, baån phaãi têåp trung thay àöíi 
tû duy cuãa àöåi nguä nhên viïn laäo thaânh hoùåc coá kïë hoaåch àaâo taåo àöåi 
nguä quaãn lyá múái, treã trung, nùng àöång, daám thay àöíi, àïí coá thïí tiïëp tuåc 
àûa cöng ty tiïën lïn.

Quaãn lyá vaâ phong caách laänh àaåo:
Trong giai àoaån naây, baån seä nùæm giûä vai troâ cuãa möåt ngûúâi thêìy. Quy 
trònh hoaåt àöång möîi ngaây trong cöng ty phaãi àûúåc giao phoá cho nhûäng 
ngûúâi kïë thûâa trong khi baån daânh thúâi gian àïí hûúáng dêîn vaâ phaát triïín 
àöåi nguä laänh àaåo múái. 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã288

Adam Khoo

CHINH PHUÅC THÕ TRÛÚÂNG NGOAÂI NÛÚÁC

Khoa hoåc cöng nghïå phaát triïín nhû vuä baäo khiïën thïë giúái thu nhoã laåi rêët 
nhiïìu, vò vêåy, phaâm àaä laâ doanh nhên, baån cuäng nïn nhùæm vaâo muåc 
tiïu biïën caã thïë giúái thaânh thõ trûúâng cuãa mònh. Àiïìu naây àùåc biïåt cêìn 
thiïët nïëu töí quöëc cuãa baån laâ möåt àêët nûúác nhoã beá nhû Singapore. 

Ngay tûâ khi múái thaânh lêåp AKLTG, chuáng töi àaä biïët rùçng thõ trûúâng 
Singapore quaá nhoã beá cho tham voång giuáp cöng ty cuãa chuáng töi phaát 
triïín hïët tiïìm nùng. Thõ trûúâng trong nûúác chó laâ baân àaåp vaâ laâ caái nöi 
núi chuáng töi khúãi àêìu, thûã nghiïåm vaâ caãi tiïën mö hònh kinh doanh cuãa 
mònh.

Möåt khi kinh doanh àaä coá lúåi nhuêån vaâ hoaåt àöång hiïåu quaã, chuáng töi 
bùæt àêìu nhên röång mö hònh sang Malaysia, Indonesia, Trung Quöëc, 
Höìng Köng, Thaái Lan vaâ gêìn àêy nhêët laâ Viïåt Nam. Sûå múã röång ra 
trûúâng quöëc tïë cuãa chuáng töi vêîn tiïëp tuåc búãi muåc tiïu cuöëi cuâng cuãa 
chuáng töi laâ Singapore (thõ trûúâng trong nûúác) chó àoáng goáp tûâ 20% trúã 
xuöëng trïn töíng söë doanh thu cuãa têåp àoaân AKLTG.

Múã röång doanh nghiïåp ra nûúác ngoaâi laâ viïåc laâm hïët sûác cêìn thiïët 
nïëu baån muöën doanh söë baán haâng vaâ lúåi nhuêån tùng tûâ 10% trúã lïn 
trong hún 5 nùm liïìn. Hún nûäa, bùçng caách àa daång hoáa vaâo nhiïìu thõ 

BAÛN ÑOÀ THEÁ GIÔÙI
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trûúâng khaác nhau, baån àang giaãm thiïíu ruãi ro cuãa cöng ty. Vñ duå, nïëu 
Singapore gùåp suy thoaái kinh tïë hoùåc nïëu thõ trûúâng cho caác chûúng 
trònh phaát triïín baãn thên bùæt àêìu giaãm suát, sûå tùng trûúãng vûúåt tröåi úã 
Indonesia, Trung Quöëc vaâ Viïåt Nam cuäng àuã àïí buâ laåi.

KHI NAÂO THÒ BAÅN SÙÉN SAÂNG  
VÛÚN RA THÏË GIÚÁI?
Caác cöng ty thûúâng bùæt àêìu àöång thaái múã röång ra nûúác ngoaâi trong 
thúâi kyâ chuyïín giao tûâ giai àoaån phaát triïín ban àêìu sang giai àoaån phaát 
triïín bïìn vûäng.

Vêåy laâm thïë naâo àïí baån biïët mònh àaä sùén saâng vûún ra thïë giúái? Töi 
khuyïn baån chó nïn bùæt àêìu múã vùn phoâng nûúác ngoaâi àêìu tiïn khi 
moåi hoaåt àöång trong nûúác cuãa baån àaä àaåt mûác àöå öín àõnh vaâ sinh lúåi 
thûúâng xuyïn, cuâng vúái mö hònh kinh doanh hiïåu quaã, guöìng maáy hoaåt 
àöång thöng suöët, àöåi nguä nhên lûåc vûäng maånh, chuyïn nghiïåp. Chó khi 
naâo doanh nghiïåp trong nûúác cuãa baån vêîn hoaåt àöång töët ngay caã khi 
khöng coá baån, thò baån (vaâ ban laänh àaåo cêëp cao) múái coá thïí daânh thúâi 
gian phaát triïín chi nhaánh úã nûúác ngoaâi. 

Coân möåt nhên töë khaác cho biïët baån coá thïí thaânh lêåp chi nhaánh nûúác 
ngoaâi vaâ thaânh cöng hay khöng, àoá laâ khi baån nhêån ra nhu cêìu naãy 
sinh tûâ phña thõ trûúâng múái. Vñ duå, hai nùm trûúác chuáng töi bùæt àêìu thêm 
nhêåp vaâo Indonesia vò chuáng töi phaát hiïån coá möåt söë lûúång lúán, vaâ ngaây 
caâng nhiïìu ngûúâi dên Indonesia bay túái Singapore àïí tham gia caác 
khoáa hoåc cuãa chuáng töi. 

Nhiïìu ngûúâi trong söë àoá biïët vïì caác khoáa hoåc cuãa chuáng töi qua Internet 
vaâ qua lúâi giúái thiïåu cuãa baån beâ àang laâm viïåc taåi Singapore. Àöìng 
thúâi, chuáng töi biïët àûúåc nhûäng quyïín saách cuãa töi (àûúåc dõch ra tiïëng 
Bahasa Indonesia) àang baán rêët chaåy úã àoá. Chuyïån tûúng tûå cuäng xaãy 
ra vúái caác thõ trûúâng khaác nhû Trung Quöëc, Malaysia vaâ Viïåt Nam. 
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Vò thïë, baån haäy cöë gùæng taåo ra nhu cêìu cho saãn phêím vaâ dõch vuå cuãa 
baån, thêåm chñ trûúác khi baån chñnh thûác tiïën vaâo thõ trûúâng nûúác ngoaâi. 
Caách töët nhêët laâ sûã duång Internet. Quaãng caáo saãn phêím vaâ dõch vuå cuãa 
cöng ty baån trïn Internet, àùåc biïåt têåp trung vaâo caác nûúác maâ baån muöën 
thêm nhêåp. Thêåm chñ baån coá thïí baán àûúåc haâng vaâ dõch vuå trûåc tiïëp qua 
trang web chñnh cuãa mònh.

Vñ duå, Àaåi hoåc Options (úã Myä) gêìn àêy quyïët àõnh bûúác vaâo thõ trûúâng 
Chêu AÁ vò hoå àaä baán àûúåc rêët nhiïìu khoáa hoåc taåi nhaâ qua Internet cho 
thõ trûúâng Chêu AÁ. Hai nùm trûúác khi vaâo Chêu AÁ, hoå phaát hiïån nhiïìu 
ngûúâi Chêu AÁ hoåc caác khoáa hoåc trûåc tuyïën cuãa hoå. Àïí biïët caách tiïëp 
thõ vaâ baán saãn phêím/dõch vuå cuãa mònh trïn Internet, baån haäy àoåc quyïín 
saách “Bñ quyïët tay trùæng thaânh triïåu phuá” cuãa töi. Coân coá möåt caách khaác 
laâ húåp taác vúái caác nhaâ phên phöëi hoùåc nhên viïn möi giúái úã nûúác ngoaâi 
àïí xuêët khêíu haâng hoáa thöng qua hoå. Möåt khi thûúng hiïåu cuãa baån àaä 
àuã maånh, baån coá thïí quyïët àõnh bùæt àêìu hoaåt àöång taåi nûúác àoá. 

Coá möåt àiïìu baån cêìn ghi nhúá laâ phaãi chuêín bõ chu àaáo, nghiïn cûáu kyä 
lûúäng trûúác khi thêåt sûå múã möåt vùn phoâng múái úã nûúác ngoaâi. Patrick 
(CEO cuãa AKLTG) vaâ töi thûúâng mêët tûâ 18 àïën 24 thaáng àïí nghiïn cûáu 
vaâ àùåt nïìn moáng cho viïåc thaânh lêåp vùn phoâng ngoaâi nûúác. Trong suöët 
thúâi gian àoá, chuáng töi bay túái nûúác àoá ñt nhêët laâ 8 àïën 10 lêìn. Sau àêy 
laâ sú böå ba bûúác cêìn thiïët maâ baån phaãi traãi qua àïí bùæt àêìu thêm nhêåp 
vaâo möåt thõ trûúâng nûúác ngoaâi.

Bûúác 1: Nghiïn cûáu thõ trûúâng múái
Viïåc nghiïn cûáu thõ trûúâng àoâi hoãi baån phaãi àïën thùm thõ trûúâng tiïìm 
nùng nhiïìu lêìn àïí hiïíu àêët nûúác vaâ con ngûúâi úã àoá, gùåp gúä caác khaách 
haâng, nhaâ cung cêëp, àöëi taác, nhaâ àêìu tû, thêåm chñ caã àöëi thuã caånh 
tranh. Nhû trûúác àoá töi àaä noái, quaá trònh naây coá thïí mêët tûâ saáu thaáng 
àïën hai nùm. 
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Trûúác khi triïín khai kïë hoaåch thêm nhêåp thõ trûúâng möåt caách hiïåu quaã, 
baån cêìn àùåt ra caác cêu hoãi sau vaâ tòm cêu traã lúâi thñch àaáng:

1. Thõ trûúâng muåc tiïu (khaách haâng cuãa baån)
n Thõ trûúâng cho saãn phêím/dõch vuå cuãa baån lúán àïën mûác naâo?
n Thõ trûúâng naây àang phaát triïín hay thu nhoã?
n Thõ hiïëu/súã thñch/nhu cêìu cuãa khaách haâng nûúác àoá khaác vúái thõ 

trûúâng trong nûúác nhû thïë naâo?
n Thu nhêåp cuãa hoå ra sao? (tûác laâ hoå coá thïí chêëp nhêån mûác giaá naâo?)
n Àùåc tñnh cuãa khaách haâng nûúác àoá coá àiïím gò khaác vúái khaách haâng 

trong nûúác? (tuöíi taác, giúái tñnh, chuãng töåc v.v..)
n Têm lyá khaách haâng cuãa baån nhû thïë naâo? 

(caách suy nghô, vùn hoáa?)
n Phûúng tiïån truyïìn thöng naâo coá thïí tiïëp cêån hoå töët nhêët? 

(baáo chñ, tivi…)

2. Àöëi thuã caånh tranh
n Hoå laâ ai? Sûác caånh tranh cuãa hoå túái àêu?
n Chiïën lûúåc giaá caã cuãa hoå nhû thïë naâo?
n Chiïën lûúåc tiïëp thõ cuãa hoå ra sao?
n Chiïën lûúåc phên phöëi cuãa hoå nhû thïë naâo?

3. Luêåt kinh doanh
n Cêëu truác cuãa cöng ty nhû thïë naâo? 

(traách nhiïåm hûäu haån, liïn doanh…?)
n Àöëi taác nûúác ngoaâi àûúåc pheáp súã hûäu bao nhiïu phêìn trùm vöën 

trong möåt cöng ty?
n Thuïë doanh nghiïåp laâ bao nhiïu? Chïë àöå miïîn giaãm thïë naâo?
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n Luêåt doanh nghiïåp cuãa nûúác súã taåi coá àiïìu naâo quan troång cêìn àùåc 
biïåt lûu yá? (Vd: tuöíi lao àöång töëi thiïíu, luêåt phên biïåt giûäa trong vaâ 
ngoaâi nûúác, luêåt baãn quyïìn, luêåt phaá saãn v.v…)

4. Tònh hònh chñnh trõ
n Tònh hònh chñnh trõ cuãa nûúác àoá coá öín àõnh khöng? 
n Luêåt seä thay àöíi nhû thïë naâo nïëu coá àaãng khaác lïn nùæm quyïìn?

5. Tònh traång kinh tïë
n Nïìn kinh tïë noái chung vaâ ngaânh nghïì baån àang kinh doanh àang 

phaát triïín töët hay xuöëng döëc?
n Mûác thu nhêåp laâ bao nhiïu? Töëc àöå tùng trûúãng mûác thu nhêåp coá 

nhanh khöng?
n Mûác giaá bêët àöång saãn vaâ tiïìn thuï vùn phoâng laâ bao nhiïu?
n Tó lïå laåm phaát? Laäi suêët ngên haâng?
n Tó giaá ngoaåi tïå laâ bao nhiïu?

Nhû baån coá thïí hònh dung, têët caã nhûäng thöng tin naây àïìu cêìn thiïët 
àïí baån lêåp kïë hoaåch vïì chi phñ àêìu tû cuäng nhû dûå tñnh doanh thu, lúåi 
nhuêån, chiïën lûúåc tiïëp thõ v.v… Búãi vò möîi thõ trûúâng coá nhûäng àùåc thuâ 
khaác nhau nïn baån phaãi thay àöíi phûúng thûác kinh doanh àïí thñch nghi 
vúái caác möi trûúâng kinh doanh khaác nhau àïí töëi àa hoáa cú höåi thaânh 
cöng. Töi phaát hiïån rùçng möîi thõ trûúâng múái coá möåt cöng thûác thaânh 
cöng khaác nhau.

Cho pheáp töi kïí cho baån nghe töi àaä thûåc hiïån nhûäng thay àöíi gò àïí saãn 
phêím cuãa mònh thñch nghi vúái möi trûúâng nûúác ngoaâi. ÚÃ Singapore, 
caách töët nhêët àïí tiïëp cêån thõ trûúâng muåc tiïu cho caác khoáa hoåc daânh 
cho hoåc sinh sinh viïn (tûác laâ phuå huynh hoåc sinh vaâ thanh thiïëu niïn) 
laâ thöng qua quaãng caáo trïn baáo. Hún nûäa, phên khuác thõ trûúâng daânh 
cho hoåc sinh tiïíu hoåc lúán hún laâ cho hoåc sinh cêëp hai.
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Nguyïn nhên laâ vò phuå huynh hoåc sinh bêåc tiïíu hoåc àoáng vai troâ lúán 
hún trong viïåc giaáo duåc con treã vaâ hoå nhêån thêëy kyâ thi töët nghiïåp tiïíu 
hoåc úã tuöíi 12 laâ vö cuâng quan troång cho thaânh cöng cuãa con caái trong 
tûúng lai. Do àoá, thöng àiïåp quaãng caáo cuãa töi thiïn vïì viïåc giuáp caác 
hoåc sinh tiïíu hoåc àaåt àûúåc thaânh tñch töët nhêët trong kyâ thi. ÚÃ Singapore, 
mûác thu nhêåp trung bònh cuãa möåt gia àònh trung lûu khoaãng tûâ 4.000 
àö túái 5.000 àö, do àoá chûúng trònh cuãa töi (khoaãng 2.000 àö/khoáa) 
laâ mûác giaá maâ àa phêìn thõ trûúâng chêëp nhêån àûúåc.

Tuy nhiïn, thõ trûúâng Indonesia laåi hoaân toaân khaác. Taåi Indonesia, töi 
phaát hiïån ra rùçng àaâi radio vaâ caác chûúng trònh giúái thiïåu hoaåt àöång 
hiïåu quaã hún quaãng caáo trïn baáo. Hún nûäa, cha meå caác em hoåc sinh 
cêëp hai sùén saâng gûãi con àïën caác khoáa hoåc cuãa chuáng töi hún so vúái 
phuå huynh coá con em hoåc tiïíu hoåc. Nguyïn nhên laâ vò hoåc sinh tiïíu hoåc 
ñt chõu aáp lûåc phaãi àaåt àiïím cao trong caác kyâ thi (vò khöng bõ xïëp lúáp) vaâ 
phuå huynh úã Indonesia muöën chúâ cho con em mònh lúán hún möåt chuát 
múái gûãi con túái caác chûúng trònh phaát triïín baãn thên nhû caác chûúng 
trònh cuãa töi. Ngoaâi ra, mûác thu nhêåp trung bònh cuãa möåt gia àònh trung 
lûu úã Indonesia laâ 2.000 àö. Vò thïë, chuáng töi chó coá thïí nhùæm túái têìng 
lúáp thûúång lûu vaâ giaâu coá cho caác chûúng trònh cuãa mònh. Do àoá, chiïën 
lûúåc quaãng caáo vaâ tiïëp thõ úã Indonesia cuãa chuáng töi hoaân toaân khaác 
vúái caác chiïën lûúåc àûúåc thûåc hiïån úã Singapore. 

Bûúác 2: Thiïët lêåp cú súã
Bûúác tiïëp theo laâ quyïët àõnh laâm thïë naâo àïí thaânh lêåp böå maáy hoaåt 
àöång cuãa cöng ty. Coá ba lûåa choån: möåt laâ toaân quyïìn laâm chuã chi 
nhaánh, hai laâ thiïët lêåp liïn doanh vúái möåt cöng ty/àöëi taác àõa phûúng, 
ba laâ nhûúång quyïìn kinh doanh cho caác chuã doanh nghiïåp àöåc lêåp. 

Khi àûáng ra thaânh lêåp chi nhaánh, baån coá toaân quyïìn àiïìu khiïín doanh 
nghiïåp taåi nûúác ngoaâi vaâ súã hûäu 100% lúåi nhuêån (nïëu laâm ra tiïìn). 
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Nhûng trong thûåc tïë, viïåc tûå àiïìu khiïín toaân böå doanh nghiïåp taåi nûúác 
ngoaâi hoaân toaân khöng àún giaãn vaâ dïî daâng chuát naâo. Khi chuáng töi 
bùæt àêìu múã cöng ty taåi Malaysia vaâo nùm 2004, chuáng töi mêët hai nùm 
àïí tòm ra caách thûác thaânh cöng úã thõ trûúâng Malaysia vaâ bùæt àêìu kiïëm 
lúâi. Àoá laâ búãi vò chuáng töi khöng lûúâng hïët àûúåc nhûäng rùæc röëi trong thõ 
trûúâng múái naây vaâ khöng daânh àuã thúâi gian àïí xêy dûång doanh nghiïåp 
múái taåi àoá. Nhên viïn àõa phûúng maâ chuáng töi thuï àûúåc chó coá thïí 
laâm caác viïåc nhoã vaâ khöng àuã kinh nghiïåm xêy dûång cöng ty.

Tuy nhiïn, khi chuáng töi àïën thõ trûúâng Indonesia vaâo nùm 2006, chuáng 
töi àaä àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng rûåc rúä ngay trong nùm àêìu tiïn hoaåt 
àöång. Bùçng caách thiïët lêåp liïn doanh vúái möåt cöng ty àaâo taåo hiïån coá 
taåi Indonesia (trong thûåc tïë, àoá laâ möåt trong nhûäng cöng ty lúán nhêët), 
coá sùén möåt àöåi nguä nhên viïn giaâu kinh nghiïåm vaâ quan hïå mêåt thiïët 
vúái nhiïìu àöëi taác, hoå hoåc hoãi rêët nhanh vaâ hêìu nhû ngay sau àoá, sûå liïn 
doanh naây àaä biïën thaânh möåt nguöìn lúåi khöíng löì. Vò vêåy, liïn doanh coá 
thïí laâ möåt biïån phaáp khaã thi vaâ hûäu ñch nïëu baån tòm àuáng àöëi taác taåi 
nûúác ngoaâi. Hoå khöng chó laâ “thöí cöng” gioãi nùæm bùæt thõ trûúâng, maâ 
coân coá thïí àiïìu khiïín doanh nghiïåp toaân thúâi gian cho baån.

Phûúng thûác thûá ba laâ àiïìu chuáng ta àaä noái àïën trûúác àêy: nhûúång 
quyïìn kinh doanh. Nhûúång quyïìn kinh doanh àûúng nhiïn laâ phûúng 
phaáp ñt töën keám nhêët, ruãi ro thêëp nhêët vò bïn nhêån quyïìn phaãi tûå xoay 
vöën, baån khöng cêìn phaãi àuång tay vaâo. Àöìng thúâi, bùçng caách nhûúång 
quyïìn kinh doanh cho nhiïìu àöëi taác, baån seä raãi àïìu ruãi ro cuãa viïåc 
“lêën sên” ra nûúác ngoaâi chûá khöng phuå thuöåc vaâo möåt àöëi taác khaác 
nhû trong trûúâng húåp liïn doanh.

Tuy nhiïn, nhûúång quyïìn kinh doanh cuäng coá thaách thûác riïng cuãa noá. 
Baån seä phaãi baão àaãm bïn nhêån quyïìn tuên theo àuáng trònh tûå vaâ tiïu 
chuêín kinh doanh do baån àùåt ra, vaâ quan troång hún nûäa, hoå phaãi traã 
àêìy àuã phñ nhûúång quyïìn cho baån.
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Bûúác 3: Múã röång doanh nghiïåp taåi nûúác ngoaâi
Möåt khi cöng ty àûúåc thaânh lêåp úã nûúác ngoaâi, baån laåi bùæt àêìu quaá trònh 
xêy dûång vaâ phaát triïín cöng ty múái qua böën giai àoaån nhû baån àaä laâm 
vúái doanh nghiïåp cuãa mònh trong nûúác. Chó khaác laâ lêìn naây, moåi viïåc 
seä dïî daâng hún vaâ nhanh choáng hún, vò baån àaä coá möåt mö hònh vaâ hïå 
thöëng kinh doanh chuêín mûåc, hiïåu quaã.

Sau khi baån àaä lêåp nïn möåt àöåi nguä quaãn lyá coá nùng lûåc vaâ àêìy kinh 
nghiïåm, nhiïåm vuå cuãa baån vúái tû caách laâ CEO seä laâ quaãn lyá doanh söë 
baán haâng, chi tiïu vaâ lúåi nhuêån cuãa cöng ty möåt caách saát sao, baão àaãm 
cöng ty ài theo àuáng hûúáng àïí àaåt àûúåc muåc tiïu kinh doanh trong 
khuön khöí ngên saách àaä àõnh.

ÀÛA CÖNG TY RA CÖNG CHUÁNG:  
BÑ QUYÏËT ÀÏÍ GIA NHÊÅP CÊU LAÅC BÖÅ 
CUÃA CAÁC NHAÂ TYÃ PHUÁ
Àûa cöng ty ra cöng chuáng laâ ûúác mú lúán nhêët cuãa hêìu hïët doanh 
nhên. Àiïìu naây coá nghôa laâ tïn cöng ty cuãa baån seä àûúåc niïm yïët trïn 
saân chûáng khoaán vaâ baán cöí phêìn cho cöng chuáng cuâng caác töí chûác 
àêìu tû khaác. Ngûúâi ta coân goåi àoá laâ IPO (Initial Public Offering), nghôa 
laâ baán cöí phiïëu lêìn àêìu ra cöng chuáng. 

Söë tiïìn caác nhaâ àêìu tû traã cho phêìn cöí phiïëu múái ban haânh naây seä ài 
thùèng vaâo cöng ty cuãa baån, sau àoá coá thïí àûúåc duâng àïí phaát triïín cöng 
ty. Àûa cöng ty lïn saân cuäng laâ möåt caách cho pheáp baån tiïëp cêån möåt “thõ 
trûúâng” röång lúán cuãa caác nhaâ àêìu tû chûáng khoaán, mang vïì cho baån 
haâng triïåu àö vöën àïí höî trúå tùng trûúãng trong tûúng lai.

Tuy nhiïn, vúái tû caách laâ cöí àöng hiïån taåi, baån seä thêëy söë phêìn trùm 
cöí phêìn cuãa baån bõ giaãm tyã lïå thuêån vúái söë cöí phiïëu maâ cöng ty tung 
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ra cöng chuáng. Phêìn mêët ài àoá seä àûúåc àïìn buâ vò thöng thûúâng giaá trõ 
cöng ty trïn thõ trûúâng seä tùng lïn sau khi cöng ty lïn saân, vaâ giaá trõ cuãa 
söë cöí phêìn cöng ty maâ baån nùæm giûä (taâi saãn caá nhên cuãa baån) cuäng seä 
tùng lïn àaáng kïí.

Vñ duå, vaâo luác bùæt àêìu lïn saân chûáng khoaán, cöng ty cuãa baån coá 100 
triïåu cöí phêìn, trong àoá baån súã hûäu 60 triïåu, àöëi taác súã hûäu 40 triïåu. 
Giaã sûã cöng ty baån àûúåc àõnh giaá laâ 5 triïåu àö nhû möåt doanh nghiïåp 
tû nhên. Vò baån súã hûäu 60% cöí phêìn cöng ty (60 triïåu trïn 100 triïåu cöí 
phêìn), giaá trõ söë cöí phêìn cuãa baån seä laâ 3 triïåu àö (60% x 5 triïåu àö).

Ghi chú: Giá trị của doanh nghiệp tư nhân thường được định giá bằng 
tỉ số PE (giá trên thu nhập) là 5. Điều này có nghĩa là nếu lợi nhuận của 
công ty là 1 đô, giá trị của công ty sẽ là 5 đô. Trong trường hợp này,  
giả sử công ty bạn có lợi nhuận hàng năm là 1 triệu đô. Như vậy giá trị 
của công ty sẽ là 1 triệu đô x 5 = 5 triệu đô. 

Khi cöng ty lïn saân, baån seä phaãi ban haânh cöí phiïëu ra cöng chuáng àïí 
àöíi laåi söë tiïìn àêìu tû cuãa hoå. Vñ duå, cöng ty cuãa baån quyïët àõnh ban 
haânh 50 triïåu cöí phiïëu múái ra cöng chuáng vúái giaá 0,13 àö/cöí phiïëu. 
Vêåy 6 triïåu rûúäi àö thu vïì (50 triïåu cöí phiïëu x 0,13 àö) coá thïí àûúåc 
duâng vaâo viïåc phaát triïín cöng ty. 

Ghi chú: Tỉ số PE của một công ty được niêm yết thường là 15-20 lần. 
Các nhà đầu tư sẵn sàng trả gấp 15-20 lần lợi nhuận ròng hàng năm. 
Vậy khi công ty của bạn lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường của nó 
sẽ vào khoảng 20 triệu đô (1 triệu đô x 20). Do hiện giờ công ty có 150 
triệu cổ phiếu (50 triệu cổ phiếu mới và 100 triệu cổ phiếu cũ), mỗi cổ 
phiếu sẽ được định giá bằng 20 triệu đô/150 triệu cổ phiếu = 0,13 đô 
mỗi cổ phiếu.
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Xin haäy lûu yá rùçng söë phêìn trùm cöí phêìn maâ baån nùæm giûä àaä bõ giaãm. 
Vúái töíng cöång 150 triïåu cöí phiïëu, baån chó coân súã hûäu 40% cöng ty (vò 
baån súã hûäu 60 triïåu trïn 150 triïåu cöí phiïëu).

Tuy nhiïn, àiïìu quan troång laâ giúâ àêy giaá trõ cöí phiïëu cuãa baån àaä cao 
hún nhiïìu. 60 triïåu cöí phiïëu cuãa baån hiïån àaáng giaá 0,13 àö/cöí phiïëu, 
bùçng vúái 7,8 triïåu àö. Taâi saãn cuãa baån àaä tùng tûâ 3 triïåu àö lïn 7,8 triïåu 
àö, sau khi cöng ty baån lïn saân chûáng khoaán!

Sau àoá, caác cöí phiïëu naây seä àûúåc caác nhaâ àêìu tû mua baán trïn thõ 
trûúâng chûáng khoaán vaâ giaá caã thõ trûúâng cuãa cöng ty baån cuöëi cuâng 
seä tùng lïn vò lúåi nhuêån vaâ giaá trõ cöng ty tùng lïn. Caác nhaâ àêìu tû giûä 
nhûäng cöí phiïëu naây (bao göìm baån vaâ caác cöí àöng cuãa baån) cuäng seä coá 
lúåi vïì taâi chñnh vò giaá cöí phiïëu tùng lïn. Vñ duå, giaá cöí phiïëu cuãa cöng 
ty baån tùng gêëp àöi lïn 0,26 àö/cöí phiïëu, taâi saãn cuãa baån seä tùng àïën 
15,6 triïåu àö.

Baån coá thïí thêëy rùçng viïåc àûa cöng ty ra cöng chuáng laâ ûúác mú maâ 
doanh nhên naâo cuäng hûúáng àïën. Àoá laâ möåt caách nhên taâi saãn lïn gêëp 
nhiïìu lêìn. Trong thûåc tïë, àa söë caác tó phuá trïn thïë giúái khöng bao giúâ 
kiïëm tiïìn tûâ tiïìn lûúng hay lúåi nhuêån cuãa cöng ty, maâ laâ tûâ giaá trõ cöí 
phiïëu cuãa hoå trïn thõ trûúâng chûáng khoaán. 

Mùåc duâ lûúng haâng nùm cuãa Warren Buffett trong voâng hún 50 nùm 
qua luác naâo cuäng chó úã mûác 100 ngaân àö Myä/nùm, öng hiïån laâ ngûúâi 
giaâu nhêët thïë giúái vúái töíng taâi saãn trõ giaá 60 tó àö Myä. Àoá laâ vò cöí phêìn 
maâ öng nùæm giûä trong cöng ty cuãa öng (Berkshire Hathaway) àaä tùng 
tûâ 8 àö Myä (nùm 1962) lïn túái 116.500 àö Myä trïn möåt cöí phiïëu (nùm 
2008). Khi caác nhaâ saáng lêåp ra Google laâ Larry Page vaâ Sergey Brin àûa 
Google lïn saân chûáng khoaán vaâ phaát haânh cöí phiïëu vúái giaá khúãi àiïím 
85 àö Myä vaâo nùm 2004, hoå lêåp tûác trúã thaânh tó phuá vúái töíng giaá trõ taâi 
saãn laâ 7,2 tó àö Myä möîi ngûúâi. Khi giaá cöí phiïëu cuãa Google tùng voåt 
lïn 750 àö Myä vaâo nùm 2007, taâi saãn cuãa hoå tùng lïn 18,5 tó àö Myä 
(trûúác àoá hoå àaä baán ài möåt phêìn cöí phiïëu).
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VÊÅY ÀÊU LAÂ CAÁI GIAÁ CUÃA VIÏåC  
ÀÛA CÖNG TY RA CÖNG CHUÁNG?
Vêåy thò baån coá phaãi traã giaá cho viïåc àûa cöng ty lïn saân chûáng khoaán vaâ 
gia nhêåp àöåi nguä tyã phuá khöng? Chùæc chùæn laâ coá! Töi phaãi thûâa nhêån 
rùçng khi töi múái múã doanh nghiïåp cuãa mònh, töi cuäng nhùæm àïën muåc 
tiïu àûa cöng ty ra cöng chuáng. Àiïìu naây seä cho pheáp töi tùng giaá trõ taâi 
saãn lïn àaáng kïí trong möåt thúâi gian ngùæn vaâ thu tiïìn vïì bùçng caách baán 
möåt söë cöí phiïëu cuãa töi trïn thõ trûúâng chûáng khoaán.

Tiêu chuẩn đưa công ty lên sàn
Các thị trường chứng khoán khác nhau có những yêu cầu khác nhau 
trước khi cho phép một công ty được niêm yết trên sàn. Ví dụ, để được 
niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore (SGX), một trong những 
tiêu chuẩn mà công ty bạn phải thỏa mãn đó là phải có lợi nhuận 
trước thuế tổng cộng ít nhất là 7,5 triệu đô trong ba năm gần đây, 
và lợi nhuận trước thuế của mỗi năm trong ba năm đó ít nhất phải là  
1 triệu đô. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang www.sgx.com.

Tuy nhiïn, sau rêët nhiïìu cên nhùæc, baãn thên töi àaä quyïët àõnh khöng ài 
theo con àûúâng naây. Caái “bêîy” cuãa viïåc niïm yïët cöng ty chñnh laâ baån 
seä phaãi chuyïín doanh nghiïåp cuãa baån tûâ tû nhên sang àaåi chuáng.

Möåt trong nhûäng àiïìu töi quyá troång nhêët khi trúã thaânh doanh nhên laâ 
quyïìn tûå do quyïët àõnh nhûäng gò mònh muöën maâ khöng phaãi giaãi thñch 
vúái ai. Têët caã nhûäng àiïìu àoá seä thay àöíi nïëu baån àiïìu haânh möåt cöng ty 
àaåi chuáng. Baån seä phaãi traã lúâi cho caác cöí àöng (cöng chuáng noái chung 
vaâ caác töí chûác taâi chñnh) vaâ höåi àöìng quaãn trõ (göìm nhiïìu giaám àöëc àöåc 
lêåp) vïì tûâng quyïët àõnh quan troång maâ baån àûa ra. 

    
 w

ww.to
ita

ig
io

i.c
om

 

 
http

:/
/s

ac
h.tg

m
.vn

http://sach.tgm.vn

www.toitaigioi.com



299CHÛÚNG 9: PHAÁT TRIÏ ÍN ÀÏË CHÏË DOANH NGHIÏåP CUÃA BAÅN

Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy - Trûúng Viïåt Hûúng

Thïm vaâo àoá, baån seä chõu thïm aáp lûåc phaãi baáo caáo laåi bêët kyâ möåt mûác 
tùng trûúãng naâo trong doanh söë baán haâng vaâ lúåi nhuêån cho caác nhaâ àêìu 
tû vaâo möîi quyá. Vaâo thúâi àiïím baån khöng àaåt àûúåc chó tiïu lúåi nhuêån, thõ 
trûúâng seä trûâng phaåt cöng ty baån bùçng caách aâo aåt baán cöí phiïëu ra, khiïën 
giaá cöí phiïëu giaãm suát. Khi chuyïån naây xaãy ra quaá thûúâng xuyïn, baån seä 
phaãi chûáng kiïën caãnh nhiïìu cöí àöng giêån dûä àïën àêåp cûãa nhaâ mònh, yïu 
cêìu baån phaãi laâm sao cho ra kïët quaã kinh doanh töët hún. Àoá laâ caái giaá 
maâ baån phaãi traã cho viïåc coá thïm vaâi trùm triïåu àö.

TÊÅP TRUNG VAÂO MUÅC TIÏU BAN ÀÊÌU 
CUÃA MÒNH
Vêåy thò baån coá nïn àùåt muåc tiïu àûa cöng ty lïn saân chûáng khoaán vúái muåc 
àñch tùng giaá trõ cöng ty lïn gêëp nhiïìu lêìn hay cûá àïí doanh nghiïåp laâ cuãa 
mònh vaâ haâng nùm tûâ töën thu vïì möåt khoaãn lúåi nhuêån 1-5 triïåu àö hay 
khöng? Thêåt ra, têët caã nhûäng àiïìu naây phuå thuöåc vaâo muåc tiïu caá nhên 
vaâ giaá trõ söëng cuãa baån. Baån muöën àûúåc caã thïë giúái cöng nhêån, muöën 
coá quyïìn lûåc, sûå an toaân hay sûå tûå do hún? Liïåu vaâi triïåu àö thïm vaâo coá 
àaáng àïí àaánh àöíi sûå tûå do maâ baån buöåc phaãi hy sinh? Àiïìu gò khiïën baån 
haånh phuác? Àêy laâ nhûäng cêu hoãi maâ chó coá baån múái traã lúâi àûúåc.

Hún bao giúâ hïët, baån phaãi quay laåi muåc tiïu ban àêìu khi baån thaânh lêåp 
cöng ty. Àöëi vúái töi, muåc àñch duy nhêët khiïën töi múã kinh doanh riïng laâ 
töi muöën àûúåc tûå do hún vaâ söëng möåt cuöåc söëng yá nghôa hún. Hiïån töi 
àang söëng cûåc kyâ haånh phuác vúái söë taâi saãn maâ töi tñch luäy àûúåc vaâ töi 
hiïíu ra rùçng viïåc thïm hay búát vaâi triïåu àö, àöëi vúái töi cuäng chùèng taåo 
nïn möåt sûå khaác biïåt gò àaáng kïí.

Töi phaãi noái rùçng àêy laâ möåt cuöåc haânh trònh tuyïåt vúâi àöëi vúái töi vaâ 
töi caãm thêëy rêët vui khi àûúåc chia seã vúái baån nhûäng àiïìu naây. Têån àaáy 
loâng, töi hy voång nhûäng kinh nghiïåm, bñ quyïët àaä giuáp töi thaânh cöng 
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vúái tû caách laâ möåt doanh nhên triïåu phuá, seä giuáp baån, trûúác hïët tin 
rùçng nhûäng gò Adam Khoo laâm àûúåc thò baån cuäng seä laâm àûúåc vaâ sau 
àoá àem àïën cho baån kiïën thûác vaâ phûúng phaáp ban àêìu àïí biïën ûúác 
mú xêy dûång doanh nghiïåp haâng triïåu àö cuãa baån thaânh hiïån thûåc. Töi 
chuác baån nhûäng àiïìu töët àeåp nhêët vaâ hy voång seä àûúåc gùåp baån trong 
möåt buöíi höåi thaão cuãa töi.

Haäy haânh àöång vaâ taåo ra tiïìn àöì maâ baån xûáng àaáng àûúåc hûúãng, 
baån nheá!

Adam Khoo
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GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ  

TRẦN ĐĂNG KHOA 

Diễn giả Trần Đăng Khoa không chỉ là một diễn 
giả trẻ đầy tài năng, mà còn là một doanh nhân 
trẻ thành đạt, một dịch giả được yêu quý. Chỉ 
mới quay về Việt Nam chưa đầy hai năm, nhưng 
những quyển sách, những bài diễn thuyết và 
những khóa học của anh đã tạo nên nhiều ảnh 
hưởng tích cực mạnh mẽ đến hàng trăm nghìn 
người, khiến anh được xem như một hiện tượng 
của giới trẻ Việt Nam. Anh trở thành tấm gương 
thành đạt trước tuổi 30 được yêu mến nhờ ý chí 
và khát vọng vươn lên không ngừng từ hai bàn 
tay trắng. 

Học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục 
và làm việc tại Singapore, một trong những quốc 
gia có hệ thống giáo dục và quản trị doanh 
nghiệp hàng đầu thế giới, Trần Đăng Khoa vẫn 
luôn khiêm tốn học hỏi để dần hoàn thiện bản 

thân mình. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Singapore (National University of Singapore), anh đã 
không ngần ngại tự đầu tư hàng chục nghìn đô vào bản thân mình thông qua việc mua sách tự 
học và tham gia vào những khóa đào tạo ngắn hạn về phát triển bản thân, đầu tư, kinh doanh, quản 
trị, lãnh đạo, tiếp thị, bán hàng… Chính vì biết đầu tư đúng cách mà trong một thời gian ngắn anh đã 
có một số vốn kiến thức thực tế vững vàng tạo tiền đề cho những thành công của anh sau này. Điều 
làm anh say mê hơn cả là có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng học được vào cuộc sống, để 
thật sự có thể tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của bản thân mình và những người xung quanh.  
 
Mặc dù vốn đã có một cuộc sống rất ổn định tại Singapore, anh vẫn luôn hướng về Tổ quốc với lý 
tưởng: Mang những tư duy tiên tiến nhất của thế giới về Việt Nam, góp phần nhỏ nhoi vào 

việc giúp người Việt Nam hạnh phúc hơn, thành đạt hơn và giàu có hơn, bởi vì anh tin 

rằng, không có gì làm cho một đất nước phát triển, thịnh vượng và hùng cường hơn một dân 

tộc hạnh phúc, thành đạt và giàu có. 

 
Chính vì thế vào năm 27 tuổi, anh đã quyết định rời bỏ công việc thu nhập cao và ổn định tại một tập 
đoàn đa quốc gia hùng mạnh để bắt đầu sống vì ước mơ của mình: trở thành doanh nhân, dịch giả 

và diễn giả. Hiện nay, ở tuổi 29, anh đã là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của TGM Corporation 
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– vốn được xem là công ty hàng đầu Việt Nam trong lãnh vực đào kỹ năng sống (với những khóa 
học chất lượng cao đã trở thành hiện tượng giáo dục ở Việt Nam) và xuất bản (với tất cả những đầu 
sách được phát hành đều nằm trong danh sách bán chạy nhất). 

Trong vai trò dịch giả, Trần Đăng Khoa đã giúp Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! nhanh chóng trở thành 
quyển sách bán chạy nhất tại Việt Nam chỉ sau hơn một tháng ra mắt. Sau đó, quyển sách này đã 
được công nhận như một “hiện tượng giáo dục” trong các năm 2008, 2009 và 2010, với hơn 100.000 

bản sách in được bán ra và hơn 400.000 bản sách điện tử được phân phối. Không những thế, 
những quyển sách tiếp theo của anh trong năm 2009-2010 như: Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Làm 

Chủ Tư Duy - Thay Đổi Vận Mệnh, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú, Cảm Hứng Sống Theo 

7 Thói Quen Thành Đạt, Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ, Những Bước Đơn Giản Đến 

Ước Mơ,… đều đang là những quyển sách bán chạy nhất, được hàng trăm ngàn độc giả cả nước 
yêu thích. 

Trong vai trò diễn giả, nhờ sự hướng dẫn trực tiếp bởi những diễn giả hàng đầu châu Á hiện nay như 
là Adam Khoo, Stuart Tan,... cũng như nỗ lực trau dồi không ngừng, Trần Đăng Khoa đã được công 
nhận là Master Trainer của Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo hàng đầu khu vực - AKLTG (có trụ sở 
chính đặt tại Singapore và chi nhánh ở khoảng 15 thành phố trên thế giới). Chỉ sau hơn một năm 
quay về Việt Nam, anh đã diễn thuyết trực tiếp cho hơn 20.000 khán thính giả trên cả nước để chia 
sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và bí quyết để thành công hơn trong cuộc sống, các mối quan 
hệ và sự nghiệp. Những buổi diễn thuyết và khóa học của anh đều được thính giả đánh giá rất cao 
về sự lôi cuốn hấp dẫn, tính hữu ích và hiệu quả thực tế. Đặc biệt, khóa học Tôi Tài Giỏi! đã chính 
thức trở thành một hiện tượng thật sự trong lãnh vực huấn luyện và đào tạo kỹ năng sống. Chính vì 
thế, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Trần Đăng Khoa đã nhanh chóng được biết đến và công nhận 
như là diễn giả hàng đầu được nhiều người yêu mến nhất Việt Nam hiện nay.  

Trong vai trò doanh nhân, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, Trần Đăng Khoa đã đưa TGM 

Corporation từ một công ty non trẻ chỉ có 4 nhân viên khi mới được thành lập vào đầu năm 2009 trở 
thành một công ty có trị giá hàng triệu đô la với gần 50 nhân viên và hàng trăm huấn luyện viên. Hiện 
nay, có mặt tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, sở hữu hai Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống chất 

lượng quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, và hàng loạt các đầu sách bán chạy nhất, 
TGM Corporation tự hào là công ty hàng đầu Việt Nam trong lãnh vực xuất bản và đào tạo kỹ năng 
sống.   

Thông tin về anh Trần Đăng Khoa và những đóng góp của anh đã nhiều lần xuất hiện trên các báo: 
Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, VNExpress, Doanh Nhân Sài Gòn, Nhịp Cầu Đầu 

Tư, Giáo Dục Thời Đại, Người Đô Thị, Đại Đoàn Kết, Gia Đình và Xã Hội, Mực Tím, Hoa Học 

Trò, Sinh Viên Việt Nam,… cũng như các kênh truyền thanh truyền hình: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, 

VTV6, HTV3, HTV7, HTV9, O2TV, VTC, VCTV, SCTV, VOV, Fansipan TV,… 
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TGM Corporation 
 niềm tin mới, cuộc sống mới 

 
 
Tìm hiểu thêm về Diễn giả Trần Đăng Khoa: 

 Blog Trần Đăng Khoa: www.trandangkhoa.com 

Nơi các độc giả yêu mến khắp mọi nơi hội tụ và kết bạn với anh Trần Đăng Khoa, đồng thời 
có cơ hội nhận được ebook có bản quyền của những quyển sách bán chạy nhất Việt Nam 
hoàn toàn miễn phí. 

 
 

 Fan Page Trần Đăng Khoa: www.facebook.com/diengia.trandangkhoa 

Là nơi lan tỏa thông điệp "Giúp 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn". 
Fan Page này cũng là nơi giao lưu, chia sẻ hàng ngày giữa anh Trần Đăng Khoa và hàng 
chục ngàn người hâm mộ, cập nhật liên tục các sự kiện và các bài viết chọn lọc đầy ý nghĩa.  
 
Bấm "Like" - "Thích" để kết bạn với diễn giả Trần Đăng Khoa. 

 

http://www.trandangkhoa.com/
http://www.facebook.com/diengia.trandangkhoa
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GIỚI THIỆU DỊCH GIẢ 

UÔNG XUÂN VY 
 

Dịch giả Uông Xuân Vy là một phụ nữ trẻ tràn đầy nhiệt 
huyết. Từng là học sinh lớp chuyên Anh trường Bùi Thị 
Xuân và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế, chị lại 
tiếp tục thi đậu vào khoa Quản trị kinh doanh (School of 
Business Administration) của trường Đại Học Quốc Gia 
Singapore (National University of Singapore).  

Niềm đam mê thật sự của chị là mang kho tàng kiến thức 
của thế giới về Việt Nam thông qua những quyển sách 
được chuyển ngữ với chất lượng cao nhất. Do đó, chị đã 
từ bỏ công việc tại tập đoàn Yahoo! Đông Nam Á ở 
Singapore, trở về quê hương để nắm giữ vai trò Giám 

đốc Xuất bản tại TGM Corporation.  

Với phương châm “Mang chất lượng vào kiến thức”, 
những quyển sách do chị xuất bản được đầu tư công 
phu từ việc chọn lọc nội dung kỹ lưỡng đến công đoạn 
dịch thuật chính xác, rồi biên tập lại với ngôn từ trong 

sáng, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt Nam... để  mang lại những giá trị hữu ích cho độc giả 
người Việt. Vì vậy, TGM nói chung và chị nói riêng luôn tự hào về những quyển sách liên tục nằm 
trong danh sách bán chạy nhất và được độc giả cả nước yêu thích. 

Chị là dịch giả của những quyển sách nổi tiếng như: Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế!, Con Cái Chúng 

Ta Đều Giỏi, Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú, Bí 

Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ và Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch giả Uông Xuân Vy tại: 

www.uongxuanvy.com 
 

 

http://www.uongxuanvy.com/
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GIỚI THIỆU DỊCH GIẢ 

TRƯƠNG VIỆT HƯƠNG 
 

Với thành tích học tập luôn nằm trong tốp dẫn đầu lớp ở 

trường chuyên Lê Hồng Phong, dịch giả Trương Việt 

Hương nhận được học bổng toàn phần Asean vào khoa 

Quản trị kinh doanh (School of Business Administration) 

của trường Đại Học Quốc Gia Singapore (National 

University of Singapore).  

Từng nằm trong ban lãnh đạo cộng đồng sinh viên Việt 

Nam tại NUS (Vietnamese community in NUS), chị năng 

nổ tổ chức các hoạt động bổ ích cũng như nhiệt tình giúp 

đỡ các bạn sinh viên trong học tập và đời sống.  

Chị tốt nghiệp Đại học hạng ưu và được nhận vào tập 

đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới Procter & Gamble 

(P&G). Hiện nay, tại trụ sở chính của P&G ở Singapore, 

chị đảm nhận vị trí Phó Giám đốc tìm hiểu khách hàng, thị 

trường và hoạch định chiến lược cho các sản phẩm trên 

toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.  

Lĩnh hội kiến thức kinh doanh trong trường, kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn đa quốc gia cộng 

với niềm đam mê phát triển bản thân, chị đồng dịch giả quyển sách Bí Quyết Tay Trắng Thành 

Triệu Phú và Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ với mong muốn mang lại những quyển sách 

chất lượng và có tính ứng dụng cao cho độc giả Việt Nam.  
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GIỚI THIỆU TGM CORPORATION 
TGM Corporation là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo – huấn luyện con người 
cũng như trong lĩnh vực xuất bản. Sứ mệnh ”Giúp 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành 
công hơn” đã trở thành mục tiêu hướng đến của TGM từ ngày đầu thành lập đến nay. Với phương 
châm “Hạnh phúc và thành công của mỗi cá nhân là một phần đóng góp vào sự phát triển xã 
hội và con người Việt Nam” cùng đội ngũ trẻ nhiệt huyết, đầy năng lực, sáng tạo, dám nghĩ dám 
làm, TGM khẳng định mang đến những sản phẩm trí tuệ tinh túy nhất cho người Việt Nam. 

Trong lĩnh vực đào tạo, chỉ trong một thời gian ngắn, khóa học Tôi Tài Giỏi! đã trở thành một hiện 
tượng được giới trẻ và các bậc phụ huynh trên cả nước quan tâm. Các khóa học của TGM tập trung 
vào hai mảng chính: kỹ năng sống (khai thác và phát triển tiềm năng vốn có trong mỗi con người) và 

kỹ năng mềm (phương pháp học tập tăng tốc, kỹ năng giao tiếp, quản trị, bán hàng, tiếp thị, phát 
triển và quản lý tài chính). Những khóa học riêng biệt phù hợp với từng lứa tuổi nhận được sự tin 
tưởng và ủng hộ của cộng đồng người Việt càng làm cho TGM không ngừng nâng cao chất lượng 
trên con đường thực hiện sứ mệnh “Giúp 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn”. 

Hiện nay, TGM Corporation là công ty chuyên về đào tạo – huấn luyện con người duy nhất ở Việt 
Nam đầu tư kinh phí để xây dựng hai Trung tâm đào tạo kỹ năng sống TGM tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và Hà Nội theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị hiện đại đủ để đáp ứng những yêu cầu 
rất cao về không gian, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng,… 

Trong lĩnh vực xuất bản, các ấn phẩm của TGM đã và đang mang lại những giá trị to lớn cho sinh 
viên học sinh, các bậc cha mẹ cũng như công nhân viên chức, các nhà quản lý – lãnh đạo, v.v… Đặc 
biệt, quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! với hơn 100.000 bản sách in được bán ra và hơn 
400.000 bản sách điện tử được phân phối, đã trở thành một hiện tượng giáo dục tại Việt Nam năm 
2008-2009 và vẫn là quyển sách giáo dục hàng đầu trong năm 2010. Quyển sách này được đánh giá 
là quyển sách về kỹ năng sống và kỹ năng học tập hay nhất từng xuất hiện tại Việt Nam từ trước đến 
nay. Không những thế, những quyển sách tiếp theo do TGM phát hành trong năm 2009-2010 như: 
Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh, Bí Quyết Tay Trắng Thành 

Triệu Phú, Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt, Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc 

Tỷ và Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ đều đang nằm trong danh sách những quyển sách bán 
chạy nhất Việt Nam và được độc giả cả nước yêu thích. 

Với phương châm “Hạnh phúc và thành công của mỗi cá nhân là một phần đóng góp vào sự 
phát triển xã hội và con người Việt Nam”, đội ngũ TGM luôn luôn nỗ lực bằng tất cả tâm huyết 
đem lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và hiệu quả nhất có thể. 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng tìm hiểu thêm tại trang web: www.tgm.vn 

 

http://www.toitaigioi.com/toi-tai-gioi/trung-tam-dao-tao-ky-nang-song-tgm/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/toi-tai-gioi-ban-cung-the/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/con-cai-chung-ta-deu-gioi/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/lam-chu-tu-duy-thay-doi-van-menh/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/bi-quyet-tay-trang-thanh-trieu-phu/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/bi-quyet-tay-trang-thanh-trieu-phu/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/cam-hung-song-theo-7-thoi-quen-thanh-dat/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/cam-hung-song-theo-7-thoi-quen-thanh-dat/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/bi-quyet-gay-dung-co-nghiep-bac-ty/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/bi-quyet-gay-dung-co-nghiep-bac-ty/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
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CÂU LẠC BỘ VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG 

Chúng tôi xin mời bạn tham gia Câu lạc bộ Vươn Tới Thành Công (CLB VTTC) tại 

www.vuontoithanhcong.com, một sân chơi trí tuệ mà TGM Corporation đã dành nhiều tâm huyết xây 

dựng riêng cho thế hệ trí thức Việt Nam hôm nay và tương lai. Cho đến nay, CLB VTTC là nơi hội tụ 

quen thuộc của hàng chục ngàn độc giả đầy nhiệt huyết tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế 

giới. Thông qua CLB VTTC, bạn sẽ được chính các diễn giả và dịch giả tên tuổi của chúng tôi (Trần 

Đăng Khoa, Trần Đăng Triều, Uông Xuân Vy,…) cũng như rất nhiều độc giả năng động khác giúp 

bạn giải đáp trực tiếp những thắc mắc khi áp dụng kiến thức từ các đầu sách của TGM vào học tập, 

công việc hay cuộc sống. 

CLB VTTC không chỉ là nơi các độc giả đủ mọi lứa tuổi trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ 

những phương pháp, chiến lược giúp bạn vươn tới thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống, mà còn 

là nơi thư giãn giúp bạn cảm thấy thoải mái sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. CLB VTTC 

cũng là nơi nhiều độc giả đã và đang tìm thấy nguồn động lực vươn lên trong bản thân mình. Ngoài 

ra, cũng tại CLB VTTC, bạn có thể tải xuống và đọc thử những chương sách thú vị hoặc tham khảo 

thêm những tài liệu và phần mềm được cung cấp một cách hoàn toàn miễn phí và hợp pháp bởi 

chính CLB. 

Chúng tôi hy vọng rằng những quyển sách do TGM xuất bản cùng với CLB VTTC sẽ mang đến cho 

bạn những niềm tin mới, giúp làm giàu thêm cuộc sống tinh thần lẫn vật chất của bạn cũng như giúp 

bạn sớm đạt được những hoài bão to lớn của chính mình. 

 

 

 

file:///D:/Biz/TGM/Publishing%20Dept/Nurturing%20Genius/Document/www.vuontoithanhcong.com
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 Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!

Làm thế nào để tận dụng tiềm năng não bộ của bạn để thành công tột 
đỉnh trong học tập và cuộc sống?  

Một “hiện tượng giáo dục” về phương pháp học tập và tư duy tích cực 
dành riêng cho học sinh sinh viên Việt Nam. 

 

 
 
 

 
 

Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh 
 
Những phương pháp hiệu quả giúp bạn đạt được bất cứ điều gì bạn 
muốn. 
 
Khám phá Công Thức Thành Công Tuyệt Đỉnh đã giúp tác giả Adam 
Khoo và hàng triệu người khác thành công tột bậc. 
 
 

 

 

Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ 

15 Bí quyết hiệu nghiệm của những người thành công nhất thế giới.  
 
Áp dụng Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ mà Steven K. Scott chia sẻ 
một cách cụ thể và rõ ràng trong quyển sách này, để đạt được những mức 
độ thành công mà bạn chưa bao giờ mơ tới. 
 

 

 

http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=28&t=87
http://vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=28&t=87
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/toi-tai-gioi-ban-cung-the/
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/lam-chu-tu-duy-thay-doi-van-menh
http://sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
http://www.sach.tgm.vn/cac-quyen-sach-tgm/nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/
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Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú 

Làm thế nào để có thu nhập dồi dào và gia tài bạc tỷ từ… số 0?  

Quyển sách không thể thiếu đối với những ai có khát vọng vươn tới đỉnh 
điểm tự do tài chính, bất kể điểm khởi đầu của họ là từ đâu. 

 

 
 
 

 

Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi 
 
Bí quyết làm trỗi dậy tài năng trong con bạn.  

Lời giải đáp xác đáng cho những vấn đề gốc rễ sâu xa nhất trong mối quan 
hệ giữa cha mẹ và con cái. 

 

 

 

Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt 

Những câu chuyện của niềm tin và hy vọng.  
 
Những câu chuyện đời thật minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con 
người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
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Là bậc cha mẹ, chắc hẳn mối quan tâm hàng đầu của bạn chính là tương lai của con cái, đặc biệt là 

vấn đề học hành của cháu. Yêu thương con, những người làm cha làm mẹ luôn mong muốn những 

điều tốt đẹp nhất cho con. Bạn biết rằng việc đầu tư cho tương lai con cái luôn là đầu tư đúng đắn 

và có lợi nhất.  

Bạn muốn con mình có thành tích học tập nổi trội thông qua việc: 

 Biết cách học một cách hiệu quả. 

 Nâng cao điểm số trong học tập và thi cử. 

 Luôn nằm trong tốp dẫn đầu so với bạn bè đồng trang lứa. 

 Tự giác trong học tập mà không cần cha mẹ nhắc nhở. 

 Lên kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu hợp lý.  

 Biết cách đặt mục tiêu để không ngừng vươn lên trong học tập. 

 Ngoan hơn, vâng lời hơn, yêu thương cha mẹ hơn. 

 Được trang bị những kỹ năng học tập hữu ích cho cả cuộc đời.  

Tuy nhiên, bạn đang gặp phải một số khó khăn vì: 

 Công việc không cho phép bạn có nhiều thời gian kèm cặp việc học hành của con. 

 Bạn không thực sự nắm rõ phương pháp nào hiệu quả nhất cho từng môn học của cháu.  

 Con bạn chưa tự giác học hành.  

 Con bạn chưa thực sự tập trung vào việc học, dễ bị xao nhãng. 

 Cha mẹ và con cái chưa tìm được tiếng nói chung để chia sẻ những khó khăn và mục tiêu 

trong học tập.  

Hiểu được mong muốn trên của những bậc làm cha làm mẹ, TGM Corporation tổ chức một khóa học 

hoàn toàn mới - Thiếu Niên Siêu Đẳng, dành cho các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi.  
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Không chỉ giúp các em nắm vững lý thuyết, khóa học Thiếu Niên Siêu Đẳng còn hướng dẫn các em chi 

tiết các phương pháp học tập hữu ích cho từng môn học cụ thể, từ đó các em có thể ngay lập tức vận 

dụng vào việc học trên lớp cũng như tự học ở nhà. Những phương pháp, kỹ năng được chia sẻ trong 

khóa học không chỉ giúp các em hoàn thành xuất sắc việc học ở trường, ở nhà mà còn trang bị cho 

các em những kỹ năng tự học cho cả tương lai phía trước của mình. 

Tổng thời gian của khóa học Thiếu Niên Siêu Đẳng là khoảng 40 giờ, bao gồm 2 ngày học chính và 6 

buổi vui học nhằm theo sát sự tiến bộ của từng em, giúp các em dần dần làm quen với những thói 

quen học tập tốt cũng như bỏ đi những thói quen tiêu cực. Từng học viên sẽ được hướng dẫn và hỗ 

trợ bởi các chuyên gia đào tạo cùng các huấn luyện viên đầy kinh nghiệm, giúp các em từng bước 

vượt qua được những khó khăn cũng như rèn luyện được tính tự giác trong học tập.  

Riêng ngày thứ 2 trong khóa học, phụ huynh của học viên sẽ được mời tham gia một buổi nói chuyện 

thân mật (khoảng 1 giờ trước Lễ Xuất Phát) về đề tài “Phát Huy Khả Năng Tiềm Ẩn Trong Con Bạn” 

do các diễn giả hàng đầu của TGM đảm nhiệm. 

 

 

 

“Mình là mẹ của cháu Minh Trang, cử nhân khoá 1 ở Hà Nội. Vì cũng để kiểm nghiệm sự thay đổi của 
cháu nên hôm nay mình mới vào cám ơn khoá học được. Sau hơn 1 tháng, mình thấy cháu đã có 
những tiến bộ rõ rệt. Con gái mình thay đổi hẳn trong cách học tập và biết quan tâm tới mọi người 
xung quanh hơn. Cháu học nhàn hơn nhiều so với trước đây, nhưng quan trọng là cháu đã biết đặt 
mục tiêu để phấn đấu và hàng tuần, hàng tháng có những mục tiêu nhỏ để đạt được mục tiêu lớn đó. 
Bước đầu như vậy là mình thấy sự đầu tư của mình thành công rồi!” 

Phụ huynh học viên Minh Trang 
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“Sau khóa học này tôi đã biết được thực sự thế nào là tình yêu gia đình. Tôi đã cảm thấy bố mẹ quan 
trọng thế nào trong đời tôi. Tôi sẽ mãi yêu bố mẹ vì không ai khác đó là bố mẹ đã sinh ra tôi và đã cho 
tôi có cơ hội để sống.” 

Lê Minh Đức – 11 tuổi 

Các bạn không chỉ hiểu rõ về suy nghĩ của con cái chúng tôi mà còn hiểu rõ cả tâm tư, nguyện vọng 
của các bậc phụ huynh. Cả gia đình tôi thực sự vui mừng vì em Đức đã có những thay đổi, tự giác hơn 
trong học tập, vâng lời ông bà, bố mẹ hơn.”  

Hoàng Tiến Vinh, phụ huynh học viên Hoàng Trung Đức 

Nếu bạn thấy con mình cần thêm phương pháp để học tập đạt hiệu quả cao nhất, biết vâng lời và yêu 

thương cha mẹ hơn, cần được định hướng để tạo nền tảng cho một tương lai tươi sáng ngay từ bây 

giờ thì khóa học Thiếu Niên Siêu Đẳng chính là những gì bạn cần. 

Thông tin chi tiết về khóa học Thiếu Niên Siêu Đẳng vui lòng xem tại trang web: 

www.toitaigioi.com 

hoặc gọi số điện thoại dưới đây (trong giờ làm việc): 

(08) 6264 7902 (TP.HCM) 

(04) 3771 2162 (Hà Nội) 

hoặc gửi email đến: 

toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)  

toitaigioi-hn@tgm.vn (Hà Nội)

http://www.toitaigioi.com/
mailto:toitaigioi-hcm@tgm.vn
mailto:toitaigioi-hn@tgm.vn
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Được phát triển từ khóa học Tôi Tài Giỏi! (I Am Gifted!) nổi tiếng, đã làm thay đổi cuộc sống của hàng 
trăm ngàn học sinh - sinh viên trên thế giới và Việt Nam, khóa học Tôi Tài Giỏi! Teen là sự lựa chọn 
đúng đắn của các bậc phụ huynh biết quan tâm và đầu tư cho con cái.  

Tôi Tài Giỏi! Teen là món quà tuyệt vời giúp con bạn tự tin hơn, học tập tốt hơn, giúp các em trưởng 
thành hơn, biết yêu thương bản thân và gia đình, hòa đồng tốt hơn vào trường lớp và xã hội, tạo lập 
nền tảng vững chắc cho thành công và hạnh phúc sau này của con.  

Tôi Tài Giỏi! Teen đặc biệt hữu ích với các bạn học sinh có độ tuổi từ 13 đến 18. 

Tôi Tài Giỏi! Teen sẽ giúp con bạn từng bước làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, làm chủ kiến thức 
và làm chủ các mối quan hệ. 

Làm chủ bản thân  

 Giúp con bạn sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, giao tiếp tốt hơn và… thông minh hơn thông 
qua việc biết làm chủ cảm xúc. 

 Giúp con bạn tự tin hơn, tự lập hơn, được người khác tôn trọng và yêu qu{ hơn thông qua 
việc xây dựng và củng cố lòng tự trọng. 

 Giúp con bạn có đủ nghị lực để thành công thông qua việc biết cách tự tạo động lực cho 
chính bản thân mình. 

Làm chủ cuộc sống 

 Giúp con bạn khởi đầu một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu, định 
hướng cuộc sống và sự nghiệp. 

 Giúp con bạn biến những ước mơ to lớn thành hiện thực thông qua việc phát triển cách 
nhận thức và suy nghĩ của người thành công. 

 Giúp con bạn vượt qua những khó khăn thử thách trong học tập và cuộc sống thông qua việc 
tăng tính linh hoạt, khả năng phản ứng tích cực và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. 

Làm chủ kiến thức 

 Giúp con bạn học ít hơn mà hiệu quả cao hơn thông qua việc vận dụng các phương pháp học 
tập tăng tốc tiên tiến như: Ghi chú toàn não bộ, trí nhớ siêu đẳng, đọc sách nhanh… 

 Giúp con bạn linh động thay đổi cách học tập cho bản thân thông qua việc hiểu rõ những khả 
năng vốn có của mình. 



 
 

 

 

TGM Corporation 
 niềm tin mới, cuộc sống mới 

Tầng 4, Tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM 

(08) 6264 7902                 (08) 6264 7906                  lienhe@tgm.vn                www.tgm.vn 
 

 Giúp con bạn luôn luôn trong tốp dẫn đầu thông qua việc trang bị những kỹ năng tự học hữu 
ích cho cả cuộc đời. 

Làm chủ các mối quan hệ 

 Giúp con bạn có thể làm được những việc đầy thử thách, vượt hơn khả năng của bản thân 
thông qua việc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm. 

 Giúp con bạn luôn được yêu quý và ủng hộ bởi những người xung quanh thông qua việc biết 
cách tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ, anh em, bạn bè tốt và thầy cô. 

 Giúp con bạn có thể tránh hoặc hòa giải xung đột thành công thông qua việc biết cách bày tỏ 
suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách hợp lý. 

 

“Có thể các bạn không tin nhưng qua 3 ngày học, mình đã biến đổi thành một con người mới, biết 
cách nói: “Con yêu ba nhiều lắm” - cái mà trước đây chưa từng làm được và từng nghĩ sẽ không bao 
giờ làm được, biết mình phải sống cho xứng đáng vì mình là người được sống, được sinh ra và đã 
hiểu giá trị về thời gian.” 

Phạm Thị Hồng Yến – 17 tuổi 

“Khóa học này đã giúp tôi nhận ra được mình giỏi, tài năng và giàu có như thế nào. Cuộc đời của tôi 
lúc trước như một cái kén và khóa học Tôi Tài Giỏi! đã giúp tôi lột xác trở thành bướm! Tôi thật sự 
cảm ơn mẹ vì đã cho tôi học khóa học này.” 

Trần Vy Nhật Hạ – 15 tuổi 

“Lúc đầu nghe quảng cáo tôi cũng nghĩ đó chỉ là chiêu thương mại. Nhưng tôi đã thực sự thay đổi 
được mình toàn diện nên bạn hãy tự cho mình cơ hội để thành công.” 

Nguyễn Mai Vy – 17 tuổi 

“Bạn sẽ không bao giờ phải thốt lên câu: “Tôi hối hận”. Hãy đặt lòng tin vào các anh chị trong TGM và 
bạn sẽ cảm nhận được ngọn lửa trong mỗi người bùng lên một cách mãnh liệt. Bạn sẽ không bao giờ 
phải nói rằng tôi hối hận 1 lần nào trong đời mình.” 
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Trần Thiên Thanh  – 18 tuổi 

“Lựa chọn sáng suốt để thay đổi tất cả!!! Khóa học đã giúp tôi rất nhiều điều. Tôi cam đoan bạn sẽ 
trưởng thành hơn sau khi hoàn tất khóa học. Tôi không quảng cáo vì tôi thật sự cảm thấy đã thay đổi 
khi kết thúc Tôi Tài Giỏi!. Hãy đi học rồi bạn sẽ cảm thấy điều tôi nói là đúng. Hãy suy nghĩ kĩ nhé. Đó 
là lựa chọn của bạn, nhưng đừng bỏ mất cơ hội. Đã rất nhiều người thay đổi rồi đấy. Bây giờ đã tới 
lượt của bạn.” 

Phạm Mạnh Khôi – 18 tuổi 

Thông tin chi tiết về khóa học Tôi Tài Giỏi! Teen vui lòng xem tại trang web: 

www.toitaigioi.com 

hoặc gọi số điện thoại dưới đây (trong giờ làm việc): 

(08) 6264 7902 (TP.HCM) 

(04) 3771 2162 (Hà Nội) 

hoặc gửi email đến: 

toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) 

toitaigioi-hn@tgm.vn (Hà Nội)

http://www.toitaigioi.com/
mailto:toitaigioi-hcm@tgm.vn
mailto:toitaigioi-hn@tgm.vn
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Khóa học Tôi Tài Giỏi! Thanh Niên được thiết kế dựa trên những nền tảng vững chắc của hai khóa 
học chất lượng quốc tế: 

 Patterns of Excellence (khóa học được phát triển và tỏa sáng trong gần 10 năm của tập đoàn 
giáo dục hàng đầu châu Á – Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) – đã làm thay 
đổi cuộc đời của hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới) và 

 Tôi Tài Giỏi! (khóa học nổi tiếng tại Việt Nam của TGM Corporation đã trở thành một hiện 
tượng về đào tạo và huấn luyện kỹ năng sống từ năm 2009). 

Tôi Tài Giỏi! Thanh Niên đặc biệt hữu ích với các bạn sinh viên và những người đang đi làm có độ 
tuổi từ 19 đến 29. 

Môi trường phát triển và hội nhập nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây đã mang 

đến nhiều thách thức cũng như những cơ hội trong công việc và học tập cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, 

nhiều bạn trẻ hiện nay chưa thể học tập tốt ở giảng đường và thành công trong công việc do chưa 

học được cách suy nghĩ hiệu quả và còn thiếu những kỹ năng cần thiết để thật sự thành công.  

Thực tế chứng minh rằng, một khi đã được trang bị những “công cụ” cần thiết này, bạn sẽ có đầy đủ 

khả năng và bản lĩnh để đương đầu và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, cho dù đó là việc 

học, công việc hay những trở ngại trên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình.  

Tôi Tài Giỏi! Thanh Niên chính là những gì bạn cần để giải phóng sức mạnh vượt trội của bản thân và 

vươn lên từ bất kz hoàn cảnh nào trong cuộc sống. 

Tôi Tài Giỏi! Thanh Niên được thiết kế dựa trên những nền tảng và kiến thức sâu sắc nhất về phát 
triển và phát huy tiềm năng con người nhằm giúp bạn có thể: 

Tạo sự đột phá trong sự nghiệp và cuộc sống 

 Giúp bạn khởi đầu một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu, định hướng 
cuộc sống và sự nghiệp. 

 Giúp bạn biến những ước mơ to lớn thành hiện thực thông qua việc phát triển cách nhận 
thức và suy nghĩ của người thành công. 

 Giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách thông qua việc tăng tính linh hoạt, khả năng ứng 
phó và khả năng quản l{ thời gian hiệu quả. 

Vươn tới thành công dựa trên khả năng làm chủ bản thân 

 Giúp bạn sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, giao tiếp tốt hơn và… thông minh hơn thông qua 
việc biết làm chủ cảm xúc. 

http://tgm.vn/
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 Giúp bạn tự tin, mạnh mẽ hơn và được người khác tôn trọng, mến mộ thông qua việc xây 
dựng và củng cố lòng tự trọng. 

 Giúp bạn luôn có đủ nghị lực để thành công thông qua việc biết cách tự tạo động lực cho 
chính bản thân mình. 

Vươn tới thành công từ những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững  

 Giúp bạn làm được những việc không tưởng vượt quá khả năng của bản thân thông qua việc 
tăng cường khả năng làm việc theo nhóm. 

 Giúp bạn luôn được yêu qu{ và ủng hộ bởi những người xung quanh thông qua việc biết cách 
tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 

 Giúp bạn có thể tránh hoặc hòa giải xung đột hiệu quả thông qua việc biết cách bày tỏ suy 
nghĩ và cảm xúc của mình một cách hợp l{ ở bất cứ môi trường nào. 

 

“Khóa học Tôi Tài Giỏi! chỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng đã biến tôi thành một con người hoàn toàn 
khác: Tôi có thêm niềm tin, động lực để vươn lên. Giờ đây tôi luôn có đủ sức mạnh để đứng dậy đi 
tiếp sau khi vấp ngã vì tôi biết rằng tôi sẽ thành công, một thành công tuyệt vời đang chờ đợi tôi đằng 
sau những thử thách kia.” 

Nguyễn Xuân Phúc – 26 tuổi 

“Lần đầu tiên trong đời kể từ khi tôi được mọi người gọi là một chàng trai, tôi đã khóc, những giọt 
nước mắt chất chứa đã từ lâu cứ thế tuôn trào khi anh Khoa nói cho tôi biết tại sao tôi được sinh ra, 
lớn lên và sợ hãi trong cuộc sống như thế nào. Giờ đây tôi nhận ra được bản thân mình là ai? Mình 
muốn gì và cần phải làm gì để sống cuộc sống đúng nghĩa. Tôi là tôi. Tôi là người tài giỏi. Cảm ơn 
TGM rất nhiều, ước mong anh Khoa hoàn thành mục tiêu là giúp đỡ 1 triệu người trong 10 năm.” 

Trần Đình Hưng – 27 tuổi 
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“Thật lòng mình muốn cảm ơn các anh chị TGM rất nhiều, các anh chị không chỉ giúp mình nhận ra 
giá trị của bản thân mà dường như… các anh chị đã sinh ra mình lần thứ 2… để mình không sống cuộc 
sống chán chường, thất vọng và hủy hoại bản thân mình nữa…” 

Trần Thị Oanh – 20 tuổi 

 

Thông tin chi tiết về khóa học Tôi Tài Giỏi! Thanh Niên vui lòng xem tại trang web: 

www.toitaigioi.com 

hoặc gọi số điện thoại dưới đây (trong giờ làm việc): 

(08) 6264 7902 (TP.HCM) 

(04) 3771 2162 (Hà Nội) 

hoặc gửi email đến: 

toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) 

toitaigioi-hn@tgm.vn (Hà Nội)

http://www.toitaigioi.com/
mailto:toitaigioi-hcm@tgm.vn
mailto:toitaigioi-hn@tgm.vn
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Khóa học đặc biệt chỉ dành riêng cho những bạn đã học Tôi Tài Giỏi! 

Sau khi kết thúc khóa học Tôi Tài Giỏi! với những phương pháp làm chủ bản thân và cuộc sống, cách 

nâng cao kiến thức và phát triển các mối quan hệ, Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao sẽ là khóa học giúp bạn một 

lần nữa vận dụng những gì đã học trong khóa học Tôi Tài Giỏi!, vượt qua những khó khăn thử thách 

dễ khiến chúng ta nhụt chí và chiến đấu một cách mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình.  

Tham gia khóa học Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao, bạn sẽ: 

 Hiểu và thật sự trải nghiệm công thức “Hạnh Phúc để Thành Công”. 
 Đối diện với bản thân và vượt qua chính mình một cách kz diệu để mạnh mẽ hơn khi đối đầu 

với những thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống. 
 Cơ hội có những trải nghiệm chưa từng có để có thể phá bỏ những suy nghĩ tiêu cực và niềm 

tin giới hạn đang cản đường bạn vươn tới thành công. 
 Trang bị cho mình nghị lực và lòng can đảm để tự tin vững bước trên đường đời. 
 Nâng tầm thấu hiểu của bản thân về những giá trị sống tốt đẹp. 
 Thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm và niềm tin kz diệu để theo đuổi ước mơ và hoài bão. 
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“Các bạn hãy trải nghiệm qua khóa học Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao. Không uổng phí một chút nào cả. Nếu 
như Tôi Tài Giỏi!, bạn chỉ học được 1 phần, thì Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao, bạn sẽ cảm nhận được sức 
mạnh nó tới 100 phần. Mình không hề marketing chút nào cả. Các bạn hãy thử và cảm nhận. Cam 
đoan rằng, sau khóa học, bạn sẽ thấy, mọi chông gai trên con đường đời mà bạn đi… là chuyện nhỏ :). 
Bạn dễ dàng xóa được cảm xúc tiêu cực, tập trung mục tiêu, và vượt qua nó :).”  

Châu Tiến Lộc – 18 tuổi 

“Có lẽ trong chúng ta chưa thật sự nhiều người biết được mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời mình là 
gì? Và làm thế nào để có được cảm giác hạnh phúc để thành công? Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao là một nơi 
đủ để đem đến cho bạn những điều đó. Hãy bước vào cuộc đời bằng trải nghiệm trong khóa học Tôi 
Tài Giỏi! Nâng Cao nha các bạn.”  

Nguyễn Thiện Bảo – 18 tuổi 

“Tôi đã phải ngã biết bao lần, phải thử lại biết bao lần để có được hạnh phúc thực sự. Cảm giác ấy 
đọng mãi không thể quên được và “sướng” không thể diễn tả bằng lời. Bây giờ bất cứ lúc nào mình 
cảm thấy mệt mỏi, vấp ngã trong cuộc sống đều nhớ đến cảm giác này, và ĐỨNG DẬY vì mình biết 
rằng không gì có thể ngăn cản mình bước tiếp trên con đường hạnh phúc…” 

Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh – 22 tuổi 

Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao – Một lần được đẩy… để mãi mãi bay… 

Thông tin chi tiết về khóa học Tôi Tài Giỏi! Nâng Cao vui lòng xem tại trang web: 

www.toitaigioi.com 

hoặc gọi số điện thoại dưới đây (trong giờ làm việc): 

(08) 6264 7902 (TP.HCM) 

(04) 3771 2162 (Hà Nội) 

hoặc gửi email đến: 

toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) 

toitaigioi-hn@tgm.vn (Hà Nội)

mailto:toitaigioi-hcm@tgm.vn
mailto:toitaigioi-hn@tgm.vn
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Khóa học dành riêng cho cử nhân Tôi Tài Giỏi! từ lớp 7 đến lớp 12 

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Đồng Hành sẽ tiếp nối những nền tảng đã được xây dựng từ khóa học Tôi Tài 

Giỏi! nhằm giúp cử nhân Tôi Tài Giỏi! tiếp tục giữ lửa, rèn luyện và áp dụng các phương pháp học tập 

mới vào các môn học ở trường, đồng thời hình thành các thói quen tích cực trong cuộc sống. 

Được đầu tư nhiều kinh phí và thời gian để nghiên cứu và xây dựng, Tôi Tài Giỏi! Đồng Hành sẽ là 
một khóa huấn luyện 10 tuần thật sự mang lại những giá trị to lớn cho các bạn đã học Tôi Tài Giỏi!. 
Để  đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả của khóa học, số lượng học viên sẽ được giới hạn ở chỉ 30 
học viên mỗi khóa. Nội dung của khóa học Tôi Tài Giỏi! Đồng Hành sẽ tập trung vào những mảng 
chính: 

 Làm thế nào áp dụng các phương pháp học tập đã được học trong khóa học Tôi Tài Giỏi! (Sơ 
Đồ Tư Duy, Trí Nhớ Siêu Đẳng và Đọc Nhanh) vào các môn học trong nhà trường. 

 Hình thành các thói quen tích cực và những kỹ năng hữu ích để đạt nhiều kết quả dài lâu 
trong học tập và cuộc sống, ví dụ như kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, xây dựng các mối 
quan hệ bền vững. 

 Mô hình hỗ trợ nhóm giúp học viên luôn nhận được sự động viên cũng như hỗ trợ cần thiết 
từ huấn luyện viên cũng như những học viên cùng nhóm. 

 

10 tuần học liên tiếp với những nội dung liên tục được thay đổi và làm mới sẽ giúp các bạn cử nhân 

Tôi Tài Giỏi! vững vàng hơn khi bước ra khỏi khóa học Tôi Tài Giỏi! và đối diện với những thử thách 

thực sự ngoài cuộc sống. 
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10 tuần của khóa học chính là 10 tuần các bạn được sự hỗ trợ trực tiếp và lâu dài từ các diễn giả, các 

huấn luyện viên giàu kinh nghiệm cũng như được chia sẻ những thử thách thực tế của mình với các 

bạn cử nhân đầy năng lượng khác.  

 

Thông tin chi tiết về Tôi Tài Giỏi! Đồng Hành vui lòng xem tại trang web: 

www.toitaigioi.com 

hoặc gọi số điện thoại dưới đây (trong giờ làm việc): 

(08) 6264 7902 (TP.HCM) 

(04) 3771 2162 (Hà Nội) 

hoặc gửi email đến: 

toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) 

toitaigioi-hn@tgm.vn (Hà Nội)

mailto:toitaigioi-hcm@tgm.vn
mailto:toitaigioi-hn@tgm.vn
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Khóa học chỉ dành riêng cho các bạn đã học Tôi Tài Giỏi! 

Sau khi bước ra khỏi khóa học Tôi Tài Giỏi!, bạn đã được trang bị đầy đủ các nền tảng vững chắc và 

cần thiết nhất cho thành công trong tương lai. Không những thế, bạn còn nhận được sự hỗ trợ liên 

tục và không giới hạn của các chuyên gia đào tạo và huấn luyện thông qua email, cũng như diễn đàn 

Vươn Tới Thành Công (http://vuontoithanhcong.com) dành riêng cho học viên của khóa học Tôi Tài 

Giỏi!. 

Một khi đã có niềm tin vào bản thân, một mục đích sống rõ ràng, những mục tiêu cụ thể, những 

phương pháp và kỹ năng để làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc và tự tạo động lực cho mình, đã đến 

lúc bạn cần có những kiến thức chuyên sâu hơn nữa ở một số lĩnh vực để giúp bản thân mình tìm ra 

con đường ngắn nhất đi đến thành công. Đó cũng chính là l{ do TGM nghiên cứu và tổ chức các học 

phần Tôi Tài Giỏi! Chuyên Sâu – Phát Triển Bản Thân Toàn Diện. 

 

Các bạn cử nhân có thể tự do và linh động lựa chọn những chuyên đề bạn cảm thấy có ích nhất cho 
bản thân và thành công của mình trong số các chuyên đề sau đây: 

 Kỹ năng quản l{ thời gian dành cho giới trẻ trong thời đại thông tin. 
 Nghệ thuật lãnh đạo dành cho bạn trẻ. 
 Nghệ thuật thuyết phục và thương lượng. 
 Kỹ năng suy nghĩ sáng tạo, sắc bén và ra quyết định. 
 Nghệ thuật nói chuyện trước đám đông, diễn thuyết và thuyết trình. 
 Nền tảng của Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy. 
 Định vị bản thân, tìm hiểu và phát huy sở trường để tỏa sáng. 

http://vuontoithanhcong.com/
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 Nghệ thuật trò chuyện và giao tiếp hiệu quả. 
 Nghệ thuật tạo lập, xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ. 
 Nghệ thuật tìm kiếm cơ hội, thể hiện bản thân và trả lời phỏng vấn. 
 Vươn lên trong môi trường làm việc từ bất kì vị trí nào.  
 Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng cùng MBTI. 
 Kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm. 

Các học phần Tôi Tài Giỏi! Chuyên Sâu chỉ dành riêng cho các bạn đã học Tôi Tài Giỏi! do đòi hỏi 

những kiến thức nền tảng từ khóa học Tôi Tài Giỏi!. 

Thông tin chi tiết về khóa học Tôi Tài Giỏi! Chuyên Sâu vui lòng xem tại trang web: 

www.toitaigioi.com 

hoặc gọi số điện thoại dưới đây (trong giờ làm việc): 

(08) 6264 7902 (TP.HCM) 

(04) 3771 2162 (Hà Nội) 

hoặc gửi email đến: 

toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) 

toitaigioi-hn@tgm.vn (Hà Nội) 
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