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LỜI ĐỀ NGHỊ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP
VAZOsales

(Giảm giá 50% áp dụng đến hết ngày 19/12/2022)

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
- Là giải pháp dành riêng cho quản trị đội ngũ bán hàng nói riêng và phòng kinh doanh nói chung 
theo mô hình mới không có ban marketing chuyên biệt như mô hình cũ. Toàn bộ phòng marketing 
sẽ gộp với phòng bán hàng để tự tìm kiếm khách hàng, lúc này sales và marekting sẽ không còn 
tranh luận về chất lượng data, sales sẽ nỗ lực tìm kiếm data thay vì ngồi chơi chờ data như trước 
đây.
- Không những thế, VAZOsales còn giải quyết triệt để về cung ứng công cụ bán hàng cho nhân 
viên sales trong việc tìm kiếm khách hàng với hàng loạt công cụ đỉnh cao chờ bạn khám phá hoặc 
liên hệ sales tư vấn cụ thể cho bạn.
LỢI ÍCH SIÊU LỚN KHI ỨNG DỤNG VAZOsales
- Không lo lắng về đội ngũ bán hàng tách ra làm riêng vì không ở đâu hỗ trợ công cụ tốt nhất như 
vậy
- Chi phí marketing giảm tới 60% do đội ngũ sales-marketing gộp lại, chi phí marketing chia về 
sales và tự động lo công việc mà không cần phải có giám sát hoặc quản lý nhắc nhở đốc thúc.
- Đội ngũ sales tìm kiếm khách hàng hiệu quả hơn, hiệu suất tăng lên 300% nhờ tập trung trong 
công việc, họ không phải làm quá nhiều việc như trước đây mà tập trung vào 3 việc quan trọng 
nhất là tìm kiếm khách hàng, chốt khách hàng và chăm sóc sau bán hàng.
- Quản lý được mọi lúc mọi nơi, theo dõi, đo lường doanh thu, kho hàng, nhân sự, …. từ đó có 
được chiến lược phát triển hiệu quả nhất.
- Và còn nhiều lợi ích khác nữa đang chờ bạn khám phá với giải pháp quản trị đội bán hàng siêu 
hạng này…

THÔNG TIN SẢN PHẨM và BẢNG GIÁ VAZOsales
GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO GÓI CHUYÊN NGHIỆP

5.000.000đ/năm 40.000.000đ/năm 200.000.000đ/năm

- 5 nhân sự trong hệ thống
- Phát triển Affliate 1 tầng
-  Số lượng cộng tác viên 
không giới hạn
- CRM theo từng nhân viên
- Quét mã QRCODE cá nhân 
hóa theo nhân viên
- Thống kê báo cáo đầy đủ
- ZALO ZNS, Email market-
ing đầy đủ

- Không giới hạn nhân sự 
trong hệ thống
- Phát triển Affliate đa tầng
-  Số lượng cộng tác viên 
không giới hạn
- CRM theo từng nhân viên
- Quét mã QRCODE cá nhân 
hóa theo nhân viên
- Thống kê báo cáo đầy đủ
- ZALO ZNS, Email market-
ing đầy đủ
- Tặng gói coaching 1-1 
trong 8h trị giá 10.000.000đ

- Không giới hạn nhân sự 
trong hệ thống
- Phát triển Affliate đa tầng
-  Số lượng cộng tác viên 
không giới hạn
- CRM theo từng nhân viên
- Quét mã QRCODE cá nhân 
hóa theo nhân viên
- Thống kê báo cáo đầy đủ
- ZALO ZNS, Email market-
ing đầy đủ
- Hỗ trợ xây dựng nội quy, 
quy trình, KPI nhân sự
- Đồng hành xây dựng bộ 
máy truyền thông mạnh mẽ
- Hỗ trợ các nguồn lực giúp 
bạn nhanh đạt kết quả nhất
- Tặng Full giải pháp VAZO 
trị giá 80.000.000đ/năm



QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO QUÝ KHÁCH TRƯỚC NGÀY 19/12/2022
- VAZOmeeting gói cơ bản trị giá 8.000.000đ
- Tặng ngay: 1tr, 2tr, 5tr theo từng gói nếu thanh toán 1 lần . 
- Bản đồ phát triển doanh thu thần tốc trị giá 5.000.000đ
- Công thức 5WAY: 152 cách thức gia tăng doanh số trị giá 5.000.000đ
- Tặng gói Coaching 1-1 cùng chuyên gia - cố vấn chiến lược riêng trong 8h trị giá 10.000.000đ

QUY TRÌNH MUA HÀNG
- Bước 1: Đăng ký tài khoản tại VAZO.
- Bước 2: Quý khách chọn dịch vụ VAZOsales và gói dịch vụ trong MY VAZO.
- Bước 3: Tiến hành đặt đơn hàng.
- Bước 4: Thanh toán & ký hợp đồng.
- Bước 5: VAZO khởi tạo tài khoản dịch vụ.
- Bước 6: VAZO hỗ trợ quý khách hàng sử dụng và vận hành trong kinh doanh.

HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Thông tin chuyển giao:
1. Thông tin tài khoản VAZOsales.
2. Quà tặng theo kèm.
3. Video hướng dẫn sử dụng.
4. Tài liệu ứng dụng VAZOsales hiệu quả.
Thời gian chuyển giao: 1 ngày tính từ khi khách hàng ký kết hợp đồng.
Hình thức chuyển giao:
1. VAZO sẽ chuyển thông tin tài khoản qua Email, ZALO.
2. Sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản.

HÌNH THỨC THANH TOÁN:
Chuyển khoản tài khoản Vietcombank 
- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh
- Số tài khoản: 0211.000.533.988
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