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LỜI ĐỀ NGHỊ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP
VAZOmeeting

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

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
- Bán hàng qua hội thảo là 1 việc vô cùng quan trọng, tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí market-
ing vì cùng 1 thời điểm là bạn đã trình bày giải pháp, doanh nghiệp và cả về bản thân 1 lúc gặp 
cả hàng triệu người mà không tốn thêm bất kỳ 1 chi phí nào thêm.
- Giải pháp là số hóa các chương trình hội thảo trực tuyến hay trực tiếp với nhiều chức năng thúc 
đẩy bán hàng hiệu quả hơn như tăng hiệu ứng đám đông, tăng mắt xem để chống “NGẠI” cho 
nhà đào tạo VÀ hàng chục chức năng giúp chuyển đổi khách hàng, học viên hiệu quả hơn.
LỢI ÍCH SIÊU LỚN KHI ỨNG DỤNG VAZOmeeting
- Không mất công sức hàng ngày để gặp gỡ khách hàng, lặp đi lặp lại. 
- Không lo bị mất cảm xúc cho nhà đào tạo nếu số lượng người tham gia quá thấp
- Dễ dàng chốt sales do tăng được hiệu ứng đám đông khi bán hàng
- Hội thảo ảo có thể ứng dụng trong hoạt động đào tạo hoặc bán hàng. 
- Ứng dụng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn tạo đơn hàng ngay trong hội thảo ảo mà không tốn sức 
lực và chi phí tổ chức hội thảo.
- Giúp được nhiều học viên hơn, lan toả nhanh hơn
- Có nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhân bản các khoá học và công việc khác
- Đo lường học viên có theo dõi từ đầu tới cuối không để cải tiến chất lượng buổi học.
- Không phải đào tạo lặp lại quá nhiều
- Tỷ lệ chốt sales cao, hiệu ứng đám đông tốt.
- Thanh toán tự động, bạn sẽ có hệ thống bán hàng tự động mạnh mẽ.

THÔNG TIN SẢN PHẨM và BẢNG GIÁ VAZOmeeting

GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO GÓI CHUYÊN NGHIỆP
8.000.000đ/năm 20.000.000đ/năm 60.000.000đ/năm

- Mắt xem live
- 5 chiến dịch Webinar
- Tương tác Ảo tạo hiệu ứng 
đám đông
- Bán hàng, Thanh toán 
online tự động
- Form đăng ký tư vấn trực 
tiếp trên webinar
- Thống kê, báo cáo lượt 
người vào webinar

- Mắt xem live
- Không giới hạn chiến dịch 
Webinar
- Tương tác Ảo tạo hiệu ứng 
đám đông
- Chèn quảng cáo trong buổi 
webinar
- Bán hàng, Thanh toán 
online tự động
- Form đăng ký tư vấn trực 
tiếp trên webinar
- Thống kê, báo cáo lượt 
người vào webinar
- Hỗ trợ Đại lý bán hàng qua 
VAZOsales

- Mắt xem live
- Không giới hạn chiến dịch 
Webinar
- Tương tác Ảo tạo hiệu ứng 
đám đông
- Chèn quảng cáo trong buổi 
webinar
- Bán hàng, Thanh toán online 
tự động
- Form đăng ký tư vấn trực tiếp 
trên webinar
- Thống kê, báo cáo lượt người 
vào webinar
- Hỗ trợ Đại lý bán hàng qua 
VAZOsales
- Kịch bản xây dựng webinar 
chuyển đổi
- Kỹ thuật quay dựng webinar
- COACHING thuyết trình đào 
tạo thu hút



QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO QUÝ KHÁCH TRƯỚC NGÀY 19/12/2022
- VAZOpages gói cơ bản trị giá 1,500,000đ
- Tặng ngay: 500k, 1tr, 2tr theo từng gói nếu thanh toán 1 lần. 
- Bản đồ phát triển doanh thu thần tốc.
- Công thức 5WAY: 152 cách thức gia tăng doanh số.
- 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 VAZOmeeting 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 VAZOmeeting.
2. Quà tặng theo kèm.
3. Video hướng dẫn sử dụng.
4. Tài liệu ứng dụng VAZOmeeting 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

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG
 VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH

Giám Đốc


