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Tại sao cần phải hiểu tính cách người khác 
Why need to understand personalities?



 Các kiểu phân loại tính cách phổ biến   
 Popular Personality Categories









MBTI





9 loại tính cách theo Enneagram -
Enneagram 9 personality types









1. Người cầu toàn
 (Reformer/ Perfectionist)

Nguyên tắc, có mục đích, tự chủ và luôn tìm kiếm 
sự hoàn hảo.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Đến đúng giờ
● Giới thiệu sản phẩm phải thực tế 
● Nói chuyện trực tiếp, thẳng thắn, tránh vòng vo
● Tuyệt đối không được thể hiện hành vi không nhất 

quán hay vi phạm chuẩn mực đạo đức



2. Người tình cảm 
(Helper/ Giver)

Rộng lượng, thích giãi bày tâm tư tình cảm, thỏa 
mãn nguyện vọng và hòa hợp với mọi người, luôn 
cố gắng làm hài lòng người khác nhưng không 

muốn bị coi thường. Họ luôn tìm kiếm sự trân trọng.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Dành thời gian tìm hiểu họ. 
● Hỏi han về nhà cửa, công việc...
● Việc quan tâm cả đến những chi tiết nhỏ sẽ là những 

yếu tố họ sẽ đánh giá cao bạn về sau.



● Với người thuộc nhóm này, bạn nên làm những việc 
giúp đỡ họ nho nhỏ và cần tập trung vào việc xây 
dựng mối quan hệ với họ nhiều hơn, nồng nhiệt hơn.

● Với nhóm này, đừng cố tăng tốc. Tuyệt đối không 
được nói bâng quơ, chung chung. Hãy bày tỏ lời cảm 
ơn họ một cách thường xuyên.



3. Người tham vọng 
(Achiever/ Performer)

Có thể thích nghi tốt, xuất sắc, luôn có mục tiêu, 
động lực, nhận thức được hình ảnh cá nhân, 

đồng thời luôn cố gắng thành công để giành được 
sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Hãy mở đầu bằng việc khen ngợi họ. Hãy nói họ tuyệt vời thế 
nào, thành đạt ra sao.

● Sản phẩm bán cho họ phải dựa trên đặc tính hỗ trợ họ thành 
công và làm việc hiệu quả hơn. 

● Keyword (từ khóa) bán hàng cho kiểu tính cách này là sản 
phẩm sẽ giúp anh/chị "làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, làm 
được nhiều việc hơn". Với những đặc tính này, việc chốt được 
deal khá chắc chắn.



● Vì họ có tính cạnh tranh cao, hãy nói cho họ biết những người 
cùng đẳng cấp họ cũng quan tâm tới sản phẩm đó

● Tuyệt đối không được nói đến thất bại của họ, ngay cả vẻ 
ngoài trông mệt mỏi của họ cũng không nên đề cập.

● Nhóm 3 là nhóm khách hàng tiềm năng, nhưng cũng có thể 
"một đi không trở lại" nếu làm cho họ có cảm giác không được 
tôn trọng. Vậy nên, ngay cả khi bạn đang tiếp khách, nếu họ 
bước vào, cần xin lỗi khách và chuyển sang tiếp đón họ ngay.



4. Người cá tính 
(Individualist/ Romantic)

Tính khí thất thường và thường chỉ quan tâm đến 
mình. Họ muốn kết nối sâu sắc với thế giới nội 

tâm và họ cảm thấy sức sống tràn trề nhất khi được 
thể hiện cảm xúc ra ngoài.





 Cách bán hàng / tiếp cận
● Khi bán hàng cho người nhóm 4, hãy làm cho họ cảm thấy 

khác biệt. 
● Hãy khen cả style ăn mặc của họ dù cho bạn thấy phong 

cách đó khá... khác biệt. Khi đồng cảm, họ sẽ sẵn sàng chia 
sẻ hơn.

● Tránh tỏ ra nổi trội hơn họ. Người cá tính họ muốn nổi trội và 
là duy nhất.

● Sản phẩm phải giúp tạo ra giá trị riêng cho họ.



5. Người lý trí 
(Investigator/ Observer)

Sâu sắc, thích đổi mới, hay giấu giếm và khá tách 
biệt. Họ thích thông tin, tri thức và không thích 
bày tỏ cảm xúc ra ngoài. Mục đích của họ là làm 

giàu kiến thức và vì như vậy nên họ rất logic. Với họ, 
mọi thứ đều phải có ý nghĩa.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Hãy trò chuyện về những sở thích tương đồng với 
họ, cởi mở với ý tưởng của họ. Khi nói về sản phẩm, 
cần đảm bảo tính thực tế và logic.

● Đừng bao giờ nghi ngờ về năng lực của họ hay thông 
tin họ đưa ra. Với nhóm người này, đặt câu hỏi về sự 
chính xác sẽ khiến họ rất khó chịu. 

● Tránh đặt những câu hỏi quá riêng tư.



6. Người trung thành 
(Loyalist/ Loyal Skeptic)

Hấp dẫn, hay lo lắng, nghi ngờ nhưng cũng rất 
có trách nhiệm. Họ luôn lập kế hoạch cho những 

tình huống xấu nhất có thể xảy ra.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Vì người nhóm này luôn có cảm giác lo lắng, nên với họ, hãy 
luôn lạc quan. 

● Hãy giúp họ đưa ra quyết định càng dễ dàng càng tốt. Tất 
nhiên, quyết định này cần có cơ sở và cần được trấn an về 
các rủi ro.

● Không nên đưa ra một quan điểm không quen thuộc với họ. 
● Không được tạo áp lực chốt deal và không lẩn tránh các mối 

lo họ đưa ra.



7. Người nhiệt tình 
(Enthusiast/ Epicure)

Chủ động tham gia với thái độ vui vẻ, tháo vát, 
ham học hỏi, luôn khao khát thúc đẩy những ý 

tưởng mới, tạo ra những kế hoạch tương lai mở cho 
họ nhiều lựa chọn nhưng lại lảng tránh đau đớn và 

khó chịu. Đôi khi, họ cũng bị phân tán.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Người bán hàng nên có mức năng lượng và sự nhiệt 
tình tương thích với mức độ năng lượng và sự nhiệt 
tình của họ. 

● Hãy lạc quan và đưa ra nhiều lựa chọn cho họ.
● Với kiểu người này, không được tỏ thái độ bi quan 

hoặc tiêu cực thái quá.



8. Người mạnh mẽ 
(Challenger / Leader)

Tự tin, dứt khoát, luôn theo đuổi sự thật và có thể 
sử dụng ảnh hưởng của bản thân để mang đến 

những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, họ khá ương ngạnh 
và bảo thủ.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Nên thẳng thắn với họ, đưa ra cả mặt tốt và chưa tốt của 
sản phẩm và nên trình bày một cách rõ ràng với họ như 
"một là...., hai là..."

● Cần đồng điệu với cảm xúc của họ, nhưng phải làm cho họ 
có cảm giác họ là người ra quyết định.

● Đừng cố gắng lừa gạt hoặc cung cấp thông tin thiếu chính 
xác cho họ.

● Đừng trực tiếp đối đầu với họ.



9. Người ôn hòa 
(Peacemaker/ Mediator)

Dễ tiếp thu, khiến người khác cảm thấy yên lòng. Họ 
thích hòa bình, hòa hợp và những mối liên hệ 

tích cực, không thích xung đột, căng thẳng và các ý 
định xấu xa. Điểm yếu là dễ cam chịu và đôi khi tự 

mãn.





 Cách bán hàng / tiếp cận

● Nên tập trung vào mặt tích cực của sản phẩm. 
● Nói chuyện một cách chậm rãi và gắn thông tin bạn 

nói với những gì họ quen thuộc.
● Đừng gây áp lực cho họ hay tìm cách đối đầu với họ.



Vậy làm thế nào bạn biết khách hàng thuộc 
nhóm nào khi cơ hội gặp họ chỉ có 1 lần?-
So how do you know which group your customers belong to when the 

opportunity to meet them is only once?



1. Quan sát hành vi, cử chỉ



2. Đặt câu hỏi thăm dò



3. Lắng nghe cách trả lời



4. Dự đoán



5. Kiểm chứng 



6. Luyện tập



Hiểu Enneagram có tác dụng gì
 cho bản thân?

Why you need to understand your own Enneagram





 Thử test tính cách theo Enneagram
Let's do Enneagram test



Bản đơn giản hoá (tiếng Việt)

  https://bit.ly/32rRy43

Bản tương đối đầy đủ (tiếng Anh) :   

https://enneagramtest.net/ 

https://bit.ly/32rRy43
https://enneagramtest.net/


Feedback


