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1. Hiểu rõ bản thân

• Bạn chính là kinh doanh của bạn. 

• Mục đích rõ ràng của bạn.

• Nền tảng trong kinh doanh BĐS.

• Trước khi bắt đầu: nắm rõ 4 nguyên lý làm việc – 4Ws

• Câu thần chú của bạn



The 4 Ws

• Your WHY

• Your WORK

• Your WALL

• Your WIN



1. Hiểu rõ bản thân
Nguyên lý 1 – your WHY 

Làm môi giới BĐS có thể khiến bạn phát điên.

Tại sao bạn chọn kinh doanh bất động sản?

➔ Nhắc về your WHY mỗi buổi sáng trước khi đi làm.



Bài tập

• Lý do của bạn là gì?

- Tôi chọn nghề môi giới bất động sản vì đây là công việc
kinh doanh không giới hạn. Tôi có thể làm việc chăm chỉ
và thành công như tôi muốn. Tôi không có sếp nào khác
ngoài chính tôi. 



1. Hiểu rõ bản thân
Nguyên lý 2 – your WORK 

Việc cần làm là tinh hoa của nghề.

Làm môi giới thì phải làm gì để thành công?



Làm khách hàng yêu BĐS



Môi giới con người



Xây dựng đội nhóm



Bài tập

• Việc bạn phải làm là gì?

- Tôi xây dựng network để phải triển kinh doanh của mình
và giúp đỡ đội nhóm lớn mạnh.

- Tôi gặp người mới mỗi ngày. 



1. Hiểu rõ bản thân
Nguyên lý 3 – your WALL

Bạn sợ điều gì đến nỗi nó thúc đẩy bạn làm việc tốt hơn?

Giây phút tệ hại nhất trong đời khiến bạn sợ nhất?

➔ Bạn phải làm gì để không lâm vào tình cảnh đó?



Bài tập

• Chân tường của bạn là gì?

- Tôi sợ nhất cảnh trong nhà luôn túng thiếu. 

- Tôi sợ tôi ko làm hết sức có thể để giúp vì lười biếng.

- Tôi sợ tôi lãng phí tiềm năng bản thân mình. 



1. Hiểu rõ bản thân
Nguyên lý 4 – your WIN

Vậy cuối cùng, bạn làm tất cả để đạt được điều gì?

1 năm nữa bạn muốn mình trở thành ntn?

➔ Hãy viết lời cam kết với bản thân và mong muốn
tương lai bản thân thay đổi.



1. Hiểu rõ bản thân

• Điểm mạnh

• Điểm yếu

• Điều bạn thích làm

• Điều bạn không thích



Bài tập

• Thành tựu của bạn là gì?

- Tôi muốn xây dựng đội nhóm 1000 người môi giới thành
công và chuyên nghiệp

- Viết lời cam kết.



Luyện câu thần chú

Mỗi ngày là một cuộc đua.

Bán hàng là chạy đua. 

Bạn muốn cuộc đua của bạn ntn? 



Luyện câu thần chú

Sắp làm được rồi! 



Bài tập tạo câu thần chú

Hãy nghĩ về lúc tuyệt vời nhất sau khi bạn đạt được mục
tiêu khó và cao nhất. 

Ghi nhớ cảm xúc ấy và viết câu thần chú của mình. 



2. Hiểu rõ thị trường

• Mỗi thị trường đều khác nhau và tỉ lệ chốt deal thành
công khác nhau.

• Đối tượng khách hàng bạn đang nhắm tới là ai?

• Bạn muốn tập trung bán khu vực nào? Phân khúc nào?

• Bạn cập nhật giá thuê, bán và thị trường bằng các kênh
nào?





Bài tập

• Làm bảng so sánh dự án (ít nhất 3 dự án trở lên)

- Các dự án trong khu vực Q2

- Các dự án nghỉ dưỡng Hồ Tràm

• Lập danh sách và xác định chân dung KH ( ít nhất 3 trở
lên)

- Nguồn khách hàng lý tưởng sẽ nhắm đến những giá trị
gì?

- Thị trường bạn đang nhắm tới thuộc phân khúc nào







3. Xác lập mục tiêu bán hàng

• Đặt mục tiêu thu nhập trong năm. Đây chính là “lương” 
bạn mong muốn nhận trong năm để có thể trang trải.

• Tính thu nhập hoa hồng trung bình bạn muốn đạt được. 

• Dựa trên thu nhập hoa hồng, tính tổng doanh thu bạn
phải bán trong năm.

• Chia tổng doanh thu năm thành 12 tháng. ➔ Liên tục!

• Tính số căn cần bán mỗi tháng





Bài tập: xác lập mục tiêu bán hàng

• Thu nhập hàng năm của tôi: 

• Doanh thu giao dịch hàng năm của tôi:

• Doanh thu giao dịch hàng tháng của tôi:

• Mỗi tháng tôi phải bán …… căn.



4. Xác lập chỉ số kết quả

• Người môi giới giỏi nhất luôn năm được số của mình. 

Tỉ lệ chốt deal = 

• Mỗi tháng bạn phải tìm bao nhiêu KH để có thể chốt
được …. giao dịch?

SL giao dịch chốt

SL KH có nhu cầu



• Phễu tỉ lệ chốt deal đo lường kết quả bán hàng mỗi năm

4. Xác lập chỉ số kết quả

Số lượng khách có nhu cầu

Số lượng khách tiềm năng

Cuộc hẹn

KH đang chăm

CHỐT

Tỉ lệ chốt deal = 
SL giao dịch chốt

SL KH có nhu cầu



Bài tập: Xác lập chỉ số kết quả

• Dựa trên kết quả năm cũ, trung bình mỗi tháng:

- Bạn đã tìm đc bao nhiêu KH mới?

- Tổng số đó, có bao nhiêu giao dịch đã được chốt thành
công?

- So sánh với mục tiêu của năm trước. 

- Năm nay > năm trước.

➔ Xác lập tỉ lệ chốt deal MỚI. Tỉ lệ chốt deal = 
SL giao dịch chốt

SL KH có nhu cầu



Bài tập: Xác lập SL khách mới

• Trung bình mỗi tháng bạn cần tìm bao nhiêu khách:

Số lượng lead mới mỗi tháng = 
SL giao dịch chốt

Tỉ lệ chốt deal 



4. Xác lập chỉ số kết quả

MỤC TIÊU

1. Tăng số lượng khách hàng mới (new leads)

2. Cải thiện tỉ lệ chốt deal
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5. Hoạch định thương hiệu

MỤC TIÊU

1. Làm người khác nhớ đến bạn trong tiềm thức

2. Tăng độ phủ và hiện diện online

3. Mỗi ngày đều có KH mới



Bài tập: định hình thương hiệu
cá nhân

• Cảm nhận và đánh giá của đồng nghiệp về bạn/dịch vu 
tư vấn của bạn:

- Đồng nghiệp 1:

-Đồng nghiệp 2:

• Cảm nhận và đánh giá của khách hàng về bạn/dịch vu tư
vấn của bạn:

- KH 1

- KH 2



5. Hoạch định thương hiệu

Trả lời câu hỏi

1. Ngoài việc kiếm tiền, vai trò của bạn là gì?

2. Sứ mệnh của bạn là gì?

3. Giá trị bạn muốn đem đến cho KH là gì?

4. Bạn muốn KH nhớ đến mình về điều gì?



Bài tập: định hình vai trò, sứ
mệnh của bạn và định vị thương hiệu
• Giúp KH sinh lời từ bất động sản ít nhất 10% / năm trở

lên.

• Dùng kinh nghiệm 10 năm tài chính giúp KH lựa chọn
căn nhà mơ ước.

➔ Đối với KH Thủ Thiêm, Bình An là chuyên gia với 5 năm
kinh nghiệm giao dịch Empire City, giúp KH thượng lưu
tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn hay căn hộ an cư như
mơ.



Bài tập: định vị thương hiệu

• Giúp KH sinh lời từ bất động sản ít nhất 10% / năm trở
lên.

• Dùng kinh nghiệm 10 năm tài chính giúp KH lựa chọn
căn nhà mơ ước.



5. Hoạch định thương hiệu

• Logo

• Hình đại diện (bạn có hình lifestyle) 

• Mẫu newsletter, phong thư, brochure, sale kit

• Trang web riêng

• Email chuyên nghiệp



Bài tập

• Logo (IQI Việt Nam)

• Thay đổi hình đại diện chuyên nghiệp

https://www.iqiglobal.com/vn




5. Hoạch định thương hiệu

Các bước cơ bản để xây dựng thương hiệu MIỄN PHÍ

1. Update agent account trên Atlas, lấy mã QR code, tạo
agent profile.

2. Update các kênh social media: Facebook, Zalo, 
Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, etc.

3. Chuẩn bị đồng phục, name tage



Bài tập: tạo thương hiệu
cá nhân
• Cập nhật profile trên Atlas

- https://atlas.iqiglobal.com/#/dashboard/profile

- Lấy QR code

- Tạo Agent profile

https://atlas.iqiglobal.com/#/dashboard/profile








6. Lên chiến lược tìm KH mới

• Lựa chọn đối tượng KH mục tiêu

• Lựa chọn công cụ tìm KH phù hợp và hiệu quả



Những cách tìm khách

• Nhắn tin

• Sự kiện chung

• Gửi thư

• Gửi email Newsletter

• Facebook (organic)

• QC Facebook

• Instagram (organic)

• QC Instagram 

• Linked In (organic)

• QC Linked In

• Dựng standee, poster, tờ rơi

• Sự kiện networking riêng

• Khách giới thiệu

• YouTube

• Cách khác 1

• Cách khách 2



6. Lên chiến lược tìm KH mới

Mục tiêu:

• Số lượng quan trọng, mới tạo ra chất lượng.

• Tập trung đầu tư một số công cụ phù hợp. 

• TÌM KIẾM khách hàng mới chứ chưa phải bán hàng.

➔ Lưu ý: lên ngân sách và chi tiêu phù hợp để sử dụng
các công cụ cũng như tái đầu tư cho kinh doanh.



7. Lựa chọn chiêu và mục tiêu

• Lên kế hoạch sử dụng từng công cụ và mục tiêu tìm KH 
mới hàng tháng. 

• Đếu bạn đang nhắm đến nhiều đối tượng KH phân khúc
khác nhau thì phải lên chiến lược khác nhau cho từng
phân khúc. 



Bài tập: xác định phân khúc KH

• Phân khúc đang nhắm tới: 



Bài tập: chiêu nhắn tin

• Tôi sẽ nhắn tin cho ….. Người mỗi ngày / mỗi tuần để
đạt được kết quả từ nhắn tin là có thêm …. KH mới.

• Tôi làm cách nào để tìm đc KH mục tiêu để nhắn tin?

TIP: Mục đích RÕ RÀNG của tin nhắn là:

• Tôi sẽ nhắn trên những kênh nào: 

• Và đây là cách tôi sẽ theo dõi những KH phản hồi tin 
nhắn của tôi:

✓ Nhắn tin zalo
✓ Inbox Facebook
✓ Inbox Instagram



Bài tập: chiêu Sự kiện chung

• Tôi sẽ tổ chức sự kiện mỗi tuần / tháng / mỗi … tháng
(chọn 1 chu kỳ) để kiếm được ….. Khách mới trong mỗi
dịp event. 

• Khách hàng đến dự event vì: ….

• Tôi sẽ quảng bá và mời KH đến sự kiện bằng cách:

• Tôi sẽ chăm nhưng KH mới từ sự kiện bằng cách: …



Bài tập: chiêu Sự kiện chung

TIP: tận dụng những cơ hội miễn phí.

• Những dịp sự kiện tôi tổ chức sẽ là: …

- Tiệc xem nhà

- Hội thảo

- Coffee talk







Bài tập: chiêu gửi thư

• Tôi sẽ gửi ….. thư mỗi tuần / tháng để tìm …. KH mới từ
việc gửi thư.

• Khu vực tôi sẽ gửi thư là:

• Nội dung thư tôi sẽ viết là:

• Tôi sẽ chăm nhưng KH mới từ gửi thư bằng cách: …





Bài tập: Chiêu Email Newsletter

PHỤC VỤ MỤC TIÊU

1. KH hiện tại nhận mail là nguồn khách mới.

2. Newletter giúp giữ liên lạc và tương tác cho với KH 
tiềm năng. 

➔Hãy hoàn thành 2 mục tiêu sau:

- Tôi đặt mục tiêu sẽ có thêm ….. liên hệ mới vào DS nhận
mail mỗi tháng.

- Tôi đặt mục tiêu sẽ đạt được …. % tỉ lệ mở xem mail. 



Bài tập: Chiêu Email Newsletter

• TIP: kiểm tra báo cáo gửi mail bằng các công cụ:



Bài tập: Chiêu Email Newsletter

• NộI dung email của tôi là:

TIP: nôi dung của tôi luôn đem lại giá trị cho KH.

http://eepurl.com/g5hRFb

http://eepurl.com/g07bGH

http://eepurl.com/gZ4RtX

http://eepurl.com/gzHAsr

http://eepurl.com/g5hRFb
http://eepurl.com/g07bGH
http://eepurl.com/gZ4RtX
http://eepurl.com/gzHAsr


Bài tập: Chiêu Email Newsletter

• Tôi muốn khi xem email của tôi xong KH sẽ: …

• Cách mà tôi sẽ có thêm liên hệ thêm vào DS KH nhận
email:

- Networking event









Bài tập: Chiêu Đăng Facebook

• Tôi sẽ post …..  Lần một tuần để tăng số Likes lên ….. 
Mỗi tháng.

• Những nội dung tôi sẽ đăng là:

- Thông tin dự án

- Phân tích đánh giá thị trường

- So sánh dự án trong khu vực

- Nhà đẹp

- Review nhà



Bài tập: Chiêu Đăng Facebook

• Tôi sẽ tăng số like bằng cách:

- Livestream

- Clip

- https://www.facebook.com/Thien-An-Real-Estate-
101146818024919

https://www.facebook.com/Thien-An-Real-Estate-101146818024919


Bài tập: Chiêu đăng Instagram

• Tôi sẽ đăng …..lần mỗi tuần để tăng thêm ….. followers 
mỗi tháng. 

TIP: dùng hashtag, hình ảnh chất lượng cao, đang story, 
50-50 life and work

• Tôi sẽ đăng gì để người xem follow mình:

https://www.instagram.com/ashleytanys/

https://www.instagram.com/ashleytanys/


Bài tập: Chiêu đăng Linked In

• Tôi sẽ đăng …..lần mỗi tuần để tăng thêm ….. Kết nối
mỗi tháng. 

TIP: nội dung chuyên nghiệp, liên quan đến CV, cty.

• Tôi sẽ đăng gì để người xem tạo thêm liên kết mình:



Bài tập: Chiêu chiến dịch QC 
Facebook / Instagram / Linked In ADS

• Tôi sẽ chạy chiến dịch QC Facebook / insta để có thêm
…. Lead mới mỗi tháng. 

• Nội dung kêu gọi hành động để chuyển đổi lead – CALL 
TO ACTION của tôi là:

TIP: sáng tạo nội dung 

- Mua bán nhà gọi Ân

- Hướng dẫn thuê nhà giá cao

- Book lịch tham quan Novaworl Phan Thiết miễn phí



Bài tập: Chiêu chiến dịch QC
Facebook / Instagram / Linked In ADS

• Tôi sẽ chăm và theo dõi lead chuyển đổi từ QC Facebook 
/ insta / Linked In bằng cách:

TIP: tạo form cho KH đăng ký thông tin. Liên hệ lead mới
ngay trong vòng 2 tiếng.



Bài tập: QC ngoài trời

• Tôi sẽ ….. (dựng standee, poster, đăng báo, phát tờ rơi, 
v.v) để có thêm …. KH mới mỗi tháng.

• Tôi sẽ đo lường kết quả bằng phương pháp:

• Tôi sẽ chăm và theo dõi lead chuyển đổi bằng cách:





Bài tập: Tổ chức sự kiện networking

• Tôi sẽ tổ chức sự kiện networking mỗi tuần / tháng / để
có thêm …. KH mới mỗi sự kiện.

• Chủ đề sự kiện event tôi tổ chức:

TIP: tận dụng các nguồn miễn phí

• Tôi sẽ khai thác thêm KH mới từ network tham dự event 
bằng cách: 

-

-











Bài tập: Khách giới thiệu

• Tôi sẽ đạt ….. Khách hàng giới thiệu mỗi tháng.

• Tôi sẽ khai thác khách giới thiệu bằng cách:

- Phí giới thiệu

- Tiệc tri ân KH

• Tôi sẽ chăm nhưng KH được giới thiệu sau khi khai thác
bằng cách:





Bài tập: chiêu kênh YouTube

• Tôi sẽ đăng 1 video mỗi tuần / tháng.

TIP: đăng thường xuyên một thời điểm. Đăng liên tục.

• Nội dung video của tôi:

-

-

• Tôi khai thác KH từ YouTube bằng cách



https://www.youtube.com/watch?v=
e8RH0BI2fiY&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=e8RH0BI2fiY&t=11s


https://www.youtube.com/channel/
UCJsDbfOHpn49sLutXRRW5Eg

https://www.youtube.com/watch?v=7zeuorO3Hiw

https://www.youtube.com/channel/UCJsDbfOHpn49sLutXRRW5Eg
https://www.youtube.com/watch?v=7zeuorO3Hiw


8. Tiến hành

• Điền mục tiêu từng tháng vào lịch tiếp theo.

• Cuối mỗi tháng so sánh kết quả thực sự với mục tiêu đề
ra.

• Xem xét lại kết quả, việc gì hiệu quả và không hiệu quả.

• Nhắc lịch review kết quả CV với SM mỗi tháng 1 lần. Ít
nhất 6 tháng 1 lần.



Bài tập: Tổng hợp lại mục tiêu

Mục tiêu bán hàng

• Giá trị giao dịch:

• Thu nhập năm tiếp theo của tôi: 

• Doanh thu giao dịch hàng năm của tôi:

• Doanh thu giao dịch hàng tháng của tôi:

• Mỗi tháng tôi phải bán …… căn.

Mục tiêu tìm khách

• Chỉ số chốt deal thành công

• Số lượng KH mới mỗi tháng



Bảng báo cáo






