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TỔNG QUAN HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

ĐỘI NGŨ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

Giảng viên: Joseph Nguyễn 

 

Chương trình đào tạo 
Thời gian đào 

tạo 

Chương trình đào tạo dành cho Tư vấn viên  

Chuyên đề 1 
Xây dựng nhân hiệu để thu hút khách hàng trẻ #Millennials 

trong thời đại 4.0 
01 ngày 

Chuyên đề 2 Kĩ năng khơi gợi nhu cầu để bán hợp đồng mệnh giá lớn 01 ngày 

Chuyên đề 3 
Kĩ năng hoá giải  những lời từ chối điển hình và chốt hợp 

đồng 
01 ngày 

Chuyên đề 4 Kĩ năng trình bày thuyết phục trong tư vấn BHNT 01 ngày 

Chương trình đào tạo dành cho Trưởng ban, Trưởng nhóm  

Chuyên đề 1 
Kĩ năng thu hút & tuyển dụng thế hệ trẻ #Millennials bằng 

công cụ trực tuyến và mạng xã hội. 
01 ngày 

Chuyên đề 2 Nâng cao kĩ năng huấn luyện và kèm cặp tư vấn viên 01 ngày 

Chuyên đề 3 Kĩ năng lập kế hoạch và giám sát hoạt động kinh doanh 01 ngày 

Chuyên đề 4 Kĩ năng động viên & xây dựng văn hoá hiệu quả 01 ngày 
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Nội dung chi tiết các chuyên đề:  

I. Chương trình dành cho Tư vấn viên:  

THỜI 

LƯỢNG 
NỘI DUNG 

CHUYÊN ĐỀ 01: XÂY DỰNG NHÂN HIỆU ĐỂ THU HÚT KHÁCH HÀNG TRẺ TRONG THỜI 

ĐẠI 4.0 

Thời lượng: 

01 ngày 

 Tổng quan về thời đại kĩ thuật số 4.0:  

1. Tiềm năng của thị trường 

2. Tâm lý và hành vi của khách hàng 

3. Vai trò của Mạng xã hội 

 Định hình thương hiệu của bạn trên Mạng xã hội 

1. Xác định giá trị cốt lõi 

2. Hiểu khách hàng 

3. Chọn cách truyền đạt phù hợp 

 5 bước để xây dựng kế hoạch truyền thông xây dựng nhân hiệu trên Mạng xã hội 

1. Mục tiêu SMART 

2. Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu 

3. Xây dựng kế hoạch nội dung và hình ảnh 

4. Chọn kênh truyền thông 

5. Đo lường hiệu quả 

 Phương pháp viết bài trên Mạng xã hội 

1. 3 nguyên tắc quan trọng 

2. 2 công thức viết nội dung hiệu quả: AIDA và APSA 

3. 5 chủ đề để giao tiếp với khách hàng mục tiêu 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

CHUYÊN ĐỀ 02: KĨ NĂNG KHƠI GỢI NHU CẦU ĐỂ BÁN HỢP ĐỒNG MỆNH GIÁ LỚN 
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Thời lượng: 

01 ngày 

 Tầm quan trọng của kĩ năng khơi gợi nhu cầu: 

1. Giúp TVV biết bắt đầu câu chuyện về bảo hiểm khi ngồi với khách hàng . 

2. Giúp khách hàng nhận ra tại sao phải mua bảo hiểm và mua ở mức bao 

nhiêu thì phù hợp với gia đình mình. 

 Xác định rõ FAB của sản phẩm: Feature (đặc điểm) – Advantage (ưu điểm vượt 

trội) – Benefit (lợi ích) 

 Phương pháp 5 câu hỏi vàng: 

1. What 

2. Why 

3. Tell me more 

4. How 

5. When 

 Tiến trình 5 bước khơi gợi nhu cầu: 

1. Hiện trạng 

2. Mục tiêu, ước mơ 

3. Kế hoạch riêng 

4. Rào cản 

5. Hậu quả 

 Gợi ý kịch bản và thực hành khơi gợi nhu cầu: Bảo vệ, Học vấn, và Hưu trí. 

 Phương pháp phân tích nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng: Bán đúng 

& Bán đủ. 

 Phương pháp nâng cao độ lớn hợp đồng bằng công cụ TVM-Time Value of 

Money, phương pháp tính giá trị tương lai của đồng tiền. 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

CHUYÊN ĐỀ 03: KĨ NĂNG HOÁ GIẢI  NHỮNG LỜI TỪ CHỐI ĐIỂN HÌNH VÀ CHỐT HỢP 

ĐỒNG 
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Thời lượng: 

01 ngày 

 Chốt hợp đồng với mô hình APAC: Acknowledge (Ghi nhận) – Probe (Làm rõ) – 

Answer (Giải đáp) – Close (Gợi ý chốt hợp đồng) 

 3 kĩ thuật chốt hợp đồng phổ biến và hiệu quả nhất 

1. Điểm nhấn nóng 

2. Lợi – Bất lợi 

3. Chọn 1 trong 2 

 Phương pháp hoá giải 10 lời từ chối phổ biến nhất: 

1. Tôi không có tiền để đóng phí BHNT? 

2. Thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ quá dài? 

3. Để tôi bàn bạc với vợ/chồng tôi đã? (Vợ/chồng tôi không đồng ý tham gia 

BHNT) 

4. Tôi không cần BHNT? (Tôi rất giàu, không cần BHNT?) 

5. Tham gia BHNT, khi chết mới nhận được tiền? 

6. Tôi còn độc thân/trẻ, không có nhu cầu mua BHNT? 

7. Chờ tôi trả xong những khoản vay ngân hàng trước, rồi sẽ bàn về BHNT? 

8. Đồng tiền mất giá? (Lạm phát) 

9. Tôi không thích BHNT? 

10. BHNT là lừa đảo? Người thân của tôi từng bị mất tiền oan.  

 Phương pháp tư vấn bằng lựa chọn để giảm thiểu lời từ chối 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

CHUYÊN ĐỀ 04: KĨ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC TRONG TƯ VẤN BHNT 

Thời lượng: 

01 ngày 

 Các nguyên tắc nâng cao khả năng trình bày thuyết phục 

- Sức mạnh của yếu tố Ngôn ngữ & Phi ngôn ngữ trong trình bày thuyết phục 

- Công thức  trình bày giải pháp dựa trên nhu cầu của khách hàng 

- Quy trình 4 bước trình bày bảng minh hoạ quyền lợi 

- Nguyên tắc 5C trong trình bày thuyết phục (Complete, Clear, Correct, 

Concise, Courteous) 
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- Nguyên tắc tạo ra sự tương tác 2 chiều 

- Nguyên tắc sử dụng các công cụ hỗ trợ 

 Phân biệt giữa đặc tính sản phẩm và lợi ích sản phẩm 

 Công thức trình bày làm nổi bật lợi ích sản phẩm gắn với nhu cầu “ nóng” của 

khách hàng 

 Tầm quan trọng của kĩ năng tư vấn bằng hình ảnh và sơ đồ minh hoạ 

- 3 yếu tố giúp thực hiện mọi mục tiêu trong cuộc sống: Tình yêu, trách nhiệm 

và tài chính 

- Tư vấn và minh hoạ: nhu cầu tài chính và khả năng tài chính của khách hàng 

- Ý nghĩa cơ bản của BHNT = Hai hình thức tiết kiệm và Hình ảnh Ngôi Nhà 

Mơ Ước 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

 

II. Chương trình dành cho Trưởng ban, Trưởng nhóm:  

THỜI 

LƯỢNG 
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

CHUYÊN ĐỀ 01: 

KĨ NĂNG THU HÚT & TUYỂN DỤNG THẾ HỆ TRẺ #MILLENNIALS 

 

 

 

Thời lượng: 

01 ngày 

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ kinh doanh thế hệ 

#Millennials.  

 Góc nhìn của #Millennials về công việc tư vấn BHNT. Nắm rõ những yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định chọn nghề của thế hệ trẻ. 

 Tìm hiểu về mô hình tuyển dụng và phát triển đội ngũ ACOR: Attract – Convert – 

Optimize – Retain 

 Biết cách định vị thương hiệu cá nhân và hình dung rõ nét chân dung ứng viên mục 

tiêu 



 

7 
 

1. 6 chức năng của người lãnh đạo đội ngũ kinh doanh BHNT. Tự đo mức độ 

“thu hút” của nhà tuyển dụng. 

2. Đặc điểm, tiêu chí tuyển dụng của ứng viên tiềm năng và các nguồn tiếp cận 

phổ biến 

3. 5 câu hỏi của ứng viên trước khi quyết định tham gia nghề tư vấn BHNT 

 5 bước xây dựng kế hoạch truyền thông trực tuyến đế thu hút ứng viên trẻ.  

1. Thiết lập mục tiêu tuyển dụng SMART 

2. Xác định ứng viên tiềm năng: 5 nhu cầu nghề nghiệp và 6 câu hỏi đánh giá 

ứng viên. 

3. Bán ý tưởng nghề nghiệp với câu chuyện thành công cá nhân (Success 

Story) 

4. Lựa chọn kênh truyền thông trực tuyến phù hợp để tiếp cận ứng viên 

#Millennials 

5. Đo lường mức độ hiệu quả của chiến lược truyền thông 

 Bán ý tưởng nghề nghiệp hiệu quả với câu chuyện thành công cá nhân (Success 

Story) 

 Tự tin thu hút ứng viên hiệu quả bằng video trực tuyến 

 Luyện tập kĩ năng tuyển bằng trao cơ hội và bán cơ hội 

1. 4 bước tuyển bằng “trao” cơ hội 

2. 5 bước tuyển bằng “bán” cơ hội 

3. Tiếp cận tuyển dụng người “lạ” với 4 câu hỏi vàng 

 Thuần thục kĩ năng đặt câu hỏi gây trăn trở (TOD – Threats Of Discontent) 

 Chủ động dẫn dắt trong khi xử lý những lời từ chối phồ biến của ứng viên 

#Millennials với Kĩ thuật LEAD & Kĩ thuật 3F 

 Kĩ năng phỏng vấn ứng viên 

1. Tiến trình phỏng vấn 

2. Gợi ý kịch bản và bảng câu hỏi phỏng vấn 
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 Mở rộng nguồn tuyển dụng  

1. Trung tâm ảnh hưởng là những ai? 

2. 7 bước đề nghị những người có ảnh hưởng giới thiệu ứng viên tiềm năng 

3. Kĩ năng xử lý những lời từ chối từ trung tâm ảnh hưởng 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

CHUYÊN ĐỀ 02: 

NÂNG CAO KĨ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP TƯ VẤN VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời lượng: 

01 ngày 

 Tin vào lợi ích của giám sát và huấn luyện thường xuyên, liên tục để đảm bảo tư 

vấn viên làm đúng và thực hiện đầy đủ các hoạt động chủ chốt 

1. Tam giác hiệu quả 

2. Đo lường và giám sát hiệu quả kinh doanh theo 3 chỉ tiêu chính: số TVV 

hoạt động, số hợp đồng/TVV, và độ lớn hợp đồng 

3. Lời khuyên tối ưu hoá 3 chỉ tiêu kinh doanh 

 Vai trò của người quản lý đội ngũ kinh doanh 

1. Công việc của người quản lý kinh doanh 

2. Nguyên tắc 10-20-70 

3. 3 giai đoạn phát triển của tư vấn viên 

 Triển khai cuộc họp đầu tiên với TVV mới để thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành 

động cụ thể.  

1. Phương pháp xác định mục tiêu doanh số dựa trên nhu cầu tài chính 

2. Quy trình 5 bước triển khai cuộc họp đầu tiên 

3. Thực hành họp với công cụ “biên bản cuộc họp đầu tiên”, với sự cam kết 

của tư vấn viên và người quản lý. 

 Huấn luyện đội ngũ 

1. Các yếu tố cốt lõi của nhà huấn luyện hiệu quả 

2. Kế hoạch huấn luyện trong 30 ngày đầu tiên 
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3. Mô hình huấn luyện kĩ năng PESOS 

 Luyện tập: Hướng dẫn TVV trình bày ý nghĩa BHNT bằng hình ảnh 

 Luyện tập: Hướng dẫn TVV cách xử lý từ chối của khách hàng 

4. Huấn luyện thực tế - Joint Field Work (JFW) 

 Các bước cần chuẩn bị trước buổi tư vấn 

 Những điểm cần lưu ý trong suốt buổi tư vấn, và công cụ kèm theo 

 Phản hồi sau buổi tư vấn 

 Thực hành tình huống với công cụ và biểu mẫu 

5. Thực hành: Role-play và Joint Field Work 

 Kèm cặp TVV mới 

1. Tại sao phải kèm cặp? 

2. Những hoạt động cần kèm cặp? 

3. Kế hoạch kèm cặp TVV mới trong 30 ngày đầu tiên 

4. Các bước cần thực hiện Trước-Trong-Sau cuộc họp 

5. Quy trình họp 3i: Inform-Instruct-Inspire, và thực hành theo kịch bản gợi ý 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

CHUYÊN ĐỀ 03: 

KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định tầm quan trọng và lợi ích của lập kế hoạch để biết các hoạt động cần tập 

trung trong tuần/ tháng/ quý nhằm đạt được mục tiêu đưa ra. 

 Phương pháp lập kế họach 4 bước D.O.M.E 

 Bước 1: Diagnosis – Phân tích tình hình Ban/ Nhóm 

- Phân tích thực trạng về tuyển dụng của ban, nhóm gồm những nhóm nào? 

đặc điểm của từng nhóm 

- phân tích thực trạng về hoạt động của ban nhóm  

 Bước 2: Objectives – Thiết lập mục tiêu 

- Thiết lập mục tiêu SMART cho Ban/ nhóm 
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Thời lượng: 

01 ngày 

- Chia nhỏ mục tiêu theo Năm/ Quý/ Tháng/ Tuần/ Ngày 

- Liệt kê các hoạt động cần thực hiện 

 Bước 3: Methods – Phương pháp thực hiện 

- 4 đòn bẩy tăng trưởng doanh số nhóm 

- Lựa chọn giải pháp để thực hiện mục tiêu  

- Giải pháp tăng cường tuyển dụng 

- Giải pháp tăng số lượng TVV hoạt động  

 Bước 4: Evalution – Đánh giá  

 Tìm hiểu & triển khai hoạt động giám sát TVV 

 Hoạt động giám sát là gì? 

 Tại sao phải giám sát TVV  

 Giám sát hoạt động hay giám sát kết quả? 

 Giám sát TVV khi nào?  

 Giám sát TVV bằng cách nào? 

 Mô hình GROW trong giám sát hoạt động và họp hiệu quả. 

 Goal: Mục tiêu của TVV 

 Reality: Thực tế  

 Options: Giải pháp  

 Will: Cam kết  

 Quy trình họp PEP: Performance Evalution & Planning; phân tích các hoạt động 

chưa đạt yêu cầu và thực hành theo kịch bản gợi ý. 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 

CHUYÊN ĐỀ 04: 

KĨ NĂNG ĐỘNG VIÊN & XÂY DỰNG VĂN HOÁ HIỆU QUẢ 
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Thời lượng: 

01 ngày 

 Động viên là gì? Tại sao cần động viên? 

 Tìm hiểu lại động cơ làm việc của TVV: Các yếu tố mang lại động lực cho đội 

ngũ #Millennials 

 Tìm hiểu mô hình tháp nhu cầu của MASLOW và áp dụng thực tế  

 Động viên đội ngũ làm việc tích cực bằng vật chất và cả tinh thần. 

1. Công thức động viên 3C 

2. 5 phương pháp động viên hiệu quả 

3. 7 câu hỏi tạo động lực mỗi ngày 

 Hình ảnh người lãnh đạo ban nhóm thành công & các nguyên tắc của lãnh đạo 

tạo ảnh hưởng: 

1. TB/ TN là người truyền cảm hứng và làm gương 

2. TB/TN là người gắn kết và giúp đội ngũ thực hiện mục tiêu của mình 

3. TB/TN hiểu nhân viên để có cách động viên phù hợp 

 Tối ưu hoá năng suất và cam kết của đội ngũ: 

1. 6 chiến lược thúc đẩy hiệu quả kinh doanh 

2. Mô hình lãnh đạo hiệu quả #DART (Direction-Appreciation-Respect-

Tools) 

3. Bánh xe cuộc sống, bánh xe lãnh đạo, và bánh xe công việc 

4. Mô hình huấn luyện 6C, gia tăng cam kết của đội ngũ 

5. 7 câu hỏi tạo động lực mỗi ngày 

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng 
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2. VỀ NHAN EDU VÀ GIẢNG VIÊN: 

2.1. Công ty TNHH Giáo Dục Thành Nhân (Nhan EDU) 

Được chính thức thành lập vào tháng 11/2017 và hiện là tổ chức tư vấn và đào tạo chuyên cung 

cấp giải pháp hiệu quả cho đội ngũ quản lý kinh doanh và bán hàng, đặc biệt trong ngành dịch 

vụ, tài chính và Bảo Hiểm Nhân Thọ tại Việt Nam. 

Sứ Mệnh 

Theo đuổi và nâng cao năng lực và tạo ra giá trị thực cho mỗi cá nhân và đội ngũ lãnh đạo trong 

các tổ chức, doanh nghiệp. 

Tầm Nhìn 

Là tổ chức tư vấn và đào tạo số 1, mang đến giải pháp hiệu quả cho đội ngũ kinh doanh trong 

ngành dịch vụ, tài chính và BHNT tại Việt Nam. 

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP 

Với tên gọi Nhan EDU (Giáo Dục Thành Nhân), chúng tôi muốn nhấn mạnh một triết lý kinh 

doanh của chúng tôi: “Luôn theo đuổi, kiến tạo, và gìn giữ bản tính tốt và năng lực thực của đội 

ngũ lãnh đạo và nhân sự trong môi trường kinh doanh đầy thách thức, thay đổi không ngừng.” 

 Về thái độ: thể hiện bản tính tốt, tinh thần thực học, cùng với sự chính trực và đạo đức 

kinh doanh. 

 Về năng lực: thể hiện năng lực trí tuệ và kĩ năng thực sự – tính hiệu quả cao của mỗi cá 

nhân. 

Website: www.nhanedu.vn 

Địa chỉ:  30A Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang,  Quận 1, TPHCM. 

MST: 0314748156 –  

Tài khoản: 2211858 – Ngân Hàng ACB 
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2.2. DIỄN GIẢ: Ông Nguyễn Thành Nhân (Joseph Nguyễn)  

 MBA, MDRT 

 ICF Certified Coach 

 LIFO Certified Trainer 

 Tác giả bộ sách “Bản Đồ Thành Công Nghề BHNT – 12 Bước 

Trở Thành MDRT” 

 Giảng Viên Chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA, 

ĐH UBIS – Thuỵ Sĩ) 

 Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ – Chuyên ngành quản trị tài chính (ĐH 

UBIS – Thuỵ Sĩ) 

 Chuyên gia Cố vấn phát triển doanh nghiệp cấp cao của 

Business Consultants (Bcon, Nhật Bản) 

 Chủ tịch JCI Central Saigon 2020 

 Sáng Lập & CEO của Nhan EDU 

 Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/nhanschool (>3000 subscribers) 

 Sáng lập và điều hành Group Joseph Nguyễn & Bảo Hiểm Nhân Thọ (12 Bước Trở Thành 

MDRT): https://www.facebook.com/groups/12buoctrothanhmdrt/ (>21.000 thành viên) 

 Profile cá nhân trên LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/ntnhan 
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Bên cạnh các chuyên đề đào tạo chuyên sâu cho ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ, Nhan EDU 

còn triển khai các chương trình phát triển năng lực toàn diện đội ngũ nhân sự của Quý 

công ty: 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh & tiếng Việt (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng) 

1. Chiến lược đàm phán trong kinh doanh (Negotiation for Results) 

2. Thuyết trình trước đám đông (Presenting with Impacts) 

3. Đào tạo Giảng viên nội bộ (Train The Trainer) 

4. Lãnh đạo truyền cảm hứng (Lead-Motivate-Inspire) 

5. Phương pháp tư duy và Kĩ năng giải quyết vấn đề (Creative Problem Solving Skills) 

6. Chăm sóc khách hàng đẳng cấp (Excellent Customer Service) 

7. Kĩ năng giao tiếp hiệu quả (Effective Communication Skill) 

8. Tiếp thị kĩ thuật số (Digital Marketing)  
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Khách hàng và đối tác mà Nhan EDU có vinh dự được đồng hành: 

            

                          

 


