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Nhà phân phối, đại lý, trung tâm bán lẻ trực tiếp,…đóng vai
trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa sản phẩm của nhà sản

xuất đến với khách hàng. Hay nói cách khác, nhà phân phối,
hệ thống đại ý chính là “bàn tay nối dài” của nhà sản xuất
trong việc đưa sản phẩm vào thị trường và đến với người
tiêu thụ. Vậy thì nhân viên kinh doanh của nhà sản xuất cần
có các kỹ năng và nghệ thuật gì để phát triển hệ thống nhà
phân phối, hệ thống đại lý cả về chất lượng lẫn số lượng?
Để từ đó đẩy mạnh doanh thu của công ty cũng như dễ
dàng đưa ra giới thiệu với thị trường những sản phẩm mới
thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý này.

“”

Sự sai lầm trong quản
trị kênh phân phối có
khả năng đánh tan
mọi mục tiêu của
doanh nghiệp
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CÁC CÁ NHÂN CÓ MONG MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG CÓ KỸ NĂNG
CHUYÊN NGHIỆP
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Nâng cao năng lực phát triển thị trường cùng hệ thống kênh phân phối,
đại lý, mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp
Nắm rõ được khái niệm, phương pháp hoạch định & thiết lập kế hoạch
tiếp cận cụ thể, xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai & kỹ thuật
kiểm tra & quản lý hệ thống phân phối một cách chuyên nghiệp.
Đánh giá, tổ chức & thực hiện các nguyên tắc hoạt động theo quy trình
bài bản
Áp dụng thành công các phương pháp & công cụ chuyên nghiệp thông
qua kỹ. năng bài bản vào thực tế công việc tại thực tế hệ thống phân
phối một cách hiệu quả
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