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COACH DUY NGUYỄN

BÁN HÀNG KHÔNG KHÓ

NẾU BẠN BIẾT CÁCH

KỸ THUẬT

XỬ LÝ TỪ CHỐI



20 KỸ THUẬT
TRONG XỬ LÝ TỪ CHỐI

5 YẾU TỐ TỪ CHỐI
PHỔ BIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

SỰ TỪ CHỐI xảy ra rất phổ biến trong quá trình bán hàng
Khi đối mặt với những lời từ chối, người làm sales THIẾU CHUYÊN NGHIỆP sẽ
nhanh chóng trở nên thất vọng, hành động trở nên sai sót và thiếu nhận thức.

Nhiều người sẽ chọn chuyển sang bán cho một khách hàng khác, nhưng đó không
phải là quyết định khôn khoan! Là một người làm sales CHUYÊN NGHIỆP, trước
khi quyết định từ bỏ, Anh/Chị hãy dành thời gian nghĩ về tiền bạc, nỗ lực, thời gian
và các yếu tố khác mà Anh/Chị hoặc công ty của mình đã đầu tư để thu hút khách
hàng đó.

GIÁ
cao quá em ạ!

 

Hiện tại anh
KHÔNG CẦN 

Lưu ý! Đây là tài liệu nội bộ chỉ dành cho người theo dõi của Coach Duy Nguyễn, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.

 
Chị không có

 THỜI GIAN,

gọi lại em sau 
nhé!

 

SẢN PHẨM

không thu hút 
chị em ạ!

 

NGUỒN

"công ty của em 
không đáng tin 

cậy!"



Khách hàng: "Giá của em cao hơn giá của nhà cung cấp hiện tại bên anh"

Người sales: "Vâng, em hiểu rằng giá cả là một yếu tố rất quan trọng, nhưng nếu tính tất cả 

các chi phí bao gồm cả bảo trì và dịch vụ, Anh/Chị sẽ thấy rằng trên thực tế sản phẩm của 

bên em sẽ rẻ hơn rất nhiều trong toàn bộ thời gian sử dụng sản phẩm"

KỸ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

1.CÓ SỰ CHUẨN BỊ

Anh/Chị nên phân tích những lý do từ chối của khách hàng mà mình thường xuyên gặp 
phải. Và chuẩn bị càng nhiều cách xử lý từ chối càng tốt trước khi bắt đầu trao đổi với 
khách hàng.
Đừng để bản thân rơi vào trạng thái bất ngờ trước những lời từ chối của khách hàng.

2. ĐỪNG NGẮT LỜI KHI KHÁCH HÀNG ĐANG TỪ CHỐI

Là một người làm sales chuyên nghiệp, đừng cố ngắt lời khách hàng ngay cả khi Anh/Chị 
biết lý do họ sắp từ chối là gì và cách xử lý như thế nào.
Khách hàng sẽ cảm thấy bạn thiếu tôn trọng và không muốn lắng nghe chia sẻ tự họ.

3. LỜI CẢM ƠN

Anh/Chị nên cảm ơn lời từ chối của khách hàng vì ít nhất so với các đối thủ cạnh tranh 
khác, Anh/Chị đã cơ hội trình bày sản phẩm và có thể chốt được giao dịch đó mà không 
phải tốn thêm thời gian vô ích.
Khách hàng đưa ra lời từ chối vẫn tốt hơn khách hàng nói thẳng là KHÔNG

5. LÀM RÕ LỜI TỪ CHỐI 

Khách hàng có những lời từ chối thật và cả những lời từ chối để che đậy những lý do 
đằng sau mà họ không muốn chia sẻ với người bán hàng. Đừng nghĩ rằng khách hàng nói 
lý do đầu tiên để từ chối thì đó là lý do sau cùng.

4. ĐỒNG TÌNH VỚI LỜI TỪ CHỐI

Trước khi tìm cách xử lý lời từ chối của khách hàng, hãy thể hiện rằng Anh/Chị đồng tình 
với lý do từ chối đó của họ. Luôn ghi nhớ: NẾU ANH/CHỊ THỂ HIỆN RẰNG MÌNH HIỂU 
KHÁCH HÀNG, HỌ SẼ HIỂU ANH/CHỊ.

Lưu ý! Đây là tài liệu nội bộ chỉ dành cho người theo dõi của Coach Duy Nguyễn, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.



KỸ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

7. CHẶN TRƯỚC KHI KHÁCH HÀNG TỪ CHỐI

Khách hàng sẽ có những lời từ chối rất phổ biến và lặp đi lặp lại. Vì thế, Anh/chị có thể 
đưa những lời từ chối đó vào trong quy trình bán hàng của mình để có thể chặn trước 
những lời từ chối đó 

Người sales: "Bên em cung cấp rèm cửa, khách hàng của em thường lo lắng về kích thước 

của sản phẩm, nhưng sau khi họ mua nó, em lại nhận được nhiều phản hồi tích cực về 

việc kích thước đó hoàn hảo so với mong muốn của họ."

Người sales: 

"Iphone 13 có kích thước nhỏ dễ cầm tay hơn, nhưng Anh/Chị có thể xem nội dung chi tiết và 

đỡ phải điều tiết mắt nhiều hơn trên màn hình lớn của chiếc Iphone 13 Pro Max này"

"Chiếc 4 chỗ sẽ gọn và tiện duy chuyển hơn, nhưng chiếc xe này sẽ thoải mái hơn nhiều cho 

đại gia đình đặc biệt là cho các bé nhỏ của Anh/Chị đó ạ"

6. CHUYỂN HƯỚNG SỰ TẬP TRUNG CỦA KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng tập trung quá nhiều vào một vấn đề nào đó để từ chối và Anh/chị cố gắng 
giải thích bằng mọi cách thì sẽ có khả năng thất bại cao hơn. Thay vào đó, hãy thử tìm 
cách chuyển hướng sự tập trung của khách hàng.

8. HÃY CHỨNG MINH CỤ THỂ

Một số từ chối của khách hàng có thể được xử lý dễ dàng nếu như Anh/Chị chứng minh 
được các tính năng của sản phẩm có thể giải quyết được lời từ chối đó hoặc đề nghị
khách hàng dùng thử để được trải nghiệm trực tiếp.

9. LIỆT KÊ VÀ GIẢI QUYẾT TỪNG LÝ DO TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

Nếu khách hàng bày tỏ một số lý do từ chối, Anh/Chị hãy liệt kê ra tất cả nội dung đó và 
gạch chéo từng phản hồi một khi Anh/Chị đã xử lý được từng lý do từ chối trong danh 
sách đó.

10. THAY ĐỔI MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CỦA KHÁCH HÀNG

Nhiều khách hàng từ chối dựa trên mức độ ưu tiên cá nhân của họ đối với các tính năng 
của sản phẩm. Hãy thay đổi mức độ ưu tiên của họ bằng cách thể hiện các tính năng tốt 
nhất của Anh/Chị từ sản phẩm, ưu đãi,..

Lưu ý! Đây là tài liệu nội bộ chỉ dành cho người theo dõi của Coach Duy Nguyễn, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.



11. THAY ĐỔI CÂU TỪ

Nếu Anh/Chị thay đổi câu từ trong lời phản hồi của khách hàng, lý do từ chối có thể nghe 
có vẻ tích cực hơn nhiều so với những gì khách hàng đã nói.

13. LIÊN HỆ ĐẾN NHỮNG KHÁCH HÀNG CŨ

Hãy liên hệ đến khách hàng trước đây có cùng mối quan tâm/lo ngại trước khi mua sản 
phẩm giống khách hàng hiện tại. Và cho thấy kết quả hài lòng khi họ sử dụng sản phẩm. 

Người sales: 

"Cảm ơn Anh/Chị đã chia sẻ về giá cả. Điều đó rất tuyệt vời vì Anh/Chị đã xem xét tất cả các 

khía cạnh của sản phẩm và em chắc chắn rằng Anh/Chị sẽ đưa ra quyết định đúng đắn"

"Thật ra, câu hỏi của Anh/Chị về chất lượng là rất quan trọng. Hiện tại theo em được biết thì 

Anh/Chị đang là chuyên gia trong lĩnh vực này nên em tin chắc rằng Anh/Chị sẽ dễ dàng hiểu 

được lời giải thích của em"

Người sales: 

"Tháng trước bên em cũng có khách đến xem căn hộ và lo ngại về màu tường trắng xanh dễ 

lưu lại vết bẩn giống như chị đây. Tuy nhiên sau khi bàn giao nhà được 2 tuần thì khách gọi 

cho em bảo là tường rất dễ lau vết bẩn và nhờ nền tường có màu dịu sáng nên nhà anh ấy buổi 

trưa vẫn không gặp nóng nhiều dưới cái nắng mùa hè của Sài Gòn"

Người sales: "Chị ơi chị nhìn chiếc điện thoại này này. Bạn ấy trông có vẻ đang rất thất 

vọng khi chị từ chối đó ạ"

12. PHA MỘT CHÚT HÀI HƯỚC 

Trong một số tình huống thích hợp, Anh/Chị nên thêm chút hài hước khi xử lý những lý 
do từ chối đó (Nhưng nên phù hợp với từng đối tượng khách hàng)

Lưu ý! Đây là tài liệu nội bộ chỉ dành cho người theo dõi của Coach Duy Nguyễn, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.



14. GIAO DỊCH VÀ TRAO ĐỔI

Trong một số tình huống, Anh/Chị nên có 1 giao dịch với khách hàng của mình. Có nghĩa 
là: Nếu Anh/Chị xử lý được lý do từ chối của khách hàng, họ phải hứa sẽ mua sản phẩm/ 
dịch vụ của Anh/Chị.

16. KHÔNG NÊN NÓI XẤU ĐỐI THỦ KHI KHÁCH HÀNG ĐỀ CẬP TỚI

Nếu khách hàng đề cập đến đối thủ cạnh tranh trong lý do từ chối của họ, Anh/Chị không 
nên tận dụng cơ hội đó để nói xấu đối thủ cạnh tranh của mình.

Thay vào đó, hãy thể hiện sự tôn trọng đối thủ cạnh tranh và chuyển hướng về những 
điểm lợi thế của bản thân mình

Người sales: 

"Nếu em miễn phí giao hàng cho chị thì chị đồng ý chốt cái TV này không ạ?"

"Nếu em giảm thêm 5% cho anh thì anh quyết định chọn mua chiếc laptop này không anh?"

Người sales: 

"Dạ, chị đã qua bên cửa hàng bên đó xem rồi ạ. Như vậy là chị đã tìm hiểu rất kỹ về sản phẩm 

này rồi. Bên đó họ cũng là một cửa hàng uy tín. Và chị đã đi khảo sát rồi thì em tin là chị cũng 

thấy được những điểm rất khác biệt trong dịch vụ của bên em phải không chị..."

Người sales: "Em cảm ơn anh đã chia sẻ về vấn đề giá cả. Trước khi đi sâu vào vấn đề này 

thì em đề nghị chúng ta trao đổi về kế hoạch tổng thể và những lợi ích anh sẽ đạt được 

trong dài hạn để anh hiểu rõ hơn rồi chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề giá"

15. NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ BẰNG MỘT BỨC TRANH TỔNG THỂ

Anh/Chị hãy cho khách hàng thấy rằng những điều mà họ do dự chỉ là một chi tiết nhỏ 
và chúng không nên làm ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thực sự của họ.

Lưu ý! Đây là tài liệu nội bộ chỉ dành cho người theo dõi của Coach Duy Nguyễn, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.



Người sales: 

"Anh/Chị nếu còn câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì cứ vui lòng trao đổi với em"

"Em cảm thấy có điều gì đó mà Anh/Chị đang chưa rõ và phân vân. Em sẽ rất vui khi giải đáp 

được lo lắng đó của Anh/Chị""

17. TẠM THỜI DỪNG SALES VÀ ĐI NGƯỢC LẠI QUY TRÌNH

Nếu Anh/Chị nhận ra khách hàng của mình đang từ chối và kháng cự lại quá trình chốt 
sales, Anh/Chị hãy dừng lại một chút và xem xét xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để không 
phải dẫn đến tình trạng dồn ép khách hàng quá mức.

Người sales: 

"Dạ chị cứ suy nghĩ đi ạ. Em cũng muốn chị có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình 

nên em sẵn sàng ngồi với chị để phân tích từng hướng giải quyết chị ạ"

"Em đồng ý với chị là mình không nên chi tiền vượt ngân sách"

18. HÃY KIỂM TRA NHỮNG LÝ DO TỪ CHỐI MÀ KHÁCH HÀNG
KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN 

Nếu khách hàng của của Anh/Chị không từ chối, không có nghĩa là họ thật sự 100% hài 
lòng với quyết định mua hàng. Anh/Chị hãy là người khai thác thông tin đó trước khi 
khách hàng giữ trong lòng và âm thầm từ chối.

19. HÃY BIẾT CHẤP NHẬN LÝ DO TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

Anh/Chị đừng nên đầu tư toàn bộ thời gian và nỗ lực của mình vào việc đối phó và xử lý 
nhiều lời từ chối của chỉ 1 khách hàng. Hãy học cách chấp nhận và chuyển sang khách 
hàng tiềm năng tiếp theo.

20. TRAU DỒI VÀ HỌC HỎI

Đừng để khách hàng đi mà không hỏi tại sao mà họ quyết định không mua hàng của 
Anh/Chị. Hãy học hỏi và rút kinh nghiệm từ những tình huống từ chối này càng nhiều 
càng tốt và điều chỉnh lại chiến thuật bán hàng và xử lý từ chối của Anh/Chị.

Lưu ý! Đây là tài liệu nội bộ chỉ dành cho người theo dõi của Coach Duy Nguyễn, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.



Những kỹ thuật trên sẽ được áp dụng phổ biến cho
hầu hết các trường hợp xử lý từ chối của khách
hàng.

Người làm sales chuyên nghiệp là người biết cách
tư vấn và giúp khách hàng tháo gỡ được những
băn khoăn của mình.

Hãy xem lại trình tự giải quyết từ chối trong nội
dung lớp học Pro-sales và giúp khách hàng giải
quyết những băn khoăn này hoặc tìm ra lời từ chối
thật sự.

Ngoài ra, việc quan trọng nhất trong xử lý từ chối
đó là phải hiểu được tâm lý của khách hàng và biết
cách áp dụng các kỹ năng mềm để tạo ra kết nối
với khách hàng để tăng khả năng thành công.



Hotline: 0348 264 033

EBOOK: KỊCH BẢN XỬ LÝ TỪ CHỐI TRONG BÁN HÀNG
EBOOK: 100 CÂU HỎI TÌNH HUỐNG TRONG BÁN HÀNG

Cùng hơn 30+ tài liệu, công cụ và bản biểu khác sẽ gửi 
đến anh/chị tại khoá học PRO-SALES 04

Kết nối cùng đội ngũ trợ giảng của Coach Duy 
Nguyễn nếu anh/chị đã thật sự sẵn sàng thay đổi để 

trở thành một người tư vấn chuyên nghiệp

VÀ CÒN RẤT NHIỀU CÔNG CỤ KHÁC ĐỂ GIÚP ANH/CHỊ 
NÂNG CAO KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA MÌNH



hotro@nextstepacademy.vn

www.nextstepacademy.vn

duy.nguyen@nextstepacademy.com

coachduynguyen.com

hotline:0348 264 003

Thông tin liên hệ:

NEXT STEP ACADEMY

Thông tin liên hệ:

COACH DUY NGUYỄN


