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Với phương châm cung cấp những sản phẩm & chất lượng dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng, công ty TNHH TMDV Nhân Sinh Phúc(NSP) luôn xem việc phát triển
trình độ & kĩ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên là một trong những vấn đề
quan trọng cần được quan tâm & phát triển đúng mức. Theo ông Lâm Tấn Hiền,
tổng giám đốc NSP:” Nhân sự chính là nguồn lực lớn nhất, là nhân tố quyết định
thành công của mỗi công ty. Chính vì thế việc đào tạo & phát triển nguồn lực này
tại NSP chính là một trong những vấn đề được ban quản trị công ty quan tâm nhất”.
Điều này còn đặc biệt đúng với đội ngũ kinh doanh & marketing, khi mà họ chính là
bộ mặt của công ty, là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đối tác.

  

Với tinh thần trên, ngày 31/3/2011, công ty NSP đã phối hợp cùng với tổ chức giáo
dục INNMA tổ chức chương trình cho toàn thể nhân viên kinh doanh của NSP với chủ
đề “Solution Selling”. Diễn giả của khóa học là ông Vũ Thái Hà, MBA - Giám đốc
INNMA; Chứng nhận đánh giá viên trưởng cho các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO
27001 Tư vấn viên về quản lý; Giảng viên chuyên nghiệp về quản lý và kỹ năng làm
việc; Giám đốc Chương trình Đào tạo Quản trị Kinh doanh của ĐH Griggs, Hoa Kỳ,
tại Tp.HCM (www.griggs.edu); dịch giả của: (1) bộ sách về quản lý thay đổi của John
Kotter từ ĐH Harvard: Dẫn dắt sự thay đổi và Linh hồn của sự thay đổi và (2) Phỏng
vấn không hề đáng sợ của Marky Stein.

  

ông Vũ Thái Hà đang trình bày về quy trình bán hàng cho đội ngủ kinh doanh công
ty NSP

  

Tham gia khóa học, các học viên được cung cấp, bổ sung & phát triển một cách
toàn diện các kiến thức, kĩ năng về bán hàng cho doanh nghiệp cùng với các kinh
nghiệm bán hàng. Đặc biệt khóa học còn cung cấp cho học viên các bài tập đặc biệt
nhằm phát triên các kĩ năng mềm như thuyết trình, thương lượng, kĩ năng làm việc
nhóm,…
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Một bài tập nhóm trong khóa học  Được biết INNMA là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp các dịchvụ tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp. INNMA có kinh nghiệm đào tạo và tư vấncho các công ty lớn ở Việt Nam như Mobiphone, Vinaphone, Schneider Electric -Clipsal Vietnam, HPT, FPT,…
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