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BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ VÀ TƯ VẤN BÁN HÀNG

COMPREHENSIVE PROPOSAL

Số: 008/BG/ATEAM-2020

SalesIQ Test – Đánh giá kỹ năng bán hàng

SalesIQ Report – Báo cáo tổng kết nhân sự bán hàng

DISC Test – Đánh giá phong cách hành vi ứng xử

Motivators Test – Đánh giá động lực làm việc

EIQ Test – Đánh giá chỉ số quản lý cảm xúc

DISC 360 – Đánh giá phong cách hành vi 360

Leadership Effectiveness – Đánh giá năng lực  lãnh đạo hiệu quả

Learning Styles – Đánh giá phong cách làm việc và học tập

Inborn Talents – Tài năng bẩm sinh qua test vân tay

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

1.200,000

1,000,000

1.012.000

1.012.000

1.012.000

2.300.000

2.500.000

1.012.000

2.500.000

TRẮC NGHIỆM CON NGƯỜI - PERSONAL TESTS

13,000,000

20,000,000

50,000,000

15.000.000/
người

Chiến lược xây dựng đội ngũ bán hàng, hệ thống KPI khuyến khích 
và cải thiện kết quả kinh doanh của nhân viên bán hang

Quản lý tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao tỷ lệ này

Sale team strategy building and the sale system including KPI to 
improve he sale performance and to increase the convert rate

Xây dựng quy trình bán hàng kèm kịch bản bán hàng chi tiết 

Procedure and sale playbook 

Huấn luyện cải thiện năng lực dành cho nhân viên bán hàng kém 
hiệu quả. (tối đa 5 người)

Underperformance sale training/coaching

Đào tạo trưởng bộ phận bán hàng

Sale leader training

Bộ - Program

Bộ

Chương trình - 
Program

Lớp 10 buổi - 10 
sections

TƯ VẤN QUY TRÌNH BÁN HÀNG - SALE PROCESS CONSULTANCY

ĐVT - UNITDANH MỤC SẢN PHẨM - ITEMS ĐƠN GIÁ
UNIT PRICE (VND)



Bảng giá tư vấn có giá trị tham khảo, tùy mức độ và loại sản phẩm có thể thay đổi

The consultance fee is for reference, the price shall be adjusted per client

Giá các dịch vụ test sẽ thay đổi khi tỷ giá USD thay đổi

Test price shall be amended respectively with USD rate

Báo giá trên chưa bao gồm VAT

The proposal is not included VAT

Báo giá trên chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi

The proposal is valide for 30 days

Đối với test: dịch vụ được thanh toán xong mới gửi link test

The test link shall be sent after having paid by client

Dịch vụ tư vấn: 50% đặt cọc sau khi ký hợp đồng, 50% thanh toán khi hoàn thành 80% khối lượng công việc

The consultancy service: 50% after contract signed and 50% after the 80% of work load

Thông tin thanh toán – account information:

Số tài khoản-account number: 0611001985088

Tên tài khoản- Company Name: Công ty TNHH A Team Global

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình.

GHI CHÚ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – PAYMENT METHOD

24,000,000

40,000,000

50,000,000

Khóa đào tạo 4 buổi (4 sections)

Khóa đào tạo 8 buổi (8 sections)

Khóa đào tạo 12 buổi (12 sections)

Khoá

Khoá

Khoá

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHO NHÂN SỰ MỚI TUYỂN DỤNG
SALE SKILLS TRAINING FOR NEW SALE (GUARANTEE OF KPI ACHIEVEMENT)

10,000,000

Bộ

Bộ

Buổi 2h

Khảo sát đánh giá thị trường tiềm năng
Market study (destop survey)

Đào tạo, tư vấn giải thích kết quả khảo sát, đánh giá
Test report read and use

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể
Overall marketing strategy
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