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Điều “gian nan” nhất khi khởi sự
một doanh nghiệp là gì? Với đa số
doanh nhân bắt đầu bước vào
thương trường, câu trả lời sẽ là
“tìm kiếm khách hàng”. 

11 ‘chiêu’ tìm kiếm khách hàng
Tạo ra được sản phẩm cũng như dịch vụ
có chất lượng và chắc chắn đáp ứng được
nhu cầu của nhiều người vẫn là chưa đủ.
Các thượng đế sẽ không tự mình tìm
kiếm bạn cũng như website bán hàng của
bạn chỉ vì bạn vừa khai trương một loại
hàng hoá hay dịch vụ nào đó. Trong thực
tế, tất cả các doanh nhân đều phải lao vào
những “công cuộc” tìm kiếm khách hàng
cũng như đối tác thường xuyên và liên
tục. Nhưng bạn tiến hành công cuộc đó ra
sao? Dưới đây là những đề xuất để bạn
tham khảo:  
Lên kế hoạch. Bạn cần xem xét những
đối tượng nào có thể trở thành khách
hàng lý tưởng của bạn. Nếu bạn bán hàng
cho một tổ chức, bạn cần đánh giá xem
bộ phận nào trong tổ chức đó có nhiều
khả năng mua hàng và dịch vụ của bạn
nhất và cá nhân nào (giữ vai trò, trách
nhiệm ra sao) sẽ là người có quyền quyết
định về những nhu cầu mua sắm thực sự.
Nếu không biết, có thể bạn nên gọi điện
hỏi. Kế đó, hãy tính tới việc cá nhân đó
thường tìm kiếm những hàng hoá hay sản
phẩm giống của bạn theo các nào. Họ
thường tới đâu để mua? Họ thường nghe
và tìm kiếm thông tin ở đâu khi họ muốn
mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Hãy
tìm cách để đưa những thông tin của bạn
hoặc chính bạn đến với họ thuận tiện
nhất. 
Không có một con đường duy nhất dẫn
tới thành công. Việc buôn bán diễn ra
thường xuyên vì các khách hàng tiềm
năng của bạn có thể nghe được thông tin
về các sản phẩm, dịch vụ của bạn theo
nhiều cách khác nhau và nhiều nguồn
không giống nhau. Họ càng nghe nhiều
về bạn thì càng có xu hướng muốn biết
những gì bạn cung cấp khi họ có ý định
mua sản phẩm, dịch vụ đó. 
Tận dụng các nguồn báo chí địa phương.
Các nhật báo, tuần báo chính là nguồn 

thông tin liên lạc vô tận và có thể dẫn tới
nguồn khách hàng tiềm năng đáng kể cho
bạn. Hãy để ý tới tên của những người
được tuyên dương trong đó, có thể là
những người đoạt giải thưởng gì đó,
những người vừa khai trương của doanh
nghiệp hay một người nào đó đơn giản có
thể sẽ là một khách hàng tiềm năng của
bạn. Hãy gửi tới họ thư riêng, thông báo
cho họ biết về những ích lợi trong loại
sản phẩm bạn đang phục vụ. Nếu có thể,
bạn cũng nên tham dự các cuộc họp
những đối tượng này có mặt. Khi bạn gặp
họ hay gửi thư, đừng quên nói cho họ
biết bạn đã đọc được bài báo viết về họ
và chúc mừng thành công của họ cũng
như “nhấn” thêm rằng bài báo viết về họ
thú vị như thế nào. 
Để ý tới những sự kiện có thể tạo ra thị
trường tiềm năng cho bạn. Hãy liên hệ
với những nhà tổ chức sự kiện và đề nghị
sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của
bạn làm giải thưởng trong sự kiện đó, đổi
lại bạn sẽ được một nhóm người quảng
bá về sản phẩm, dịch vụ của bạn. 
Tham dự các cuộc họp và hội thảo có thể
các khách hàng tiềm năng của bạn có
mặt. Nếu bạn vẫn chưa có được các mối
liên hệ để có thể bán hàng, hãy tìm hiểu
trên báo chí xem có tổ chức nào khác tổ
chức những sự kiện có thể thu hút thị
trường chiến lược của bạn và tham gia
một vài sự kiện đó. 
Duy trì liên hệ sau các cuộc gặp mặt. Thử
liên hệ với những người bạn đã gặp mặt
để xem họ có thể là những khách hàng
tiềm năng hay không. Nếu họ nói, hiện
tại họ chưa cần tới các dịch vụ của họ,
bạn có thể hỏi khi nào thì bạn có thể gọi
lại cho họ hoặc liệu các đối tác doanh
nghiệp của họ có nhu cầu sử dụng sản
phẩm của bạn hay không. 
Cho ít nhưng nhận lại nhiều. Hãy gửi
tặng hàng mẫu miễn phí sản phẩm của 
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hơn sản phẩm của bạn? Có phải họ thấy
mình không có chút nào nhu cầu với loại
sản phẩm của bạn? Có phải họ chỉ tạm
thời chưa muốn mua hàng của bạn ngay?
Có thể họ thấy rằng việc đặt mua hàng
trên website của bạn phức tạp quá?.v.v.
Tất cả những câu trả lời từ họ sẽ giúp bạn
có những thay đổi thích hợp và cần thiết
để đẩy tăng được lượng khách hàng trong
tương lai.  

 bạn và nhờ khách hàng nói lại với bạn bè
của họ về sản phẩm cũng như dịchvụ bạn
có nếu họ thấy thoải mái. Trong trường
hợp bạn là nhà tư vấn, hãy dành cho
khách hàng một vài lời khuyên miễn phí
hữu ích. Cách làm này có thể dùng hình
thức gửi thư thông báo có kèm theo
những tin tức, thủ thuật và những mách
nước nho nhỏ, cũng có khi đó là vài lời
tư vấn giúp bạn cung cấp vừa đủ thông
tin cho khách hàng, giúp khách hàng tin
tưởng bạn hoàn toàn có khả năng cung
cấp tốt sản phẩm, dịch vụ của mình. 
Tranh thủ những mối quan hệ cá nhân.
Hãy hỏi qua bạn bè xem ai đang có nhu
cầu sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu có thể,
hãy dành một khoản thù lao nho nhỏ cho
những lần giới thiệu hiệu quả để việc
chào mời khách hàng này trở thành một
công việc thú vị cho họ. 
Học tập đối thủ. Hãy quảng cáo sản phẩm
của bạn ở chỗ đối thủ bạn quảng cáo, hãy
tự quảng bá mình ở nơi đối thủ đang tự
quảng bá họ. 
Sử dụng nhiều quảng cáo nhỏ thay vì một
quảng cáo hoành tráng. Khi phần đa các
doanh nhân khác cùng kinh doanh sản
phẩm như của bạn đều có hoạt động
quảng cáo để thu hút khách hàng thì tất
yếu bạn cũng nên làm như vậy. Nhưng
đừng lên kế hoạch quá hoành tráng và
dồn vào một chiến lược quảng cáo duy
nhất. Hãy tìm cách đặt những quảng cáo
nhỏ trong một thời gian dài trên cùng một
ấn bản hay phương tiện truyền thông mà
đối thủ của bạn thường quảng cáo. Việc
lặp đi lặp lại liên tục sẽ góp phần xây
dựng thương hiệu. Chẳng hạn, nếu bạn
định đặt quảng cáo của mình ở những
trang vàng thì thay vào đó nên xem xét
đặt nhiều quảng cáo nhỏ hơn (giá thành
cũng rẻ hơn) trong nhiều phần đầu của
các danh mục. 
Hỏi nguyên nhân khi khách hàng từ chối
mua hàng. Có phải họ biết có loại sản
phẩm nào khác phục vụ nhu cầu họ tốt  


