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Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng rất quan trọng trong việc
phát triển của phòng khám nha khoa. Để nâng cao chất lượng
dịch vụ và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu dịch vụ nha khoa thẩm mỹ
của khách hàng, Viện nha khoa ViDental tổ chức chương trình
đào tạo Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng hiệu quả do
chuyên gia ViDental và bà Ngụy Thị Hiền, GĐ điều hành
ViDental trực tiếp dẫn dắt.

Ý nghĩa của chương trình đào tạo: “Kỹ
năng tư vấn, chăm sóc khách hàng hiệu
quả tại ViDental”

Viện nha khoa ViDental là một trong những địa chỉ nha khoa thẩm
mỹ, điều trị uy tín hiện nay và được khách hàng đặt niềm tin rất cao.
Đi liền với sứ mệnh của mình, Vidental luôn cố gắng mang đến cho
khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Chương trình “Kỹ năng tư vấn,
chăm sóc khách hàng hiệu quả” của ViDental được tổ chức vào ngày
12/3 vừa dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia ViDental và GĐ điều
hành Viện nha khoa ViDental bà Ngụy Thị Hiền.

https://vidental.vn/
https://vidental.vn/


Chương trình đào tạo được tổ chức hàng tháng, dành riêng cho đội
ngũ tư vấn viên, chăm sóc viên của Hệ sinh thái ViDental, với mục
đích giúp khách hàng hiểu đúng về các phương pháp nha khoa
thẩm mỹ, tình trạng răng miệng, công nghệ và hướng dẫn chăm sóc
răng miệng.

Không những thế, buổi đào tạo còn hướng tới mục tiêu tư vấn chi
tiết, cụ thể cho khách hàng lựa chọn dịch vụ niềng răng, bọc răng
sứ, trồng răng sứ… ViDental mong muốn rằng mỗi dịch vụ khách
hàng lựa chọn luôn được minh bạch, rõ ràng và cam kết hiệu quả
thực hiện.

Chương trình đào tạo tại ViDental diễn ra thành công tốt đẹp

Nội dung chương trình đào tạo đa dạng,
mang đến nhiều kiến thức hay

Chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng hiệu
quả của ViDental diễn ra 1 ngày với nhiều nội dung chính, quan



trọng như:

Chia sẻ, trao đổi những tình huống thực tế

Trong buổi đào tạo với toàn thể đội ngũ nhân viên tư vấn, chăm sóc
viên, Bà Ngụy Thị Hiền (GĐ điều hành nha khoa) đã có cơ hội
chia sẻ những tình huống thực tế và trường hợp có thể xảy ra.
Những chia sẻ cởi mở, chân thành trong buổi đào tạo giúp các bác
sĩ và đội ngũ chuyên viên có những cái nhìn khách quan hơn về nhu
cầu nha khoa thẩm mỹ của khách hàng.

Từ đó, đội ngũ nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng dễ dàng
thấu hiểu hơn về những vấn đề khách hàng quan tâm và mong
muốn giải đáp như chi phí, quá trình thực hiện, khí cụ nha khoa, kỹ
thuật xử lý, tay nghề bác sĩ…

Cùng với đó, Bà Ngụy Thị Hiền, người điều hành ViDental, quản lý
đội ngũ nhân viên tư vấn chia sẻ rằng:

“Một nhân viên tư vấn giỏi cần có một hồ năng lực tốt đó là
Knowledge – Attitude – Skill – Habit. Hiểu một cách đơn giản, người
tư vấn viên cho khách hàng cần phải có kiến thức về dịch vụ chuẩn
xác, xây dựng thái độ tích cực, phát triển các kỹ năng làm việc
chuyên nghiệp và hình thành thói quen làm việc tốt là các yếu tố
dẫn đến thành công trong công việc”.

Qua việc giới thiệu các kỹ năng tư vấn hiện đại, đội ngũ nhân viên
tư vấn của Viện nha khoa ViDental được trải nghiệm và nhận thức rõ
quá trình tư vấn không chỉ là chào bán dịch vụ mình có mà là một



gói tư vấn tổng thể dựa trên nhu cầu cá nhân và nhu cầu dịch vụ cụ
thể của khách hàng bao gồm: Hình ảnh nhân viên kinh doanh nha
khoa – Hình ảnh của Viện nha khoa ViDental – Bán nhu cầu cho
khách hàng và cuối cùng là bán Sản phẩm – Dịch vụ.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất để đảm bảo khách hàng trung
thành với dịch vụ của nha khoa ViDental chính là đảm bảo chất
lượng dịch vụ xuyên suốt từ khâu tư vấn đến khi thực hiện, chăm
sóc sau làm.

Với phương pháp đào tạo linh hoạt và cuốn hút của GĐ điều hành
Ngụy Thị Hiền kết hợp với việc truyền đạt kiến thức mới lạ giúp đội
ngũ tư vấn viên và chuyên gia có những trao đổi, chia sẻ về nhiều
tình huống nan giải có thể xảy ra khi tư vấn khách hàng.

Bầu không khí của buổi đào tạo diễn ra vui vẻ, thành công



Kỹ năng xử lý tình huống thực tế của chuyên gia
ViDental

Từ những trường hợp cụ thể thường gặp trong quá trình tư vấn,
chuyên gia ViDental cũng chia sẻ những giải pháp xử lý tình huống
chi tiết nhất. Theo nội dung này, các chuyên viên tư vấn có cơ hội
tiếp thu kinh nghiệm thực tế trực tiếp từ bác sĩ. Từ đó vận dụng
được khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng cũng như khách hàng
cảm thấy thoải mái, an toàn, tin tưởng tuyệt đối trong quá trình tư
vấn.

Kỹ năng xử lý tình huống là một trong những nội dung quan trọng
được chuyên gia Viện nha khoa ViDental đề cập đến trong buổi đào
tạo. Kỹ năng này sẽ giúp các chuyên viên xử lý tình huống một cách
khéo léo, tinh tế và nhanh chóng mà vẫn giữ được thiện cảm với
khách hàng.

Chuyên gia chỉ ra một số tình huống gặp phải trong quá trình tư
vấn cho khách hàng như hỏi về quá trình thực hiện niềng răng, các
kỹ thuật niềng răng, kỹ thuật cắm trụ implant không rạch lợi, niềng
răng có phải nhổ răng khôn không, chi phí thực hiện giá bao nhiêu,
có phát sinh trong quá trình thực hiện không…

Với những trường hợp này, chuyên gia chia sẻ sẽ phải giải thích cho
khách hàng hiểu rõ về dịch vụ nha khoa thẩm mỹ giúp cải thiện tình
trạng răng sẽ được thực hiện như nào, công nghệ và kỹ thuật điều
trị ra sao, thời gian phẫu thuật, sau khi thực hiện ăn uống có trở lại



bình thường không. Cùng với đó là đưa ra chính sách thanh toán,
bảo hành, quy trình xử lý khiếu nại…

Như vậy, cách giải quyết cho từng trường hợp cụ thể được đưa ra
giúp cho đội ngũ tư vấn viên của ViDental cải thiện nhanh chóng kỹ
năng xử lý tình huống trong quá trình tư vấn và chăm sóc khách
hàng.

Chuyên gia ViDental chia sẻ kỹ năng tư vấn

Tổng kết hiệu quả chương trình đào tạo

Sau những chia sẻ và triển khai nội dung đào tạo kỹ năng tư vấn, xử
lý tình huống, bà Ngụy Thị Hiền và chuyên gian ViDental đã chia sẻ
những kinh nghiệm thực tế của mình trong tư vấn dịch vụ nha khoa
thẩm mỹ, nha khoa điều trị. Dù chương trình chỉ diễn ra trong một
thời gian ngắn nhưng đem đến rất nhiều ý nghĩa và hiệu quả cho
đội ngũ chuyên viên tham gia đào tạo.



Tất cả ý những chia sẻ của chuyên gia, người điều hành nha khoa,
nhân viên đều được ghi chép cẩn thận. Theo đánh giá chung của
mọi người, chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách
hàng lần này cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, kỹ năng cần thiết
cho mọi người.

Chị Thùy Trang – Nhân viên tư vấn tại Nha khoa ViDental chia sẻ:
“Càng tham gia nhiều buổi đào tạo nghiệp vụ mình càng học hỏi
được nhiều điều hay từ các chuyên gia, kỹ năng tư vấn từ chị Hiền.
Những kiến thức này rất bổ ích cho mình và giúp mình tự tin hơn
khi giao tiếp với khách hàng”.

Sự thành công của khóa đào “Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách
hàng hiệu quả tại ViDental” giúp khách hàng đến gần với hơn với
những dịch vụ chất lượng. Quan trọng hơn, giúp ViDental xây dựng
một đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chuyên môn tốt, hiểu
về dịch vụ.

>>> Các hoạt động, sự kiện nổi bật của Viện Nha khoa
ViDental:
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