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VẬN HÀNH QUẢN LÝ TINH GỌN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bìa cứng in màu
Số trang: 107
Số ĐKXB :3606-2021/CBIPH/06-228/thG

TÓM TẮT

Dịch covid là giai đoạn khó khăn của hầu hết những người 
làm kinh doanh trong lĩnh vực Spa và mỹ phẩm.

Chuyển hướng sang kinh doanh online là một rào cản với 
những người làm kinh doanh truyền thống đi lên từ chuyên 
môn. Nhưng cũng là cơ hội để các chủ spa và mỹ phẩm 
tìm kiếm và phát triển thêm phương thức kinh doanh mới, 
dành thời gian hoàn thiện và tối ưu hoá quản lý cơ sở. Biết 
cái gì cần - cái gì bỏ - cái gì thiếu sót để khắc phục và cái 
gì hoàn hảo để phát huy.

Là một người trực tiếp điều hành cơ sở kinh doanh Thuỷ 
hiểu rằng các chủ Spa cần lộ trình quản trị cơ sở tinh gọn 
từ quản trị chức năng: nhân sự, bán hàng, kinh doanh.. 
đến quản trị tài chính, pháp lý.

Những nội dung trong cuốn sách này ngoài phân tích các 
yếu tố cần và đủ của một cơ sở kinh doanh còn cung cấp 
và giới thiệu danh mục biểu mẫu quản lý vận hành tinh 
gọn thực chiến cho bất kỳ chủ Spa nào: Hồ sơ năng lực 
sản phẩm - Hồ sơ năng lực dịch vụ - Nhận diện thương 
hiệu - Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi.



3

PHAMTHUTHUY.VN

KHÁM BỆNH SPA - HỆ THỐNG HÓA SPA A-Z

Trang 104

+ Hệ thống 10 biểu mẫu quản trị nền tảng spa A- Z: Mô Tả công việc, 
quy trình vận hành, cơ cấu tổ chức, văn hóa và chiến lược kinh doanh.
+ Giải mã Vấn đề nỗi lo chủ Spa về nhân sự, marketing, bán hàng.
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5 BÍ KÍP CHO KINH DOANH SPA THỰC CHIẾN

Trang 45

Bán hàng thực chiến
Thấu hiểu khách hàng DISC, giao tiếp hiệu quả với khách hàng , xử 

lý từ chối và tư vấn khách hàng hiệu quả
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5 BÍ KÍP CHO KINH DOANH SPA THỰC CHIẾN

Trang 57

Tăng doanh thu thực chiến
Quy trình tạo phễu chốt sale, quy trình chốt sale tinh gọn 4 bước

Marketing thực chiến
Quy trình marketingvà các chiến dịch marketing
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5 BÍ KÍP CHO KINH DOANH SPA THỰC CHIẾN

Trang 56

Chăm sóc khách hàng thực chiến
Chăm sóc khách hàng thực chiến: thu hút data, xây dựng điểm chạm 

khách hàng, xây dựng kịch bản chăm sóc và bán hàng
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5 BÍ KÍP CHO KINH DOANH SPA THỰC CHIẾN

Trang 65

Quản lý & vận hành thực chiến
Biểu mẫu quản trị 5 chìa khóa thương hiệu, pháp lý

chuyên môn, marketing, sale
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Hồ sơ năng lực sản phẩm

Hồ sơ năng lực dịch vụ

Nhận diện thương hiệu

Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi

Kịch bản chăm sóc khách hàng 

Hợp đồng nhân sự

Form HD khách hàng

Hợp đồng tư vấn khách hàng

Nhật ký khách hàng

Xây dựng trải nghiệm khách hàng

10 BIỂU MẪU QUẢN LÝ VẬN HÀNH TINH GỌN THỰC CHIẾN
CHO BẤT KỲ CHỦ SPA NÀO 
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Trang 83
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Trang 87
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CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CÙNG TÁC GIẢ ĐI QUA NHỮNG 
TRẢI NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH KINH DOANH

HI VỌNG CUỐN SÁCH NÀY SẼ CHIA SẺ ĐƯỢC NHỮNG 
KIẾN THỨC BỔ ÍCH VÀ CÓ GIÁ TRỊ

TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC 
CHỦ DOANH NGHIỆP !

....

TÌM HIỂU NHỮNG KIẾN THỨC
VẬN HÀNH QUẢN LÝ SPA TINH GỌN VÀ GIẢI PHÁP 

CHUYỂN ĐỔI SỐ KINH DOANH SPA – VACXIN CHO SPA 
THỜI KỲ GIÃN CÁCH

Tối ưu hóa chi phí, gia tăng khách hàng và doanh thu

Xây dựng thương hiệu Spa chuyên nghiệp

Gia tăng hiệu quả phủ rộng thương hiệu và kết nối data hợp 
tác bán chéo, gia tăng khách hàng, phát triển bền vững




