Tầm quan trọng của
dịch vụ khách hàng
đối với hiệu quả bán
hàng
Chương 4

Người bán trên Amazon cần giải quyết tất cả các vấn đề tư vấn và hỗ trợ từ khách hàng trên khắp thế giới về
hàng hóa và dịch vụ ở một mức độ nhất định. Amazon hy vọng những kinh nghiệm dưới đây có thể hỗ trợ mọi
người bán và nâng cao trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng trên mọi phương diện.
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4. Làm thế nào để nâng
cao trải nghiệm dịch vụ
khách hàng?
Chương này sẽ dựa trên một số ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu cách đo lường trải nghiệm của khách hàng.
Thông qua kiến thức trong chương này, bạn có thể nắm rõ những kỹ năng nào trong các dịch vụ thực tế có
thể nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh.
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Tài liệu này gồm 5 chương. Nếu muốn học những chương khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn tìm bài học trên
Trang đọc liên quan và tìm tài liệu bạn muốn học.
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4.1 Chia sẻ ví dụ trải nghiệm dịch vụ khách hàng ở nước ngoài
Khi giải quyết các vấn đề về dịch vụ khách hàng ở nước ngoài, bạn nên chú ý những nội dung sau:

Hiểu rõ sự khác biệt về
văn hóa ở các khu vực
khách hàng mục tiêu

Coi trọng cam kết với
khách hàng

Hiểu rõ sự khác biệt về
lối sống ở các khu vực
khách hàng mục tiêu

Tiếp theo, Amazon sẽ đưa bạn tới xem một số ví dụ trải nghiệm dịch vụ khách hàng ở nước ngoài mà có những
nét đặc trưng điển hình.
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Trường hợp 1: Các vấn đề do từ ngữ giới tính gây ra
Bối cảnh
sự việc
Đây là một trường hợp thực tế về dịch vụ chăm sóc khách hàng Amazon của Anh, lúc đó,
bộ phận chăm sóc khách hàng đang phục vụ một khách hàng Bắc Mỹ tên là Clare trong
cửa sổ trò chuyện.

Quá trình sự
việc
Vì tên của khách hàng trông rất giống tên phụ nữ, nên nhân viên chăm sóc khách hàng nói
chuyện một cách thân thiện
Miss Clare, what can I do for you?

Khách hàng rất tức giận về điều này, và nhân viên chăm sóc khách hàng cũng không hiểu vấn đề vì
sao. Trong cùng quý đó, nhân viên đó lại bị khiếu nại vì lý do này.

Kết quả sự
việc
Sau đó mới biết được rằng, cần phải quan tâm đến vấn đề LGBT (lesbians đồng tính nữ,
gays đồng tính nam, bisexuals lưỡng tính, transgender chuyển giới) trong xã hội Mỹ. Do đó,
nhân viên chăm sóc khách hàng cần tránh xúc phạm không đáng có về giới tính của khách
hàng do tiềm thức phán đoán giới tính. Cách đơn giản và nhã nhặn nhất là gọi tên người
khác, chẳng hạn như: Hi Clare, what can I do for you?

Ảnh hưởng
đến các chỉ số
Khách hàng cảm thấy bị xúc phạm và chọn cách phàn nàn thì điểm dịch vụ
khách hàng (CSR) thấp.

Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Làm thế nào để
nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng?
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

4

Trường hợp 2: Vấn đề do không tuân thủ các cam kết với khách hàng
Bối cảnh
sự việc
Đây là một trường hợp thực tế mà dịch vụ chăm sóc khách hàng Amazon của Đức gặp
phải, một ngày nọ, một khách hàng Amazon của Đức không thể tra cứu thông tin hoàn thiện
đơn hàng, vì vậy anh ta đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để cố gắng xác nhận
tình hình hoàn thiện đơn hàng của sản phẩm mà anh ta đã đặt vào tuần trước.

Quá trình
sự việc
Khách hàng người Đức đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và nói rằng anh ta có một món hàng có thể được
giao vào ngày mai, nhưng không tìm thấy thông tin hoàn thiện đơn hàng. Bộ phận này trả lời sau khi tra cứu
Xin chào, thông tin hoàn thiện đơn hàng của bạn chúng tôi cần xác nhận với công ty vận chuyển, sau
khi tìm hiểu, tôi sẽ gửi email cho bạn vào lúc 3 giờ chiều để cập nhật tình hình hoàn thiện đơn hàng.

Thư được gửi lúc 4:12 chiều

Đã hẹn trước thời gian trả lời email cho tôi, nhưng không thực hiện đúng. Email tôi nhận được sau
đó cho tôi biết rằng món hàng sẽ không được giao vào ngày mai, tôi nghĩ điều này là hoàn toàn
không thể chấp nhận được!
Tự nhiên bị khiếu nại? Dịch vụ chăm sóc khách hàng nghĩ, có nghiêm trọng đến vậy không?

Kết quả sự
việc
Sau đó mới biết được rằng, mặc dù sự chậm trễ của sản phẩm là không thể chấp nhận
được đối với khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng đối với khách hàng Đức, việc tuân
thủ thỏa thuận một cách nghiêm ngặt gần như đã được khắc sâu trong DNA của họ. Họ rất
cẩn trọng trong xử lý sự việc, mỗi người đều có một quyển lịch trình công việc đã hẹn sẵn
cho từng ngày. Nếu đến việc trả lời email đúng thời gian hẹn bạn cũng không làm được, thì
đối với bản thân nhân viên chăm sóc khách hàng này là hoàn toàn không thể chấp nhận
được. Hãy nhớ sử dụng công cụ lịch trình để nhắc nhở bản thân, như việc đã hứa với
khách hàng Đức.

Ảnh hưởng
đến các chỉ số
Khách hàng chọn khiếu nại vì không giữ đúng cam kết trong dịch vụ khách hàng, trải
nghiệm không tốt, điểm dịch vụ khách hàng (CSR) thấp.
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Trường hợp 3: Vấn đề do không hiểu lối sống của khách hàng gây ra
Bối cảnh sự
việc
Đây là một trường hợp thực tế về dịch vụ chăm sóc khách hàng của Amazon Nhật Bản.
Người mua đã mua một tấm bảng cách ly lớn để sử dụng trong thời kỳ dịch bệnh, sau khi
nhận được sản phẩm, người này cho rằng chất lượng sản phẩm không tốt, không đạt như
mong đợi và yêu cầu trả hàng hoàn tiền.
Quá trình sự
việc
Người mua đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để phản hồi đã nhận được hàng, nhưng có
vấn đề chất lượng rõ rệt và anh ta muốn trả lại hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời:
Dựa theo chính sách, bạn không cần trả lại hàng, chúng tôi tặng cho bạn, nếu không cần bạn có
thể vứt đi.

Khách hàng rất tức giận:
Tôi muốn có thứ miễn phí này đến thế ư? Rõ ràng là vấn đề của sản phẩm, tại sao tôi phải bỏ tiền ra để
vứt nó đi?

Nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng rất khó hiểu, tại sao tặng không cho khách hàng mà anh ta lại còn tức giận
như vậy? Đã làm sai chỗ nào?

Kết quả sự
việc
Sau đó mới biết được rằng, khi người Nhật muốn được thu hồi các thiết bị gia dụng và các
vật dụng khác trong nhà, họ cần phải trả phí xử lý cho công ty thu hồi phế phẩm. Vì vậy,
"vứt đi" đối với họ có nghĩa là "lại phải chi tiền". Do đó, khi xử lý sự việc đổi trả hàng, phải
hết sức chú ý đến giọng điệu và quy trình xử lý, thậm chí thêm cả lời xin lỗi khi cần thiết.

Ảnh hưởng
đến các chỉ số
Nếu không kết hợp tình hình thực tế của khách hàng mà thực hiện sai quy trình
xử lý trả hàng, tỷ lệ không hài lòng khi trả lại hàng (RDR) tăng lên và điểm dịch
vụ khách hàng (CSR) thấp.
Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Làm thế nào để
nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng?
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

6

4.2 Nắm vững các công cụ cơ bản của dịch vụ khách hàng
Sau khi xem những ví dụ trên, công việc chăm sóc khách hàng ở cửa hàng bạn đã từng xảy gặp những sự cố
tương tự hay chưa? Như đã đề cập trong ví dụ trước, nếu không hiểu về thị trường nước ngoài, bạn có thể gặp
phải những khó khăn bất ngờ ở những nơi không mong muốn, mà Amazon có năng lực chuyên môn mạnh mẽ
trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số công cụ và kỹ năng chăm sóc
khách hàng thường gặp trên Amazon:
4.2.1 Bảng ghi chép nhu cầu của khách hàng
Một bí quyết khác để cải thiện thời gian phản hồi là ghi chép chi tiết các vấn đề thường gặp của khách hàng. Một
mặt, ghi chép chi tiết có thể giúp bạn nhớ lại các vấn đề chưa được giải quyết; mặt khác, nếu gặp các vấn đề lặp
lại, bạn có thể cung cấp cho khách hàng phản hồi tiêu chuẩn nhanh hơn. Sau đây là mẫu bảng ghi chép:

NO.

Thời gian
tư vấn

Mã số
đơn đặt
hàng

Ngày tháng Đơn vị vận
gửi hàng
chuyển

Mã vạch
sản phẩm

Ghi chép
nhu cầu

Giải quyết
Có hay
không

Nguyên
Nguyên
Nguyên
nhân cấp 1 nhân cấp 2 nhân cấp 3

Tiếp theo, thông qua một ví dụ thực tế, bạn có thể hiểu rõ ràng vai trò của bảng ghi chép nhu cầu khách hàng.
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Ví dụ 1: Sử dụng bảng ghi chép nhu cầu của khách hàng
Bối cảnh sự
việc

Người bán, ông Lý, là người phụ trách tài khoản Amazon Nhật Bản của công ty, hàng
ngày ông ấy đăng nhập vào Seller Central và sẽ thấy rất nhiều câu hỏi của người mua nên
mỗi ngày ông ấy đều phải trả lời tất cả các loại câu hỏi của người mua như thế. Tuy nhiên,
vẫn có nhiều khách hàng lựa chọn đưa ra khiếu nại, dẫn đến tài khoản bị tạm dừng.

Quá trình sự
việc
Ông Lý bắt đầu nghiên cứu nội dung dịch vụ chăm sóc khách hàng của Amazon, phân loại xử lý chi
tiết các câu hỏi và vấn đề gặp phải, xây dựng phương pháp phản hồi tương ứng cho từng loại vấn
đề khác nhau, đồng thời cải thiện một bộ quy trình dịch vụ tiêu chuẩn và các mẫu giao tiếp.

Kết quả sự
việc
Ông Lý đã linh hoạt hơn trong việc phản hồi các vấn đề về dịch vụ khách hàng, và giải
quyết các vấn đề của người mua một cách hiệu quả.

Ảnh hưởng
đến các chỉ số

Tỷ lệ sai sót đơn đặt hàng (ODR) của tài khoản đã giảm
từ 0,8% xuống 0,5%.
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4.2.2 Thiết kế phân loại vấn đề / Phương án giải quyết
Trong bảng ghi chép ở trên, phần "Phân loại nguyên nhân" có thể gây ra một số trở ngại cho bạn. Sau đây là
phương pháp phân loại nguyên nhân có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo:

Nguyên nhân cấp 1

Nguyên nhân cấp 2

Nguyên nhân cấp 3

Câu hỏi về việc hàng
chưa đến nơi?

Tư vấn đổi trả hàng

Bản thân sản phẩm bị hư
hỏng

Câu hỏi về việc sửa đổi
đơn đặt hàng?

Tra cứu tiến độ đổi trả
hàng

Bao bì bên ngoài sản
phẩm gốc bị hư hỏng

Câu hỏi về việc đổi trả
hàng?

Sản phẩm thiếu, lỗi?

Bao bì bên ngoài của
gói hàng bị hư hỏng?

Câu hỏi về việc sử dụng
sản phẩm?

Hủy bỏ đổi trả hàng

Gửi sai sản phẩm

Câu hỏi về khiếu nại?

Số tiền trả lại / lỗi thanh toán

Hàng hóa hết hạn / cận
hạn

Thiết kế các phương án giải
quyết tương ứng
Phương án 1
Sản phẩm không bị tổn hại, an ủi xin lỗi

Phương án 2
Sản phẩm bị tổn hại nhưng vẫn sử dụng
được, tiến hành bồi thường

Phương án 3
Sản phẩm bị tổn hại không thể sử dụng, trả
hàng/ hoàn tiền/ đổi hàng

Việc phân loại này thường chia thành nhiều nhất ba cấp độ, bắt đầu từ hai loại lớn: trước khi bán hàng và sau khi
bán hàng. Sau khi bán hàng có thể bao gồm trả hàng hoàn tiền, giao hàng sai, các vấn đề về giao hàng và các
vấn đề về chất lượng sản phẩm. Việc phân loại cụ thể nên được xác định theo đặc điểm kinh doanh của bạn.

Một ưu điểm khác của phân loại vấn đề là nó có thể giúp bạn xây dựng một giải pháp phù hợp
đi kèm. Như đã đề cập trước đó, nếu bạn biết được từ bảng ghi chép rằng khách hàng liên tục
đưa ra yêu cầu về cùng một vấn đề, bất kể có giải quyết ngay lập tức hay không, bạn có thể
sử dụng hai lựa chọn sau để trả lời khách hàng kịp thời, nâng cao hiệu quả phản hồi:
• Nếu giải quyết được, bạn có thể thiết kế một giải pháp riêng cho vấn đề này;
• Nếu không thể giải quyết, bạn có thể thiết kế một mẫu câu dùng để trả lời.

Tiếp theo, thông qua một ví dụ thực tế, bạn có thể hiểu rõ ràng vai trò của thiết kế phân loại vấn đề / phương án
giải quyết.
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Ví dụ 2: Thiết kế phân loại vấn đề / phương án giải quyết
Bối cảnh sự
việc

Người bán, ông Vương, kinh doanh một cửa hàng dụng cụ thể thao trên Amazon Nhật
Bản, sản phẩm kinh doanh chính là các sản phẩm có kích thước lớn. Vốn dĩ lượng hàng
bán ra ít, nhưng lại có tỷ lệ đổi trả rất cao, phí vận chuyển đổi trả hàng gần như vượt quá
giá trị sản phẩm, khiến ông Vương khốn đốn. Lần nào tôi cũng chịu khó giải thích cho
khách hàng hiểu vấn đề của sản phẩm thực ra chỉ là vấn đề sử dụng nhỏ, nhưng vẫn
không thuyết phục được khách hàng giữ lại sản phẩm.

Quá trình sự
việc
Với sự giúp đỡ của đội ngũ dịch vụ chăm sóc khách hàng của Amazon, ông Vương đã xây dựng
một bộ giải pháp giao tiếp hoàn chỉnh đối với các vấn đề khác nhau của sản phẩm, sau khi tính
toán thiệt hại khi đổi trả hàng, sẽ đưa ra giải pháp phù hợp. Chẳng hạn như hoàn lại một phần tiền
và nhượng bộ lãi suất, hoặc giới thiệu hướng dẫn sử dụng chuyên nghiệp hơn trong cài đặt trang.

Kết quả sự
việc
Tỷ lệ đổi trả hàng trong tài khoản của ông Vương đã giảm đáng kể, và lợi nhuận của cửa
hàng cũng được cải thiện một cách hiệu quả.

Ảnh hưởng
đến các chỉ số

Tỷ lệ không hài lòng khi trả lại hàng (RDR) đã giảm từ 7% lúc ban đầu
xuống dưới 3% hiện nay.

Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Làm thế nào để
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4.2.3 Đặt thời gian trả lời / thiết lập theo dõi
Nếu bạn tạm thời không thể phản hồi kịp thời trong khi bán hàng thì phản hồi theo giờ và định kỳ sẽ là một giải
pháp tuyệt vời. Đặt chu kỳ và tiết tấu phản hồi cố định có thể kiểm soát giá trị kỳ vọng của khách hàng đối với
người bán. Ví dụ: bạn có thể trả lời khách hàng vào một thời điểm cố định hàng ngày và thông báo thời gian ấy
trong thư trả lời. Amazon khuyên bạn nên trả lời tất cả các email từ người mua trong vòng 24 giờ để đảm
bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Thời gian gửi thư của người mua
Thời gian phản hồi của người bán
Thời gian phản hồi cố định của người bán

Thư của người mua

Trước khi đi ngủ

NGÀY 1

Buổi trưa Trước khi đi ngủ

NGÀY 2

Thời điểm phản
hồi 1

NGÀY 3

Thời điểm phản
hồi 2

Giá trị kỳ vọng của khách hàng

Đầy mong đợi

Mất kiên nhẫn

Thời gian trả lời 1:
Mặc dù trả lời không kịp thời, khó có thể đảm bảo khách hàng hoàn toàn
hài lòng, nhưng giá trị kỳ vọng vẫn có thể kiểm soát được.
Thời gian trả lời 2:
Khách hàng có thể thấy thư trả lời vào ngày hôm sau, mặc dù không kịp
thời nhưng giá trị kỳ vọng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Tiếp theo, thông qua một ví dụ thực tế, bạn có thể tìm hiểu thêm về vai trò của việc thiết lập theo dõi / hẹn giờ trả
lời.
Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Làm thế nào để
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Ví dụ 3: Đặt theo dõi / hẹn giờ trả lời
Bối cảnh sự
việc

Người bán, ông Trần, kinh doanh một gian hàng độc lập, hàng ngày trả lời các câu hỏi của
người mua sau khi hoàn thành việc phân phối và giao hàng, mặc dù đã rất kiên nhẫn trả
lời câu hỏi của khách hàng, nhưng nhiều lúc người mua phản hồi chất lượng dịch vụ của
gian hàng rất kém. Kết quả là làm cho tỷ lệ đánh giá kém của tài khoản luôn duy trì ở mức
trên dưới 50%, tỷ lệ tiếp xúc của trang và doanh số bán hàng rất thấp.

Quá trình sự
việc
Ông Trần gia nhập Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Amazon vào tháng 6 năm 2020. Ngoài công
việc chăm sóc khách hàng thường ngày, đội ngũ chăm sóc khách hàng của Amazon đã sử dụng
một số phương pháp và công cụ chuyên nghiệp bao gồm theo dõi thường xuyên, ghi lại vấn đề,
phân loại vấn đề, phương án hỗ trợ đi kèm và theo dõi yêu cầu v.v. để cải thiện dịch vụ gian hàng
của Ông Trần.

Kết quả sự
việc
Qua 3 tháng sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tỷ lệ tiếp xúc và doanh
số bán hàng đã được cải thiện đáng kể.

Ảnh hưởng
đến các chỉ số
Điểm đánh giá của khách hàng (CSR) cho cửa hàng đã tăng lên 89%. Dữ
liệu so sánh trong 30 ngày về các chỉ số cửa hàng của ông Trần như sau:
Chỉ số

Số liệu trước khi tham gia
30 ngày

Số liệu sau khi tham gia 30
ngày

Đánh giá tốt

59%

89%

Bình thường

5%

2%

Đánh giá không tốt

36%

9%

Số lượt trả lời

21

47

Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Làm thế nào để
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4.2.4 Sử dụng dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa kinh doanh
Mọi người đều hy vọng việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, nên vậy bạn không thể chỉ nhìn việc kinh doanh của
cửa hàng từ doanh số bán hàng, mà nên đứng vào vị trí của người dùng, phân tích nhu cầu dịch vụ khách hàng,
đây là yếu tố then chốt để phát triển kinh doanh! Nếu như bạn sắp xếp ghi chép dịch vụ khách hàng dưới dạng
điện tử, thì hoàn toàn có thể bắt đầu công việc phân tích, mở hộp dữ liệu Pandora và nhu cầu của khách hàng sẽ
nói cho bạn về hướng kinh doanh của cửa hàng, ví dụ:
• Loại câu hỏi nào mà khách hàng gọi hỏi nhiều nhất trong tháng trước?
• Sản phẩm có nhiều vấn đề nhất trong tháng trước là gì?
• Ý kiến phản hồi thường xuyên nhất của khách hàng trong tháng trước là gì?
Lấy thao tác trên bảng tính làm ví dụ, bạn sử dụng Excel hay Number đều được, phía dưới là dữ liệu ghi chép
nhu cầu chăm sóc khách hàng tích lũy của cửa hàng. Bạn có thể làm một số thống kê thú vị thông qua công cụ
phân tích biểu đồ có sẵn trong phần mềm.

Trước khi phân loại qua bảng tính:
Mã số đơn hàng

Nguyên nhân cấp 1

Nguyên nhân cấp 2

B084ZDG1N4

Bưu kiện của tôi ở đâu?

Giao hàng chậm trễ

B084ZJG3QF

Bưu kiện của tôi ở đâu?

Giao hàng chậm trễ

B084ZJJ833

Bưu kiện của tôi ở đâu?

Giao hàng chậm trễ

B084ZJRF1T

Trả hàng/ Hoàn tiền

Số tiền hoàn trả có chênh lệch

B08519LNRN

Bưu kiện của tôi ở đâu?

Giao hàng chậm trễ

...

...

...
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Sau khi phân loại qua bảng tính:
• Thống kê phần trăm khối lượng tư vấn sản phẩm
Tư vấn xếp hạng
sản phẩm

Tư vấn mã sản
phẩm

Tư vấ tỷ lệ
khối lượng

Mức độ hài lòng
của khách hàng

Tỷ lệ tư vấn liên quan
đến giao hàng

Tỷ lệ tư vấn hủy
đơn hàng

Tỷ lệ tư vấn đổi trả
hàng

Tỷ lệ tư vấn sản
phẩm lỗi

• Biểu đồ phân loại câu hỏi tư vấn về sản phẩm
Tỷ lệ tư vấn liên quan đến
giao hàng
Tỷ lệ tư vấn hủy đơn hàng
Tỷ lệ tư vấn đổi trả hàng
Tỷ lệ tư vấn sản phẩm lỗi
Tỷ lệ tư vấn xác nhận đơn
hàng

Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Làm thế nào để
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Tài liệu liên quan
Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng
• Các chỉ số dịch vụ khách hàng ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng của người bán
• Làm thế nào để tránh khách hàng đổi trả hàng?
• Làm thế nào để xử lý hiệu quả đánh giá không tốt?
• Làm thế nào để nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng?
• Hiểu về Dịch vụ khách hàng của Amazon (CSBA)
Cách thức tìm kiếm bài học: Amazon Seller Central > Hiệu suất > Học viện nhà bán hàng > Tìm kiếm tên bài học
Link dẫn: Học viện nhà bán hàng Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản

Tìm hiểu thêm về các nội dung liên quan đến dịch vụ khách hàng của Amazon:
• Bạn muốn cải thiện hiệu quả bán hàng của tài khoản tốt hơn? Tìm kiếm "Các chỉ số dịch vụ khách hàng ảnh
hưởng đến hiệu quả bán hàng của người bán"
• Làm thế nào để xử lý thỏa đáng vấn đề đổi trả hàng của khách hàng? Tìm kiếm "Làm thế nào để tránh
khách hàng đổi trả hàng”
• Bạn muốn tìm hiểu thêm về "Đánh giá trên Amazon" và "Phản hồi trên Amazon"? Tìm kiếm "Làm thế nào
xử lý hiệu quả các đánh giá tiêu cực”
• Làm thế nào để sử dụng dịch vụ khách hàng của Amazon để cải thiện cửa hàng một cách toàn diện? Tìm
kiếm "Tìm hiểu dịch vụ khách hàng trên Amazon (CSBA)"
Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với hiệu quả bán hàng – Tài liệu liên quan
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Phản hồi sau khi học
Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “
cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!
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