
VV-CRM
The simplest CRM in VIETNAM that fits your desire!!!



Bạn cần những chức năng nào của CRM?

• 1 - Lưu thông tin khách hàng
Tra cứu, chỉnh sửa

• 2 – Phân loại khách hàng
Khách hàng VIP, khách hàng thường xuyên, khách mới quen

• 3 – Lưu các thông tin trao đổi đối với mỗi khách hàng
Mỗi dự án trao đổi bao nhiêu lần, chi tiết mỗi lần trao đổi là gì

• 4 - Gửi email hàng loạt cho khách hàng

• 5 – Nhập và xuất dữ liệu hàng loạt
Nhập dữ liệu khách hàng từ file excel
Xuất kết quả tìm kiếm khách hàng ra file excel 



1/5 – Lưu thông tin khách hàng

Phần Ghi chú giúp chúng ta ghi lại đặc điểm khách hàng đó để
sau này tìm kiếm dễ dàng



2/5 – Phân loại khách hàng

Phân loại khách hàng
giúp chúng ta có
những đối sách hợp lý
đối với từng loại khách
hàng.
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2/5 – Phân loại khách hàng – Tại sao?

Khách của đối thủ
Cơ bản không nên đầu tư để
lôi kéo nhóm này.

Khách tiềm tàng
Nên cung cấp hàng mẫu, miễn
phí, phiếu giảm giá để họ bắt
đầu mua hàng của mình.

Khách may mắn
Nên giải thích nhiều cho họ
biết thêm về tính năng của
sản phẩm của mình.

Khách trung thành
Nên tận tâm, gửi thư thăm hỏi, 
quà tặng. Nhờ họ giới thiệu
bạn bè, người quen giúp mình.



3/5 – Lưu các thông tin trao đổi
đối với mỗi khách hàng

• Trao đổi lúc nào?

• Nội dung trao đổi
(hoạt động) là gì?

• Ai trao đổi?

• Hiện tại ai đang là
người chịu trách
nhiệm?

• Kỳ hạn đến khi nào?



4/5 – Gửi email hàng loạt cho khách hàng

Email được gửi
riêng đến từng
khách hàng, 
với dòng bắt
đầu là Dear 
<tên khách
hàng>.

Đảm bảo tính
bảo mật và
thân thiện.



5/5 – Nhập và xuất dữ liệu hàng loạt

• Chức năng import dữ liệu thông minh – Điểm
ưu việt của VV-CRM.

Bạn đã có sẵn file dữ liệu khách hàng (hàng trăm, 
ngàn khách hàng).

Bạn đang lo lắng làm cách nào để import nhanh
chóng vào CRM
thay vì phải ngồi gõ lại thông tin từng khách
hàng.

Xin hãy yên tâm, VV-CRM có thể import bất kỳ
file excel với bất kỳ định dạng nào.



6/5 – Các chức năng khác

• 1 - Lưu thông tin nhân viên của
công ty.

Tương tự thông tin khách
hàng nhưng đơn giản hơn.

• 2 - Tìm kiếm thông minh
Tương tự FaceBook, bạn có
thể nhập email, số điện thoại, 
từ khóa bất kỳ… để tìm kiếm.

• 3 - Hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ
Việt – Anh – Nhật
日本語のUIもサポートします。



Giá bán, thời gian cài đặt, liên lạc

Phầm mềm VV-CRM: 300 USD
Bao gồm 5 license.

Mua thêm 1 license: 20 USD.

Giá thuê Server (để chứa thông tin): 100 USD/năm
Giới hạn 5GB,hỗ trợ bảo trì.

Giá mua thêm dung lượng server: 20 USD/1GB/năm.

Thời gian cài đặt: 1 tiếng
kể từ khi bạn chuyển tiền cho chúng tôi.

http://vietvang.net
Tel: 08-6265 1411
Email: info@vietvang.net


