
Quy trình dẫn khách xuống dự án Hoa Tiên Paradise 

Hiện nay chưa phân lịch trực riêng cho từng đơn vị mà khuyến khích các đội trực chung. 

Nên các đội chủ động cử sales xuống dự án trực cả Hoa Tiên Paradise 

1. Các đội trực càng đông càng tốt.  Ai có ôtô có thể xuống công trường để cảm nhận dự án 

cũng như tạo thêm tín hiệu đông khách, tạo sóng 

2. Sales báo trên group zalo “HTP-CEN all Sales” tất cả NV đăng ký khách xuống theo 

mẫu: 

“ Kính gửi anh chị.  

CENLAND – ST/SLK… 

NVKD: Hải 

- Tên  khách:  

- 4 số ĐT cuối: 

- Time.....   Ngày 

Nhờ team trực hỗ trợ. 

Thanks all” 

3. Sales cần mang theo CMND và đeo thẻ nhân viên khi xuống công trường. 

4 . Điền đăng ký thông tin của khách hàng và sale vào “ Sổ theo dõi xe khách hàng ra/vào 

công trường  Hoa Tiên Paradise ”   

Mẫu phiếu như sau: 

 

SỔ THEO DÕI XE KHÁCH HÀNG RA/VÀO CÔNG TRƯỜNG  

HOA TIÊN PARADISE  

Ngày…. Tháng…. năm…. 

STT Giờ vào Giờ ra Biển số 

khách ( Xe 

máy) 

Biển số 

khách (Oto) 

Sàn bán hàng 

(Ghi rõ tên 

nhân viên) 

Ghi chú  

Số lượng 

KH  

1 8h30 10h 29X1….  Nguyễn Văn A ( 

Cen) 

1 khách 

2 10h15 11h30  30E… Nguyễn Thị B ( 

Cen) 

2 khách 

       

       

 

 

 5.  Sale làm PHIẾU XÁC NHẬN TƯ VẤN ghi thông tin và chữ ký của khách hàng. 

Vì 1 khách mua nhà không bao giờ hỏi 1 nhân viên mà hỏi rất nhiều  

Mẫu phiếu xác nhận ( đính kèm phía dưới) 



 

PHIẾU XÁC NHẬN TƯ VẤN 

Dự án:……………………….. 

Hà Nội, ngày… tháng….. năm….. 

 

Thông tin khách hàng 

Họ và tên 

 

 

Điện thoại:  

Địa chỉ email:  

Ngày sinh:  

Số CMND: ……………. Ngày cấp………….. Nơi cấp………………………. 

Địa chỉ thường trú:  

Địa chỉ liên hệ:  

Thông tin căn hộ quan tâm 

Mã căn:  

 

          KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN  NHÂN VIÊN KINH DOANH  

 

 

 

Thông tin nhân viên: 

Họ tên: ………………………………… 

Số CMND:…………………………. Ngày cấp……………….. Nơi cấp………………… 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………... 

SĐT…………………………………… 

Mã số NV:……………………………. 

Team:………………………………… 

Đơn vị:………………………………. 


