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“Make the most” là một thương hiệu của Two Hills 
Ltd. 

Mặc dù cuốn sách này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cả 

tác giả và nhà xuất bản đều không chịu bất kỳ trách 

nhiệm nào đối với các thiệt hại gây ra bởi bất kỳ lỗi 

hoặc thiếu sót nào của cuốn sách này, cũng như việc sử 

dụng những lời khuyên ở đây. Cuốn sách này chỉ dành 

cho giáo dục - kết quả ứng dụng của nó hoàn toàn là 

trách nhiệm của người đọc.  
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Giới thiệu 

Make the MOST ™ là một công cụ bán hàng để bán cơ hội. 

Nếu mỗi một thương vụ của bạn là một chiến dịch, nghĩa là 

bạn cần có thời gian và nỗ lực để thực hiện nó thì phương pháp 

này dành cho bạn. Nếu doanh số của bạn (ví dụ: trong một cửa 

hàng) hoặc mỗi lần bán hàng là một giao dịch mua bán duy 

nhất (ví dụ: bán điện thoại) thì MTM không dành cho bạn (trừ 

việc giúp bạn thực hiện những thương vụ bán hàng lớn, bán 

buôn, bán cho đại lý). Nếu bạn có một số lượng nhỏ khách 

hàng mà bạn duy trì mối quan hệ và thực hiện một loạt các 

giao dịch, thì MTM sẽ rất hữu ích như một phần của hệ thống 

quản lý khách hàng của bạn. Nếu phiên bản này có vẻ hơi nặng 

nề với những gì bạn làm, hãy xem MtM Lite ở cuối hướng dẫn 

này. 

Nếu bạn đang bán hàng, MTM xem xét từng cơ hội trong 

danh mục đầu tư của bạn và đánh giá nó một cách nghiêm túc, 

thực tế và thực dụng. Nó giúp bạn so sánh từng thương vụ với 

nhau. Bằng cách nhìn vào bảng điều khiển trên tất cả các cơ 

hội, bạn có thể thực hiện những lựa khó khăn về thương vụ nào 

bạn cần đặt nỗ lực của mình và thương vụ nào bạn cần rút 

lui. Bằng cách tập trung vào các giao dịch có thể thắng nhất, 

bạn sẽ nâng tỷ lệ thành công của mình và giảm chi phí bán 

hàng - khi bạn cần nguồn lực, bạn sẽ không gặp khó khăn trong 

việc có được nó. Vì vậy, bạn có thể tận dụng tối đa nguồn lực 

và cơ hội.   

Nếu bạn là một người quản lý bán hàng, bạn sẽ nhận ra rằng 

một công cụ như vậy cũng hữu ích không kém so với nhân 

viên bán hàng. Bạn có thể đánh giá từng danh mục đầu từ và 

khách hàng của nhóm bán hàng. Và bạn có thể đánh giá danh 

mục đầu tư công ty trên toàn bộ nhóm. Make the MOST đội 

ngũ bán hàng của bạn.   

Trọng tâm của MTM là một công cụ bảng điều khiển đơn 

giản trên nền MS-Excel 2003. Bạn không cần mua và cài đặt 



 

phần mềm, nó dành cho bạn, miễn phí. Chúng tôi có Hướng 

dẫn sử dụng MTM này về cách thức hoạt động, cũng miễn phí . 

Ngoài ra diễn đàn Make The Most thảo luận về sử dụng MTM 

để nhận được sự giúp đỡ từ những người tạo ra công cụ này, 

cũng miễn phí.  

Chúng tôi được gì trong đó? Chúng tôi muốn bán cho 

bạn Chương trình đào tạo Sales Linh hoạt: Các phương thức 

bán hàng mới  của chúng tôi, được xây dựng trên công cụ 

MTM để dạy cho bạn một phương pháp đầy đủ cơ hội bán 

hàng. Nếu bạn muốn thử một công cụ đã được kiểm chứng 

MTM hãy truy cập makethemostsales.com  

Nhưng một điều bạn cần ngay bây giờ để bắt đầu tăng hiệu 

quả bán hàng của mình là Bảng điều khiển cơ hội Make The 

MOST ™ miễn phí . Hãy thử ngay bây giờ để xem nó mang lại 

hiệu quả đơn giản như thế nào  trong việc phân tích và cải thiện 

danh mục cơ hội bán hàng của bạn. 

Bảng điều khiển cơ hội hoạt động như thế nào 

Đây là cách nó hoạt động: 

Giả sử bạn hiện đang giành được 20% cơ hội bạn theo đuổi 

(hoặc 5% hoặc 50% - điều đó không quan trọng - nguyên tắc 

này vẫn đúng). 2 trên 10. Nếu bạn có thể: 

• có nhiều thời gian hơn để dành cho mỗi cơ hội, để thực 

hiện nhiều cuộc gọi hơn, lên kế hoạch nhiều hơn, kiểm 

tra và xem xét thư từ, đề xuất và thuyết trình 

• có thể dành được sự hỗ trợ tài nguyên từ công ty nhiều 

hơn: thời gian sếp bạn gặp khách hàng, những người 

làm kỹ thuật, demo và thuyết trình, thử nghiệm, tiền cho 

các chuyến đi, cho sự kiện và ăn uống… 

• giảm áp lực cho bạn (nhưng không quá nhiều: có chút 

áp lực sẽ tốt để chiến thắng) 
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... Nếu bạn có thể có sự hỗ trợ đó, bạn có thể giành thêm một 

trong mười cơ hội đó không? Hẳn là có.  

Bảng điều khiển cơ hội MTM cung cấp cho bạn cái nhìn khách 

quan về vị trí của bạn và mức độ tiến bộ của bạn với mỗi cơ 

hội. Hãy ngồi lại và nghiên cứu Bảng điều khiển cơ hội, thảo 

luận với người quản lý bán hàng của bạn và triệt tiêu hai trong 

số mười cơ hội. 

Từ bỏ. Tiết kiệm đạn dược của bạn. Tập trung vào tám người 

khác. Dành tài nguyên cho tám người đó. Giành chiến thắng 3 

trên 8 thay vì nhọc nhằn giành lấy 2 trên 10. Make the MOST 

cơ hội của bạn và nguồn lực sẵn có ccủa bạn . 

Đây là một trong những điều khó nhất đối với nhiều người bán 

hàng mà bạn phải làm - từ bỏ một cơ hội có tia hy vọng (hoặc 

ngay cả khi nó không). Đừng quất con ngựa chết (hoặc một câu 

nói khác: nếu con ngựa đã chết, hãy xuống ngựa). Hoặc có thể 

bạn tiếp tục dành thời gian cho họ, nhưng thực tế là họ sẽ 

không bao giờ mua. Sẽ không khó cho những người bán hàng 

giỏi: họ biết khi nào nên dừng lại. Với MTM bạn cũng sẽ như 

vậy. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có đủ cơ hội để dừng lại, 

hoặc không muốn làm việc đó bây giờ? 

MTM vẫn sẽ giúp bạn tham gia vào một “tầm nhìn toàn trận 

chiến” về cơ hội của bạn, để xem điểm yếu nghiêm trọng ở 

đâu, nơi tập trung nào cần nỗ lực. 

Trong mọi trường hợp, MTM giúp: 

Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho từng cơ hội. 

Bạn sẽ có một công thức đánh giá mục tiêu về cơ hội để tranh 

luận về trường hợp của bạn nhằm có được sự hỗ trợ nguồn lực. 

Bạn sẽ biết điểm yếu của mình ở đâu, nơi bạn tiếp xúc. Bạn sẽ 

bị ít điểm mù hơn. Những người quản lý bán hàng không thích 

sự ngạc nhiên. 



 

Tỷ lệ thắng của bạn sẽ tăng lên: trong ví dụ này từ 20 % đến 

gần 40% (3 trên 8). Bạn sẽ yêu cầu ít nguồn lực hơn và mang 

lại kết quả thường xuyên hơn. 

Bạn sẽ bán nhiều hơn. Bạn sẽ Make the MO ST. 

  

Đây là một mẹo: Đây chỉ là một cuốn sách nhỏ. Còn bây giờ 

bạn chỉ cần đọc các trang 5-20 .  Đó là 16 trang nhỏ, chữ to, 

nhiều hình ảnh… sẽ không làm bạn mất nhiều thời gian. 

Một mẹo khác: tất cả các mẹo đều có màu như thế này. 

 Sử dụng MtM 

Có nhiều trường hợp bạn có thể sử dụng công cụ này: 

• Khi một cá nhân hoặc nhóm đang làm việc lên kế hoạch bán 

hàng của họ: tập trung vào việc bán hàng nào, nên bỏ đi những 

gì, những gì cần phải làm. 

• Khi lập kế hoạch cuộc gọi hoặc đi gặp khách hàng: chúng ta 

cần tìm hiểu gì hoặc thông tin gì chúng ta cần. 

• Khi hiển thị công việc: tình trạng cơ hội của chúng ta. 

• Là một công cụ dùng để thảo luận tại các cuộc họp bán hàng. 

• Khi xem xét danh mục đầu tư để xác định nơi đầu tư nguồn 

lực và cơ hội nào sẽ loại. 
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Bắt đầu 

Nếu bạn đang đọc bài này, có lẽ bạn đã tải xuống 

Dashboar Cơ hội MTM d. Nếu không, hãy lấy ngay 

từ www.makethemostsales.com . 

Bảng điều khiển cơ hội là một bảng tính. Nó theo dõi các 

cơ hội, tức là giao dịch tiềm năng. Đừng đặt tất cả các 

khách hàng tiềm năng của bạn vào đây. Một cơ hội là 

một quali fied triển vọng sống những người bạn đang đối 

phó với. 

Mở bảng tính trong M icrosoft Excel và làm theo.  

Mẹo: Những chỗ màu trắng là để bạn nhập dữ liệu.  Khu 

vực màu xanh nhạt để nguyên. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.makethemostsales.com


 

Chuẩn bị bảng tính 

Tên 

Trong ô A3 , nơi có chữ “tên” bạn điền tên của danh mục 

các cơ hội bán hàng mà bạn muốn quản lý.  

Đây có thể là tên của bạn hoặc tên của nhóm bán hàng 

hoặc tên của một tài khoản khách hàng. 

Make The MOST™ Bảng điều khiển cơ hội

Tên

 

Hạn ngạch 

Nếu bạn muốn theo dõi tiến trình theo hạn ngạch, hãy 

nhập hạn ngạch bán hàng của bạn (ví dụ: mục tiêu) vào 

ô C13 .  

Giá trị VND,000,000

Hạn ngạch VND,000,000 230 Chỉ tiêu %
 

Mẹo: Chúng tôi đã để đơn vị 1000 đô la nhưng bạn có thể 

thay đổi (xem  bảng tính đối chiếu). 
Mẹo: Bạn có thể dùng “code” ẩn danh và đặc biệt là cơ 

hội của bạn. Theo cách bạn đó có thể chia sẻ bảng tính 

của mình với người khác để được tư vấn về cách sử dụng 

phương pháp MTM. 
Mẹo: thẩm định với tổ chức của bạn trước khi chia sẻ 

bảng tính của bạn với bất kỳ ai, cho dù đó là ẩn danh 

hay không. 
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Ghi các cơ hội 

Trong hàng 3 là hàng ghi các lĩnh vực. Kể tên từng cơ hội 

trong danh mục đầu tư này.  

Có chỗ cho 24 cơ hội. Đó nên là đủ cho bất cứ ai để xử lý 

cùng một lúc ☺ 

 

Mẹo: ... nếu bạn là thành thạo MS-Excel một chút bạn 

biết cách sao chép và dán cột  mới( xem “ Thêm nhiều cơ 

hội ”) . 

Mã 

Trong hàng 5, bạn có thể ghi lại bất kỳ mã hoặc số nào 

bạn đặt cho mỗi cơ hội. 

Ghi chú 

Trong hàng 7 bạn có thể viết một số nhận xét ngắn gọn. 

Mẹo: nếu bạn đã đặt Đèn giao thông (xem trang 11) thành 

bất kỳ màu gì ngoài màu xanh lá cây, bạn nên nói lý do 

tại sao trong ô này 

Ngày chốt 

Trong hàng 9, bạn có thể chỉ định ngày chốt của mỗi  cơ 

hội. Nhập bất kỳ định dạng nào Excel đã thiết lập (thường 

là tháng/ngày/năm). Excel sẽ tự chuyển đổi thành ngày-

tháng-năm. 



 

Hôm nay là 16/05/2020  ngày

Số ngày còn 

lại

12/12/2020

210
 

Hàng 10 sau đó sẽ hiển thị số ngày còn lại. 

Hôm nay là 16/05/2020  ngày

Số ngày còn 

lại

12/12/2020

210

 

Mẹo: Số ngày để thay đổi màu sắc khi gần đến hạn hoặc 

đã qua và giao dịch bị trễ. Bạn có thể thay đổi số ngày 

hạn ( xem bảng tính đối chiếu) . 

Giá trị 

Trong hàng 12 bạn có thể chỉ định giá trị ước tính 

của mỗi cơ hội .  

Giá trị VND,000,000

230 Chỉ tiêu %

100

0%43%
 

Mẹo: Chúng tôi đã đặt đơn vị 1000 đô la nhưng bạn có 

thể thay đổi (xem bảng tính đối chiếu ). 

Khi bạn nhập giá trị cho giao dịch, nếu bạn đã chỉ định 

hạn ngạch của mình trong ô C13 thì hàng 13 sẽ hiển thị 

phần trăm hạn ngạch mà giao dịch này thể hiện. 

Giá trị VND,000,000

Hạn ngạch VND,000,000 230 Chỉ tiêu %
0%43%

100

0%43%
 

Mẹo: Bạn có thể thay đổi các ngưỡng mà ở đó: các tỷ lệ 

phần trăm trong hàng 13 những giao dịch lớn và trung 

bình thay đổi màu sắc cho ( xem bảng tính đối chiếu). 
Mẹo: Ô C 23 cho bạn biết tổng số phần trăm của hạn 

ngạch, tức là bao nhiêu phần trăm trong hạn ngạch của 

bạn mà tất cả các cơ hội cho thấy.  
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Tiến trình 

Có bảy ô trong từ 15 đến 21 nơi 

bạn có thể ghi lại tiến trình của 

mình về cơ hội. Bảng tính đi kèm 

với bảy giai đoạn được xác định 

trước: 

• cảm xúc  (quyết định) 

• (chúng ta có một) giải pháp phù hợp 

• (có một) trường hợp kinh doanh 

• (chúng ta đã có sự chấp thuận của người ra quyết 

định) 

• (hợp đồng đã) ký 

• (giải pháp là) giao 

• (họ đã) trả tiền.  

Mẹo: Bạn có thể thay đổi tên của từng bước (nhưng 

không thay đổi số bước. Xem bảng tính Đối chiếu. 

Đánh dấu chúng lần lượt.  Các giá trị có thể là: 

• Trống = chưa  

• Có = xong 

• Không = sẽ không xảy ra 

Mẹo: Các ô để dánh dấu có menu chọn .  Nhấp vào ô đó 

bạn sẽ thấy một mũi tên xuống màu đen nhỏ trên nền màu 

xám.   
Nhấn vào nó 

 
Và bạn sẽ nhận được một danh sách lựa chọn  
Nhấn vào đây để chọn. 

c

c

25/07/2019

3/08/2019

43%

Ký

Phê duyệt

Trường hợp KD

giải pháp phù hợp

Trả tiền

Giao hàng

Cảm xúc



 

Hoặc bạn có thể nhập giá trị theo cách thủ công vào ô mà 

không cần sử dụng menu nào cả : gõ vào “c” hoặc “k”. 
Dù bằng cách nào, ô đó sẽ tự mã màu xanh hoặc đen cho 

“có” hoặc “không”. 
Mẹo: nếu bạn muốn trả lại ô trống (màu trắng), chỉ cần 

nhấp vào ô và nhấn xóa. 

Đánh giá một cơ hội 

Xác suất  

Xác suất % 100% 100%

 

Trong hàng 23 bạn ước tính xác suất bán hàng thành 

công. 

Một số người không thích một con số đặt ra chủ quan như 

vậy; một số tổ chức sử dụng chúng; một số thậm chí có cả 

phương pháp chính thức để tính toán chúng. 

Mẹo: Giá trị được đặt trước đến 100%, vì vậy nếu bạn 

không thích sử dụng xác suất, hãy để nguyên như vậy.  

 
Xác suất này ảnh hưởng đến số “Tổng số% chỉ tiêu” Số 

điểm trong ô C23. Đối với mỗi “chỉ số %” xếp ở hàng 13, 

được nhân với tỷ lệ phần trăm này và tỷ lệ phần trăm kết 

quả được tính tổng để có được ô C23. 

 

 
Tổng dung lượng % 43%
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Đèn giao thông 

Trong hàng 25, bạn có thể đặt đèn giao thông thành màu 

đỏ, vàng hoặc xanh lục để cho biết mức độ bạn (hoặc sếp 

của bạn ☺ ) nghĩ rằng cơ hội đang được theo dõi.  

Màu xanh có 

nghĩa là tất cả 

đang diễn ra tốt 

đẹp, màu vàng có nghĩa là có điều gì đó đáng cân nhắc, 

và màu đỏ có nghĩa là cần phải làm gì đó để cứu cơ hội 

nếu không nó sẽ mất. 

Mẹo: trường này hoạt động bằng cách sử dụng menu lựa 

chọn. Nhấp vào trường và bạn sẽ thấy một mũi tên xuống 

màu đen nhỏ trên nền màu xám.   
 
Nhấp vào nó và bạn sẽ nhận được một danh sách các giá 

trị có thể. 
Nhấn vào đây để chọn.  
  
Mẹo: nếu bạn muốn trả lại ô thành màu trắng, chỉ cần 

nhấp vào ô và nhấn xóa. 
Mẹo: từ màu đỏ và màu xanh da trời và màu xanh lá cây 

xuất hiện trong ô cũng như màu sắc để bạn không cần 

phải in màu. 

Đánh giá 

Bạn có thể lưu trữ tối đa năm đánh giá cho mỗi 

cơ hội, trong năm cột bên dưới biểu đồ đánh 

giá.  

Sử dụng năm cột này, bạn có thể theo dõi lịch 

sử khi cơ hội phát triển.  

▲▲▲▲▲

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đèn giao thông xanh



 

Mẹo: nếu bạn thực hiện nhiều hơn năm lần trong một cơ 

hội, bạn sẽ cần sao chép các đánh giá cũ hơn sang bên trái 

bằng cách sử dụng bản cắt và dán, và bỏ phần cũ nhất 

hoặc bạn có thể ghi đè lên cột thứ năm đánh giá gần nhất. 

Hoặc nếu bạn không quan tâm đến lịch sử, đừng bao 

giờ sử dụng bất cứ thứ gì ngoại trừ cột bên trái và chỉ cập 

nhật nó mỗi khi bạn đánh giá. 

Có năm nhóm năm câu hỏi để trả lời khi đánh giá một cơ 

hội . Mỗi nhóm nhìn vào một khía cạnh của cơ hội: 

• Mối quan hệ Chúng ta có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của họ? 

• Yêu cầu  Chúng ta đang dựa vào cái gì? 

• Công ty Chúng ta sẽ được thông qua? 

• Động lực Họ có muốn làm điều này? 

• Giao hàng  Chúng ta có thể cung cấp những gì họ 

muốn? 

Đối với mỗi câu hỏi, câu trả lời có thể là: 

• Trống = không biết (chưa biết) 

• Có 

• Không 

Đây là cách bắt đầu một đánh giá:  

Ghi lại ngày đánh giá này vào bên 

trái của ô năm màu trắng trong 

hàng 44 . Nhập bất kỳ định dạng 

nào bạn có Excel đã thiết lập 

(thường là tháng/ngày/năm hoặc ngày /tháng/năm). Phần 

mềm sẽ tự chuyển đổi thành ngày-tháng-năm. 

▲▲

Ngày đánh giá

2
9
/0

7
/2

0
1
9
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Mẹo: Bạn có thể sử dụng thanh cuộn bên dưới bên phải 

của bảng tính 

 
để cuộn các cơ hội cho đến khi cột bạn đang làm việc bên 

cạnh các câu hỏi 

 

Sau đó xem xét từng câu trong số hai mươi lăm câu hỏi 

cho cơ hội này và trả lời lần lượt. 

Mẹo: Các ô trả lời có menu để chọn. Nhấp vào ô 

và bạn sẽ thấy một mũi tên xuống màu đen nhỏ trên nền 

màu xám.    
Nhấn vào nó 

 
và bạn sẽ thấy một danh sách để lựa chọn.  
Nhấn vào đó để chọn 

 
Hoặc bạn có thể nhập lựa chọn theo cách thủ công vào ô 

mà không cần sử dụng menu nào cả: gõ vào “c” hoặc “k”. 
Dù bằng cách nào, ô đó sẽ tự mã màu xanh hoặc đen cho 

Có hoặc Không. 



 

Mẹo: nếu bạn muốn trở về ô trống (màu trắng), chỉ 

cần nhấp vào ô và nhấn xóa. 
Mẹo: cách nhanh nhất để ghi nhận đánh giá là nhập 

“c” hoặc “k” và nhấn enter, nó sẽ đưa bạn xuống câu 

hỏi tiếp theo. 

  

Dưới đây là một lời giải thích ngắn gọn về mỗi câu 

hỏi. Để cụ thể hơn và kỹ thuật để phân tích chúng, xem ở: 

 makethemostsales.com 

M1 ảnh hưởng   

Chúng ta có ảnh hưởng trong việc định hình thỏa thuận 

này không? Liệu chúng ta đã có ảnh hưởng đến suy 

nghĩ của họ? 
M2 người trong cuộc   

Chúng ta có một người trong cuộc trong tổ chức đó, 

những người sẽ (a) giúp chúng ta hoặc thậm chí tốt hơn 

(b) hỗ trợ chúng ta một cách công khai không? 
M3 hồ sơ   

Chúng ta có một hồ sơ tốt / có uy tín với tổ chức của 

họ? 
M4 câu lạc bộ quyền lực   

Có phải những người đưa ra quyết định này là một phần 

của câu lạc bộ quyền lực, những người trong vòng tròn 

bên trong là sức mạnh thực sự của tổ chức? 
M5 mạng lưới   

Có phải mạng lưới của chúng ta tiếp cận với tổ chức 

của họ? Chúng ta có biết những người ở đó không? 
Y1 không được ủng hộ   

Họ có đang xem xét hoặc trao đổi với bất kỳ đối thủ 

cạnh tranh nào không? Có bất kỳ đối thủ cạnh tranh 

hiện tại hoặc đang hoạt động trong đó? Các đối thủ 

cạnh tranh có biết về thỏa thuận này? 
Y2 đương nhiệm   

https://tealunicorn.com/mtm/?fbclid=IwAR2etfdk6MwNjY90_IZQIZccCNVH77QYp-WYUHQZhsm7LqyjHRDfatNxoLg
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Chúng ta đã có bất kỳ sản phẩm hoặc người trong đó? 
Y3 sự giới thiệu   

Chúng ta có một người có liên quan giới thiệu không?   
Y4 khác biệt   

Theo họ, chúng ta có một sự khác biệt thực sự từ so với 

những đối thủ cạnh tranh không? 
Y5 sức khoẻ tài chính    

Họ có trong tình trạng tốt về tài chính không? 
C1 quy trình   

Chúng ta có biết quy trình phê duyệt mà thỏa thuận này 

sẽ phải trải qua không? 
C2 quỹ   

Hiện nay họ đã có sẵn tài chính chưa? 
C3 trường hợp kinh doanh   

Chúng ta có đang phát triển một trường hợp kinh 

doanh hấp dẫn không? 
C4 hợp đồng   

Chúng ta có đang có một hợp đồng với họ và điều này 

có thể được thêm vào hoặc dựa theo đó không?  
C5 dự án   

Đây có phải là một dự án chính thức? 
Đ1 cột mốc   

Có một cột mốc cần được đáp ứng, một thời hạn, hay 

một mệnh lệnh không? 
Đ2 tiền “tươi”   

Điều này có lợi ích thật không? Có tiết kiệm hoặc làm 

cho ra tiền cho họ không? 
Đ3 giảm rủi ro   

Điều này có làm giảm rủi ro đã nhìn thấy cho họ? 
Đ4 chiến lược   

Đây có được coi là chiến lược đối với họ? 
Đ5 người chiến thắng   

Điều này sẽ làm cho người ra quyết định và / hoặc 



 

người phê duyệt thành người chiến thắng? 
G1 các yêu cầu   

Chúng ta có các yêu cầu rõ ràng không? Chúng ta có 

đáp ứng được chúng không? 
G2 nguồn lực   

Chúng ta có đủ nguồn lực sẵn có để cung cấp không? 
G3 kiểm soát rủi ro   

Chúng ta có kiểm soát được tất cả các rủi ro? 
G4 kinh nghiệm   

Chúng ta đã từng làm điều này trước đây? 
G5 thương vụ tốt   

Đây có phải là thương vụ tốt cho chúng ta? 

Mẹo: Nhóm của bạn có thể sớm bắt đầu sử dụng các số 

câu hỏi dưới dạng mã tốc ký: Bạn đã có G1 chưa? 

Bảng tính 

 

Đằng sau mỗi phân tích lạnh lùng là một câu chuyện được 

kể.  Bảng điều khiển Cơ hội  MTM bao gồm bảng 

tính đánh giá mẫu . Dùng nó để làm bản sao cho mỗi cơ 

hội để ghi chú lý do tại sao bạn trả lời từng câu hỏi theo 

cách bạn đã làm. Nó đặc biệt hữu ích cho bạn khi sếp bạn 

yêu cầu giải thích chúng☺ . 

Mẹo: bảng tính được thiết kế để in ra trên hai trang dành 

cho những người thích làm việc với bản in. 
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Xem xét một cơ hội 

T ông MTM Opportunity Bảng điều khiển sẽ cung cấp 

cho bạn tầm nhìn lớn hơn về nơi bạn đang thực sự ở với 

mỗi cơ hội.  

Quan điểm khách quan giúp quyết định khi nào nên 

buông tay, khi nào để kết thúc: Đừng cố gắng hồi sinh 

con ngựa chết . Đó là một con ngựa chết. Khi bạn không 

có đủ cơ hội hoạt động, khi một cơ hội tốt đã trôi tuột 

khỏi bạn, khi cuối quý xuất hiện, bạn sẽ dễ dàng tiếp 

tục giữ những cơ hội bạn có, lẽ ra bạn cần để chúng ra đi 

từ rất lâu rồi.  

Vì vậy, hãy trả lời các câu hỏi một cách trung thực, sau 

đó ngồi lại và xem các biểu đồ cho mỗi 

cơ hội. 

Các biểu đồ chỉ hiển thị các trạng 

thái của đánh giá mới nhất.  

Bảng tính biết đó là đánh giá mới nhất 

của trường ngày bên phải trong hàng 

44 có thứ gì đó (bất cứ thứ gì) trong 

đó (trong trường hợp này là 5 tháng 8). 

Mũi tên lên màu đen cho thấy đánh giá nào hiện đang 

hiển thị trong biểu đồ.  

Đầu tiên, trong các hàng từ 27 đến 

29, có một bản tóm tắt về việc có bao 

nhiêu câu trả lời có, không và chưa biết. 

Quá nhiều không có câu trả lời hoặc câu trả lời không xác 

định và cảnh báo tổng mã màu. 

Nhưng chúng ta không bắt đầu lo lắng về những điều 

chưa biết cho đến 40 ngày kể từ ngày hết hạn dự 

kiến. Trước đó tổng số vẫn trống. 

k c c 0 c

c 0 0 0 c
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Mẹo: Bạn có thể thay đổi tất cả các ngưỡng ( xem Bảng 

tính đối chiếu ). 

Sau đó là hai biểu đồ đánh giá . 

Thanh MTM 

Năm thanh đồ thị ngang vạch là 

của bao nhiêu  câu trả lời có bạn 

có theo mỗi tiêu đề “Mối quan 

hệ”, “Ưu điểm”… 

Các ô đan lưới MTM 

Các đáy lưới là một bản đồ các 

câu trả lời của bạn: màu xanh lá 

cây cho có , cam cho trống và 

đen cho không . 

Nếu có nhiều màu xanh lá cây thì bạn biết 

bạn đang ở trong tình trạng tốt .   Thương vụ 

này chắc chắn có thể giành chiến thắng và 

đáng để tập trung. Đánh giá này cung cấp hỗ 

trợ cho các yêu cầu cho công ty của bạn để có 

thêm nguồn lực. 

Nếu có nhiều cam thì bạn không thực sự biết 

mình đang có hình dạng gì. Bạn cần làm 

nhiều hơn để có thêm thông tin, và bạn cần tự 

hỏi liệu thỏa thuận này có thể giành được 

trong thời gian ngắn hay không.   

Và nếu có nhiều màu đen thì bạn thực sự cần 

phải tự hỏi liệu thỏa thuận này có thể thắng 

được không. Những nỗ lực của bạn có thể 

được đầu tư tốt hơn cho một số cơ hội 

hợp nhất khác, hoặc tìm kiếm thêm trong số 

họ.  
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Mẹo: Tất cả các biểu đồ - tất cả năm hàng và cột , toàn bộ 

hộp - và tóm tắt có bao nhiêu câu trả lời có, không và 

không biết, tất cả đều áp dụng cho một đánh giá với mũi 

tên đen phía trên nó (nó không phải là một cột của biểu 

đồ cho mỗi đánh giá bên dưới nó). 
Mẹo: Khi bạn thực hành nhiều hơn khi sử dụng Bảng điều 

khiển cơ hội MTM, bạn có thể học cách nhận ra các trạng 

thái tinh tế hơn trong biểu đồ. 

Phân tích 

Mỗi câu trả lời không là một rủi ro. Trong hầu hết các cơ 

hội, bất kỳ khu vực nào không cũng có thể vượt 

qua.  Nhưng khi các rủi ro chồng chất, xác suất rằng 

thương vụ này sẽ không xảy ra tăng lên. Trong bất kỳ tai 

nạn nào đều có nhiều hơn một điều đã sai. Không có khoa 

học chính xác xung quanh có bao nhiêu câu trả lời không 

sẽ phá hủy cơ hội, nhưng chúng cung cấp sự đo lường tốt 

về nguy cơ và về nỗ lực cần thiết để thành công. Nguy cơ 

cần phải được loại bỏ hoặc kiểm soát để giành chiến 

thắng. 

Mỗi câu trả lời chưa biết là một sự không chắc chắn. Sự 

không chắc chắn cũng cộng lại. Bạn càng có nhiều ẩn số - 

đặc biệt là khi hết thời gian - bạn càng bị mù. Bạn chỉ 

không biết liệu cơ hội có thể giành được hay không. Sự 

không chắc chắn cần phải được giảm bớt để đưa ra quyết 

định tốt. 

Mỗi câu trả lời có là một bước nữa để kết thúc thỏa thuận, 

bảo vệ chống lại cạnh tranh nỗ lực và một bằng chứng 

khác để nhận được hỗ trợ. 

Bây giờ hãy quay lại và xem xét lại Tỷ lệ phần 

trăm trong hàng 23 và Đèn giao thông ở hàng 25. 



 

Xem lại bảng điều khiển của bạn 

Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng, bởi vì Bảng điều khiển cơ hội 

MTM là một bảng tính, chúng ta có thể chỉ định điểm số 

cho từng cơ hội  để chọn những điểm nào cần tập trung 

năng lượng của mình.   

Nhưng thế giới phức tạp hơn thế. Bán hàng không phải là 

khoa học.  

Bảng điều khiển cơ hội MTM cho phép bạn có được cái 

nhìn xuyên suốt tất cả. Nó cung cấp một khung mục tiêu 

chính thức để đưa ra quyết định.  

Nhưng bạn (thường là với người quản lý của bạn) cần 

phải thực hiện những điều đó . Không có công cụ có thể 

làm điều đó cho bạn. 

Tần suất bạn xem xét tùy thuộc vào chu kỳ bán hàng 

trong ngành của bạn là bao lâu, bạn có bao nhiêu cơ hội 

và bạn đang ở đâu trong giai đoạn bán hàng của mình 

(quý hay năm). 

Tất cả những nhận xét đánh giá này đều áp dụng như 

nhau, đó là danh mục cơ hội cá nhân của riêng bạn hoặc 

của nhóm bạn - công cụ này có ích cho dù bạn là nhân 

viên bán hàng hay quản lý bán hàng. 

Danh mục đầu tư 

Quản lý từng cơ hội trong bối cảnh các cơ hội khác mà 

bạn có. Đừng quá bận tâm đến bất kỳ một cơ hội nào - 

quản lý sức khỏe của tất cả hạng mục.  Danh mục đầu tư 

tổng thể trông ra sao?  

Bạn có đủ cơ hội mạnh?  

Bạn sẽ làm chỉ tiêu trên những gì bạn có?   Xem ô C14 để 

biết về  tổng số% chỉ tiêu - tất cả các cơ hội của bạn cộng 
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với tỷ lệ phần trăm của tổng chỉ tiêu, sau khi chúng được 

cân nhắc bởi xác suất dự kiến giành được mỗi giao dịch .  

Lựa chọn cơ hội 

Ba quyết định đủ điều kiện để đưa ra trong bất kỳ đánh 

giá nào: 

• Bạn có nên loại một số cơ hội? 

• Bao nhiêu? 

• Những cơ hội nào? 

MTM giúp bạn giải quyết câu hỏi cuối cùng. 

Để chọn cơ hội yếu nhất của bạn, hãy so sánh các biểu 

đồ. Chỉ với một chút kinh nghiệm và thực hành, bạn sẽ 

sớm có thể nhìn thấy cái nào nên bỏ ra. Nhìn vào những 

yếu tố này: 

Có bao nhiêu màu xanh tổng thể có trong các thanh 

MTM? Bao nhiêu thời gian còn lại để điền thêm một số?  

Có một hàng nào của ô lưới MTM có nhiều màu đen 

không? Điều này có nghĩa là một khu vực yếu lớn, ngay 

cả khi các hàng khác đều ổn. Nếu không có công cụ 

MTM, thật dễ dàng chỉ nhìn thấy cơ hội màu xanh lá 

cây. Công cụ này làm cho bạn đối mặt với những điểm 

yếu. Sửa chúng hoặc nhận rõ hiện thực. 

Rất nhiều màu đen có nghĩa là phải làm để loại bỏ hoặc 

giảm thiểu rủi ro. Rất nhiều màu cam có nghĩa là phải làm 

để tìm ra câu trả lời. Có thể thực hiện trong thời gian còn 

lại? Hoặc tốt hơn là bỏ đi? 

Phát triển cơ hội 

Bạn sẽ tập trung nỗ lực vào những cơ hội còn lại ở 

đâu? Những cơ hội nào và ở đâu trong những cơ hội đó? 



 

Có phải mỗi rủi ro / điểm yếu bạn đã xác định cần phải 

được giải quyết hoặc bạn có thể sống với nó không? 

Bạn sẽ dành bao nhiêu nỗ lực cho những cơ hội này và 

bao nhiêu nỗ lực để tạo ra những cơ hội mới? 
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Tìm sự giúp đỡ 

Đăng ký 

Nếu bạn chưa đăng ký khi bạn tải xuống Bảng điều khiển 

cơ hội MTM từ www.makethemostsales.com , bạn có thể 

muốn làm điều đó ngay bây giờ. Bạn sẽ nhận được bản 

tin MTM. Ngoài rabạn sẽ nhận được thông báo khi có các 

phiên bản Bảng điều khiển cơ hội MTM hoặc Hướng dẫn 

sử dụng MTM mới. Bạn cũng sẽ nhận được tips và những 

ý tưởng cho việc sử dụng MTM. 

Cộng đồng 

Khi đăng ký cũng giúp bạn truy cập vào Cộng đồng 

MTM nơi bạn có thể liên kết với những người dùng 

MTM khác và với Teal Unicorn để giúp bạn giải quyết 

bất kỳ vấn đề bạn gặp phải, để chia sẻ ý tưởng và thảo 

luận về bán hàng nói chung . 

Vui lòng nhớ bảo vệ bí mật của công ty bạn khi sử dụng 

diễn đàn này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất 

cứ điều gì bạn nói, hoặc cho những gì bạn nghe được từ 

người khác. 

Hỗ trợ 

Ngoài website ra chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cá 

nhân miễn phí cho MTM, xin lỗi. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký 

có trả phí sẵn sàng theo yêu cầu 

tại www.makethemostsales.com. Nếu bạn không mở 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.makethemostsales.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.makethemostsales.com


 

được đường dẫn đó hãy thử 
www.tealunicorn.com/mtm. Hoặc tìm chúng tôi ở twitter 

@rob_england @drcherryvu. 

Tiếp theo là gì 

Khi bạn thành thạo hơn trong việc sử dụng Make THE 

MOST, bạn sẽ muốn có thêm thông tin và lời 

khuyên. Bạn có tìm các khoá đào tạo sales được thiết kế 

theo MTM tại www.makethemostsales.com .    

http://www.tealunicorn.com/mtm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.makethemostsales.com
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Nhiều thứ bạn có thể làm 

Nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy mỗi cơ hội được tạo 

thành từ bảy cột của bảng tính. Luôn giữ bảy cột đó cùng 

nhau và làm việc với chúng như một nhóm. 

Sắp xếp 

Vì bảng tính sử dụng nhiều cột, với các trường được hợp 

nhất, bạn không thể sắp xếp các cơ hội. Xin lỗi. Vui lòng 

liên hệ với chúng tôi nếu đó là một vấn đề và chúng tôi 

sẽ cân nhắc một phiên bản có thể sắp xếp. 

Sao lưu 

Bằng mọi giá hãy giữ các bản sao lưu. Một cách hiệu quả 

để làm điều này là người quản lý bán hàng yêu cầu một 

bản sao được gửi qua email cho họ mỗi tuần. 

Thêm nhiều cơ hội 

Vào Home>Format>Protection (hoặc nhấn chuột phải ở 

bảng tính) và unprotect bảng tính.  

Chọn bảy cột tạo nên một cơ hội (giữa một cặp đường 

phân chia màu đen). Phải copy cả 7 cột, không chỉ 5 cột ở 

giữa.   

Sao chép.  

Chọn cột ngay bên phải nơi bạn muốn đặt một bản sao 

của chúng.  



 

Nhấp chuột phải và chèn vào các ô đã sao chép. 

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt bảo vệ bảng tính lại.  

Tip: Đừng đặt mật khẩu bảo vệ cho bảng tính trừ khi 

bạn cảm thấy thực sự cần. Nếu bạn đặt mật khẩu, hãy 

ghi nó lại ở đâu đó.  

 

Xóa cơ hội 

Do cách kỳ lạ mà Excel thực hiện để bảo vệ ô, bạn cần 

xóa từng khối ô trắng một cách riêng biệt, xin lỗi. 

Chúng tôi có thể thêm một nút cho mỗi cơ hội để làm 

điều này trong tương lai.  

Lưu trữ cơ hội 

Khi cơ hội đã bị đóng, nhiều bạn sẽ chỉ muốn xóa chúng 

đi. Bạn có thể in bảng điều khiển ra để lưu bản ghi trong 

hồ sơ và tất cả thông tin ở đây sẽ thường được ghi lại ở 

bất kỳ nơi nào khác. 

Nhưng nếu bạn muốn giữ nó, sao chép các Bảy cột , và 

dán vào bảng tính Lưu trữ. Excel sẽ báo lỗi nhưng dữ liệu 

của bạn vẫn được lưu trữ.  
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Ghi đè dữ liệu 

Giả sử bạn muốn lưu bảng tính với Ngày hôm nay là ngày 

cố định vào một ngày nào đó. Hoặc bạn muốn ghi đè tỷ lệ 

phần trăm của hạn ngạch với giá trị cố định tại một số 

thời điểm. 

Chuyển đến menu Home>Format>Protection và ấn 

unprotect bảng tính. 

Bây giờ bạn có thể thay đổi giá trị của bất kỳ ô nào. 

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt bảo vệ khi làm xong.  

Mẹo: không đặt mật khẩu trên trang tính bảo vệ bạn 

không thực sự cảm thấy cần thiết. Nếu bạn làm, xin vui 

lòng ghi nó xuống một nơi nào đó. 

Đối chiếu bảng tính  

Nếu bạn là người quản lý bán hàng, có lẽ bạn sẽ muốn 

duy trì bảng tính của riêng mình trong tất cả các cơ hội 

của nhóm. 

Bạn có thể sao chép và dán từ bảng tính của mọi người 

vào bảng tính của mình, nhưng hãy xem xét việc sao 

chép dữ liệu theo cách thủ công. Điều này có vẻ tẻ nhạt, 

nhưng văn bản trong trường tên có thể được sao chép và 

dán nhanh chóng. Bằng cách đặt thủ công các cờ để đánh 

giá và vòng làm việc, bạn dành một chút thời gian để suy 

nghĩ về từng cái trong khi bạn làm. 



 

Tùy chỉnh bảng tính 

Phần tra cứu của bảng tính kiểm soát tất cả các ngưỡng và 

giá trị có thể sửa đổi.  Nó được ẩn. Hãy vào 

Home>Format>Hide&Unhide, hoặc nhấp chuột phải trên 

bảng tính. 

Bạn có thể kiểm soát khi nó tỏ ra hấp dẫn về (mã 

màu) giá trị của một giao dịch, dưới dạng phần trăm của 

hạn ngạch 

Giá trị của thương vụ

Nhỏ < 0.20 < Trung bình< 0.50 < Lớn  

Bạn có thể thay đổi khi thông báo về số ngày còn lại 

(hoặc đã qua) so với ngày đóng dự kiến. 
Số ngày còn lại

Rất muộn < -90< Muộn < -30 < Nhắc nhở < 30 < OK  

Bạn có thể thay đổi những có hoặc không. Ví dụ: đối với 

các ngôn ngữ khác, hoặc một số người 

thích  “+”  và  “- “.  

Bạn có thể thay đổi đơn vị giá trị 

(tiền) tại các trường Chỉ tiêu và 

Giá trị. Đây chỉ là một trường văn 

bản được sử dụng trong chú thích cho Chỉ tiên và Giá trị - 

nó không có bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào đối với bất kỳ 

phép tính nào. Bạn có thể thay đổi ký hiệu tiền tệ và / 

hoặc số 0. Giá trị VND,000,000  

 Bạn có thể thay đổi ngưỡng 

để mã hóa màu, tổng số câu 

trả lời là có, không và không 

biết  

 

Có c

Không k

Số tiền VND,000,000

C
ó

C
h

ư
a

 b
iế

t

K
h

ô
n

g

> 20 10 10
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…và số ngày đã qua so với ngày đóng cơ hội dự kiến mà 

bạn bắt đầu đếm các câu trả lời chưa biết. 

Đếm những câu hỏi không biết 40 Số ngày còn lại trước khi đóng  

Bạn thậm chí có thể thiết kế chu kỳ làm việc của chính 

mình nếu bạn không thích những cái tên mà chúng tôi đã 

đặt cho bảy bước 

Tiến trình bán hàng

Cảm xúc

giải pháp phù hợp

Trường hợp KD

Phê duyệt

Ký

Giao hàng

Trả tiền
 

 

Mẹo: Ẩn bảng tính lại khi bạn đã hoàn thành. 
Mẹo: Việc tuỳ chỉnh các giá trị này có thể không phải là 

điều bạn muốn tất cả nhân viên bán hàng thực 

hiện. Bạn có thể đặt mật khẩu trên bảng tính này. Vào 

Tools>Protection và unprotect bỏ bảo vệ trang tính. Chọn 

tất cả các ô trong trang tính. Chuyển đến Format>Cells và 

đặt tất cả các ô thành Locked (Đã khóa). Bây giờ hãy 

quay lại Tools>Protection và bảo vệ trang tính một lần 

nữa - nó sẽ nhắc nhập mật khẩu. 
Hoặc đơn giản hơn: yêu cầu họ không đặt mật khẩu.  

  



 

MtM Lite 

Bảng điều khiển có vẻ quá nặng cho việc bán hàng của 

bạn? Có lẽ cơ hội của bạn nhỏ hơn và di chuyển nhanh 

hơn, và bạn không có thời gian để tìm hiểu mọi thứ. 

Hãy bỏ bảo vệ Bảng tính (Unprotect) và xóa các câu hỏi 

không có ý nghĩa với bạn. Sau đó sử dụng nó trên máy 

tính bảng hoặc in ra để giúp bạn trong một cơ hội. Đừng 

sử dụng bảng điều khiển. 

Bạn vẫn có thể sử dụng Bảng tính để giúp bạn tập trung, 

chốt nhiều hơn và xem lại danh mục đầu tư của mình. 
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Các vấn đề kỹ thuật  

Bảng điều khiển cơ hội Make the MOST ™ là bảng tính 

Microsoft Excel. 

Các trang tính được bảo vệ, nhưng không có mật khẩu 

(ngoại trừ trang bìa).   

Nó được tạo bằng MS-Office Excel, nhưng việc không có 

bất kỳ tính năng hay macro đặc biệt nào có nghĩa là nó 

sẽ hoạt động với nhiều phiên bản MS-Excel trước đó và 

tất cả các phiên bản mới hơn. Các tính năng phức tạp duy 

nhất được sử dụng là Danh sách xác thực, Tên và Định 

dạng có điều kiện. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn 

tìm thấy phiên bản MS- Excel không được hỗ trợ. 

Hiện Google Docs và Google Apps không có đủ tính 

năng để hỗ trợ bảng tính Make The MOST. 

  

  

 

 


