
Lợi ích của Phân tích Bán hàng và Tầm quan 

trọng của nó trong Ngành bán hàng 

Nếu bạn đang tìm kiếm một siêu cường trong thế giới bán hàng, th ì 

Phân tích bán hàng chính là vũ khí bí mật của bạn.  Phân tích bán 

hàng giúp các đại lý xác định xu hướng và đi sâu để hiểu khách 

hàng tiềm năng và nhu cầu của họ.  Họ cũng có thể xác định các cơ 

hội kinh doanh mới và xác định các triển vọng có giá trị cao,  cũng 

như đánh giá hiệu suất của các nhóm của họ và phát hiện các lĩnh 

vực cần cải thiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những 

lợi ích của Phân tích bán hàng và tầm quan trọng của nó trong 

ngành bán hàng. Bài báo này được viết cho các chuyên gia bán 

hàng và sẽ quan tâm đến bất kỳ ai quản lý một nhóm bán hàng.  

Phân tích dự đoán (Predictive analytics) 

Quá trình phân tích dự đoán liên quan đến việc sử dụng nhiều 

công cụ khác nhau, bao gồm các thuật toán và phần mềm thống 

kê. Các nhà phân tích kinh doanh và nhà khoa học dữ liệu thực 

hiện các phân tích. Dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn 

khác nhau, chẳng hạn như bán hàng và đơn đặt hàng, cũng như từ 

các trang web mạng xã hội và Search Console của Google.  Nhóm 

cũng có thể bao gồm quản trị viên cơ sở dữ liệu và kỹ sư phần 

mềm. Các mô hình được tạo ra bằng các phương pháp toán học và 

trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm nhân khẩu 

học, độ tuổi và ngành của công ty.  

Việc áp dụng phân tích dự đoán bán hàng giúp các công ty hiểu rõ 

hơn về hành vi mua hàng của khách hàng. Bằng cách nghiên cứu 

các giao dịch và khuyến mại trong quá khứ, các doanh nghiệp có 

thể học cách đưa ra các chương trình giảm giá và khuyến mại 

nhắm đến những khách hàng có lợi nhất.  Cuối cùng, điều này giúp 

cải thiện lợi nhuận và dẫn đầu chuyển đổi. Các doanh nghiệp có 

thể sử dụng thông tin thu thập được bằng phân tích dự đoán về 

doanh số bán hàng để cải thiện khả năng giữ chân khách 

hàng. Ngoài việc giúp các doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận, phân 



tích bán hàng dự đoán cũng có thể giúp họ tối ưu hóa việc chỉ định 

lãnh thổ đại diện của mình. Phần mềm giúp chỉ định lãnh thổ dựa 

trên tài khoản nào sinh lợi nhiều nhất.  

Như với bất kỳ hình thức phân tích kinh doanh nào, dữ liệu là yếu 

tố cần thiết để dự đoán tương lai.  Một chương trình phân tích bán 

hàng dự đoán có thể cung cấp các dự báo bán hàng chính xác, cho 

phép các nhà quản lý bán hàng triển khai các hoạt động bán hàng 

thích hợp. Người quản lý bán hàng cần theo dõi các KPI phản ánh 

trạng thái hiện tại của khách hàng hiện tại cũng như doanh thu, lợi 

nhuận được phân đoạn và thu hút khách hàng mới.  Nhóm bán 

hàng phải dễ dàng truy cập các chỉ số này.  Bằng cách sử dụng 

phân tích dự đoán, các công ty có thể cải thiện dự báo của họ, đây 

có thể là một lợi thế cạnh tranh.  [Key Performance Indicator (KPI) 

= setting KPIs the company enables the team to make smart 

business decisions" = Chỉ số hiệu suất chính (KPI) = thiết lập KPI 

mà công ty cho phép nhóm đưa ra quyết định kinh doanh thông 

minh"] 

Sử dụng phân tích doanh số dự đoán có thể giảm đáng kể lượng 

thời gian dành cho các hoạt động phân tích.  Thay vì tổ chức các 

cuộc họp lập kế hoạch bán hàng, người quản lý có thể dành nhiều 

thời gian hơn để huấn luyện các KAM và giới thiệu các KAM 

mới. Bằng cách sử dụng phân tích bán hàng dự đoán, các doanh 

nghiệp có thể dành ít thời gian hơn cho các hoạt động không phải 

đối mặt với khách hàng và cải thiện hiệu suất của nhân viên bán 

hàng tuyến đầu. Vì vậy, phân tích bán hàng dự đoán có thể chứng 

minh là công cụ hoàn hảo để tối đa hóa doanh thu. Bạn nên bắt 

đầu khám phá các khả năng của phân tích bán hàng dự đoán trong 

doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay!  

Phân tích mô tả (Descriptive analytics) 

Phân tích mô tả là một công cụ quan trọng để các công ty sử dụng 

khi theo dõi dữ liệu bán hàng.  Loại phân tích dữ liệu này sử dụng 

bảng tính hoặc phần mềm thông minh kinh doanh để tổng hợp 

thông tin từ dữ liệu. Các phương pháp này thường dựa trên các 



phép toán cơ bản. Ví dụ: một người quản lý bán hàng có thể muốn 

theo dõi doanh thu trung bình hàng tháng của những khách hàng 

đã thành lập. Bằng cách so sánh doanh thu hàng quý, hàng tháng 

và hàng năm, anh ta có thể tìm ra xu hướng và xác định lĩnh vực 

nào cần được quan tâm hơn nữa. 

Một ví dụ tương tự về việc sử dụng phân tích dữ liệu trong tiếp thị 

là nghiên cứu các mô hình mua hàng. Thông tin này có thể được 

sử dụng để phát triển một mô hình có thể dự đoán khả năng khách 

hàng sẽ mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.  Loại phân tích 

này cũng sử dụng kết quả nhị phân để dự đoán liệu một sản phẩm 

hoặc dịch vụ cụ thể có được mua hay không. Cuối cùng, nó giúp 

các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn.  Phân tích mô tả làm 

cho họ có nhiều lợi nhuận hơn.  Vậy làm thế nào để các công ty sử 

dụng phân tích mô tả trong bán hàng?  

Mục tiêu của phân tích mô tả là thu thập thông tin quan trọng về 

hoạt động của công ty. Phân tích mô tả giúp các công ty đo lường 

thành công của họ theo thời gian và so sánh kết quả với các công 

ty tương tự. Những số liệu này có thể giúp các công ty theo dõi 

các chỉ số hoạt động chính, bao gồm cả tăng trưởng doanh số và 

chi phí. Ví dụ: nhóm tiếp thị có thể theo dõi tăng trưởng doanh số 

bán hàng theo dòng sản phẩm, trong khi nhóm sản xuất có thể 

nghiên cứu thông lượng và thời gian ngừng hoạt động của dây 

chuyền sản xuất. Bằng cách phân tích các số liệu này, các công ty 

có thể xác định tốt hơn những gì khách hàng của họ muốn, những 

sản phẩm họ nên bán và nơi họ nên đầu tư nguồn lực của mình.  

Mặc dù phân tích mô tả không được sử dụng để xác định sản 

phẩm và dịch vụ nào mang lại lợi nhuận cao nhất, nhưng nó là một 

phần quan trọng của phân tích hiệu suất cho các doanh nghiệp.  Nó 

cung cấp thông tin tổng quan về các sự kiện trong quá khứ, chẳng 

hạn như mức độ tiêu thụ của khách hàng, chiến dịch tiếp thị, số 

liệu xã hội và xu hướng chung. Với thông tin này, các nhà quản lý 

có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về các chiến lược kinh 

doanh trong tương lai. Lợi ích của phân tích mô tả là rất nhiều.  Nó 



sẽ cung cấp cho các nhà quản lý một cái nhìn rõ ràng hơn về 

doanh nghiệp của họ. 

Như tên cho thấy, phân tích mô tả là quá trình phân tích cú pháp 

dữ liệu lịch sử để xác định xu hướng và mô hình.  Mặc dù loại phân 

tích này tập trung vào các xu hướng, nhưng nó là loại phân tích 

đơn giản nhất. Nó giúp các công ty hiểu được dữ liệu mà họ đang 

xem bằng cách đưa nó vào một định dạng dễ hiểu.  Trái ngược với 

phân tích dự đoán, phân tích mô tả không đưa ra dự đoán và nó 

được sử dụng trong nhiều ứng dụng kinh doanh khác nhau.  

Phân tích chẩn đoán (Diagnostic analytics) 

Có nhiều lý do để sử dụng phân tích chẩn đoán trong bán hàng, 

nhưng có lẽ không lý do nào quan trọng hơn khả năng xác định các 

mẫu có thể giải thích các kết quả không mong muốn.  Phân tích 

chẩn đoán thường dựa trên khai thác dữ liệu, phát hiện ra các mối 

tương quan ẩn và nguyên nhân của các sự kiện.  Nếu không sử 

dụng máy tính và dữ liệu, loại phân tích này gần như không thể 

thực hiện được. Nó đặc biệt hữu ích khi kết quả của một phân tích 

cụ thể không tương quan với nguyên nhân thực tế của sự kiện và 

dữ liệu lớn. 

Một khía cạnh quan trọng của phân tích chẩn đoán là ứng dụng 

rộng rãi của nó trên nhiều ngành.  Nó cho phép các nhà lãnh đạo 

công ty trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu lớn và biến nó 

thành những hiểu biết và hình dung có ý nghĩa.  Ví dụ: nó có thể 

tiết lộ lý do đằng sau sự sụt giảm tỷ lệ nhấp chuột hoặc doanh số 

bán hàng hoặc xác định nguyên nhân cơ bản dẫn đến khiếu nại 

của khách hàng. Loại phân tích này giúp các nhóm bán hàng tinh 

chỉnh thông điệp và cải thiện các đề nghị của họ.  Để áp dụng phân 

tích chẩn đoán vào việc bán hàng, một doanh nghiệp nên thu thập 

dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và phân tích kết quả bằng cách 

sử dụng phân tích thống kê. 

Dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có thể được lưu trữ tập trung 

bằng cách sử dụng phân tích chẩn đoán.  Điều này cho phép người 



quản lý bán hàng cô lập và sử dụng những cộng tác viên có hiệu 

suất cao trong nhóm của họ để huấn luyện những người còn lại 

trong nhóm. Thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả lưu 

lượng truy cập trang web và phản hồi của khách hàng, có thể được 

tập trung để cung cấp thông tin chi tiết hữu ích.  Người quản lý 

cũng có thể sử dụng phân tích chẩn đoán để xác định và huấn 

luyện những người bán hàng hoạt động hiệu quả nhất, cho phép 

họ lặp lại các chiến lược của mình.  Cách tiếp cận này là rất quan 

trọng để tăng doanh số bán hàng và cải thiện sự hài lòng của 

khách hàng. 

Để áp dụng phân tích chẩn đoán trong bán hàng, trước tiên tổ 

chức phải xác định các khu vực cần điều tra thêm.  Ví dụ: một nhà 

phân tích có thể sử dụng phân tích chẩn đoán để xác định lý do 

cho những thay đổi và có thể bao gồm thông tin bên ngoài như dữ 

liệu ngành. Hơn nữa, phân tích chẩn đoán đặc biệt có giá trị trong 

các trường hợp dữ liệu lớn và không dễ truy cập.  Bằng cách này, 

có thể khám phá ra những thông tin chi tiết tiềm ẩn mà các nhà 

phân tích của con người sẽ không thể bỏ qua.  Nếu được thực hiện 

chính xác, phân tích chẩn đoán có thể cải thiện doanh số bán hàng 

và tăng tỷ suất lợi nhuận lên tới 42%.  

Giá trị mua hàng trung bình (Average purchase value) 

Yếu tố chính của báo cáo bán hàng là Giá trị mua hàng trung bình 

(APV = Average purchase value). Số liệu này cho biết tổng số tiền 

mà khách hàng đã chi tiêu trong một khoảng thời gian. Con số này 

rất hữu ích để dự đoán doanh thu và doanh số bán hàng trong 

tương lai. Thông tin thu được từ số liệu này cũng có thể giúp xác 

định khách hàng nào có giá trị nhất đối với doanh nghiệp.  Để tính 

giá trị mua hàng trung bình, trước tiên bạn phải xác định khách 

hàng chi bao nhiêu tiền cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.  

Giá trị mua hàng trung bình (APV) là một số liệu quan trọng để xác 

định hiệu quả của phễu bán hàng của bạn.  APV thấp có thể chỉ ra 

rằng cần phải điều chỉnh giá cả hoặc hồ sơ khách  hàng lý tưởng. Dữ 

liệu này cũng có thể chỉ ra các cơ hội đào tạo.  Giá trị mua trung bình 



còn được gọi là giá trị bán trung bình.  Bạn có thể tính số liệu này 

bằng cách lấy tổng số tiền của mỗi lần mua hàng trong một khoảng 

thời gian cụ thể và chia nó cho số lượng giao dịch. 

Sử dụng APU (APU = Average Purchase Unit = Đơn vị mua trung 

bình). làm thước đo chính trong phân tích bán hàng có thể là một 

cách hiệu quả để hiểu và tăng quy mô nhóm bán hàng của bạn.   

APU cao có thể là một chỉ báo cho thấy mức chi tiêu của khách hàng 

tăng lên, vì nó cho thấy khả năng mua hàng lặp lại cao hơn. APU 

thấp cho thấy rằng một khách hàng sẽ không mua nhiều lần.  APU 

thấp có nghĩa là lợi tức đầu tư vào quảng cáo thấp hơn.  Giá trị mua 

hàng trung bình phải được trừ khỏi doanh thu lâu dài trên mỗi khách 

truy cập để xác định lợi nhuận tổng thể của kênh bán hàng. 

Mặc dù APU sẽ không cho bạn biết khách hàng của bạn đang chi 

tiêu bao nhiêu, nhưng đây là một số liệu quan trọng để theo dõi 

trong phân tích bán hàng. Bằng cách so sánh APU trung bình và 

giá trị đơn đặt hàng trung bình, bạn có thể xác định khách hàng 

nào của mình đang chi nhiều tiền hơn.  APU cũng có thể giúp bạn 

phân khúc cơ sở khách hàng của mình theo tần suất và loại sản 

phẩm. Khi bạn hiểu khách hàng nào là khách hàng có giá trị nhất 

của mình, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo và  các hình thức 

truyền thông khác đến những người mua hàng thường xuyên 

hơn. Ngoài ra, bạn có thể nhắm mục tiêu những người chi tiêu thấp 

bằng các phiếu giảm giá hoặc ưu đãi.  

APU có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về hành vi của người 

tiêu dùng và sức mạnh chi tiêu tổng thể của doanh nghiệp bạn.  Bằng 

cách làm nổi bật số tiền người tiêu dùng đang chi cho một giao dịch 

trung bình, đó có thể là một cách hiệu quả để đánh giá mức độ thành 

công của chiến lược giá của bạn.  Nếu APU thấp, điều đó có thể cho 

thấy rằng bạn đang định giá thấp hơn sản phẩm của mình và cần cải 

thiện chiến thuật bán hàng của mình.  Biện pháp này rất quan trọng 

trong việc xác định sản phẩm và chiến lược giá cả của bạn. 


