
Khóa Học Cố Vấn Dịch Vụ Kỹ Thuật, Sửa Chữa
Ô Tô Chuyên Nghiệp TPHCM

Khóa cố vấn dịch vụ ô tô chất lượng

tại sài gòn uy tín nhất

Tại TPHCM nên đến đâu để học lớp cố vấn dịch vụ kỹ

thuật, sửa chữa ô tô? Chức năng và quy trình của dịch vụ

cố vấn ô tô là gì?

Hồ CHí MINH, NHà Bè, VIệT NAM, May 10, 2022

/EINPresswire.com/ -- Sau khi hoàn thành khóa học cố

vẫn kỹ thuật ô tô, bạn có thể trở thành một tư vấn viên,

một cố vấn dịch vụ xe hơi xuất sắc, đáp ứng mọi nhu

cầu cho các hãng và gara học sửa chữa ô tô chuyên

nghiệp. Cùng Thanh Phong Auto tìm hiểu chi tiết hơn

về học phần này qua bài viết sau!

Thông Tin Khóa Học

+ Số lượng: 10 – 15 học viên.

+ Lịch học: 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7.

+ Thời lượng: 90 tiết.

Học Phí khóa học cố vẫn kỹ thuật ô tô

+ 12.600.000 VNĐ/ học viên - Học phí trên đã gồm chi

phí giấy chứng nhận, in ấn, tài liệu học tập…

Đối Tượng Học Viên

+ Sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô.

+ Tổ trường các tổ bảo dưỡng, sửa chữa tại các xưởng dịch vụ muốn nâng cao kỹ năng vận hành

quy trình dịch vụ chuyên nghiệp.

+ Chủ garage muốn xây dựng mô hình xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô chuyên nghiệp.

Nội Dung Khóa Học

+ Tổng quan về cố vấn dịch vụ.

+ Tư duy dịch vụ.

+ Chi tiết về quy trình dịch vụ – Ý nghĩa và tầm quan trọng.

+ Kỹ năng phục vụ khách hàng.

+ Kỹ năng bán hàng dịch vụ.

http://www.einpresswire.com
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Thanh Phong Auto chuyên đào tạo sửa chữa, cố vấn

kỹ thuật, dịch vụ ô tô

+ Kỹ năng tư vấn kỹ thuật ô tô.

+ Kỹ năng thương lượng – đàm phán và

chốt sales hiệu quả.

+ Kỹ năng giải quyết khiếu nại.

+ Hỗ trợ khách hàng bảo hiểm và phối

hợp nội bộ.

Lý Do Nên Chọn Thanh Phong Auto

Học Nghề Cố Vấn Dịch Vụ Ô Tô

Thanh Phong Auto là trung tâm chuyên

đào tạo về bảo dưỡng, chăm sóc, sửa

chữa ô tô chất lượng và uy tín HCM. Tại

đây quy tụ đội ngũ giảng viên là những

kỹ sư, kỹ thuật viên xuất thân từ: Đại

học Bách Khoa, Đại học Sư Phạm Kỹ

Thuật, Đại học Giao Thông Vận Tải, Cao

đẳng Cao Thắng… đã nhiều năm tham

gia vào những hoạt động sale, hậu mãi

của những liên doanh lắp ráp ô tô tại Việt Nam. 

Ngoài học phần Cố vấn dịch vụ ô tô, chương trình đào tạo tại Thanh Phong Auto còn các khóa

học sửa chữa ô tô khác gồm:  

+ Bảo dưỡng cơ bản

+ Sửa chữa hộp số tự động.

+ Chẩn đoán điện – điện tử.

+ Tiếng anh chuyên ngành ô tô.

Địa chỉ dạy nghề cố vấn dịch vụ ô tô tại TPHCM

+ Sau khi tham khảo chi tiết về học phần TPA00 – 04: Cố vấn dịch vụ ô tô, nếu còn điều gì thắc

mắc hoặc có nhu cầu theo học, liên hệ ngay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

+ Địa chỉ: 1260 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh | 68B Nguyễn Hữu

Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại: 0934 222 763 – 0845 273 186 - thanhphongauto.com

Chúng tôi cam kết thành nghề cho mỗi học phần học nghề ô tô.

Thanh Phog Auto

Công Ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHONG AUTO

+84 845273186

phongdichvu@thanhphongauto.com

Visit us on social media:

Facebook

Twitter

https://thanhphongauto.com/dao-tao/
https://www.facebook.com/garagethanhphongauto/
https://twitter.com/thanhphongauto
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