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Chắc chắn rằng, chúng ta đang dành nhiều thời gian

thảo luận cách điều chỉnh hành vi và lối sống của

chúng ta để thích ứng tốt hơn. Nhưng bạn hiếm khi

nghe ai đó nói về cách chúng ta nên điều chỉnh và

đánh giá khả năng lãnh đạo của mình để duy trì hiệu

quả và phù hợp trong tương lai.

Các nhà lãnh đạo sẽ cần dễ tiếp cận hơn,

có khả năng thích nghi và đáng tin cậy.

Các nhà lãnh đạo sẽ cần phải TÁO BẠO, 

như dũng cảm, tuân thủ với khả năng 

lãnh đạo và sự khác biệt.

Các nhà lãnh đạo sẽ cần sự cảm thông, 

kết nối và cam kết

“Khủng hoảng tạo ra cơ hội

để sửa chữa, điều chỉnh,

và tự đánh giá. ”



TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN COVID

PANOS LELEDAKIS – GAMA GLOBAL-HELLAS

Chúng ta cần phải đưa ra những quyết định khó khăn và vượt

qua những lựa chọn khó khăn nhanh hơn. 

Đây không phải là những lựa chọn dễ dàng — không đưa ra quyết

định lớn có thể làm tổn thương nhiều hơn. Nhắm đến tốc độ hơn

là sự thanh lịch. Những nhà lãnh đạo kiên cường thực hiện hành

động dứt khoát với lòng can đảm, dựa trên sự không hoàn hảo

thông tin, biết rằng hiệu quả là điều cần thiết. 

Chúng ta không được định hướng theo kế hoạch, mà phải

chuyển sang theo mục đích. 

Ngay cả khi có kế hoạch hoàn hảo, chúng ta vẫn phải triển khai

theo thực tế. Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu! Vẽ một bức tranh hấp

dẫn về tương lai giúp đem lại cảm hứng cho những người khác để

tiếp tục kiên trì. Ôm dài xem và tập trung vào đường chân trời, 

đón đầu những điều mới các mô hình kinh doanh có khả năng xuất

hiện và châm ngòi cho những đổi mới sẽ xác định ngày mai. Hãy là

ngọn hải đăng! Chúng tôi cần một “chiến lược Phy-gital” hỗn hợp

mới kết hợp với khả năng phục hồi, tư duy mới, công cụ mới và

khả năng thích ứng với tốc độ cực nhanh. 

Nhưng chúng ta nên nhìn lại trước khi tiến một bước tới khả

năng phục hồi.

Như đã đề cập trước đó, chúng ta có thể sử dụng trí tuệ cổ xưa và

kinh nghiệm để tiến về phía trước. Chúng ta có thể được truyền

cảm hứng từ một câu chuyện từ que hương tôi, nơi đã từng là đất

nước Hy Lạp cổ đại. 

Thực hành liên tục, đó chính là nguyên lý thực hành hà khắc.

Đó là điều đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải thực hành và

tìm hiểu các công cụ kỹ thuật số có sẵn, cho đến khi chúng trở

thành bản chất thứ hai của chúng ta.

Sự đổi mới: người Sparta đã phát minh ra một cây giáo làm từ

một kim loại đặc biệt có thể xuyên qua khiên chắn của kẻ thù.

Trận chiến cổ đại năm xưa là trận chiến giữa đồng và sắt, thành

phần mới xuất hiện. Đó cũng là điều chúng ta phải làm: nghĩ ra các

công cụ và phương pháp tiếp cận sáng tạo để thâm nhập vào tâm

trí của khách hàng, vượt qua sự phản kháng và định kiến của họ về

nghề nghiệp của chúng ta, và chia sẻ thông điệp của chúng ta một

cách hiệu quả.

Nguyên tắc thiết yếu thứ ba là tinh thần đồng đội!

Người Sparta đã chiến đấu cùng nhau như một đội. Họ đã tạo ra 

một đội hình quân sự được gọi là phalanx, và đó là đội hình thành

công trong mọi trận chiến. Ý tưởng đằng sau nó là, chúng ta chiến

đấu đúng là bằng cây giáo của mình, nhưng điều quan trọng nhất lại

chính là việc sử dụng tấm khiên để bảo vệ bản thân, và cả chiến

binh bên trái chúng ta.

Tôi tin rằng mọi người đều đã nghe câu chuyện về 300 người
Sparta và Vua Leonidas. Người Sparta là những chiến binh giỏi
nhất mà thế giới cổ đại từng thấy. Thành công đáng kinh ngạc của
họ dựa trên ba nguyên tắc: thực hành không ngừng, đổi mới và
tinh thần đồng đội.



NHỮNG CỘT TRỤ MẠNH MẼ GIỮA THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI

Đại dịch Covid-19 là một cú sốc xã hội toàn cầu, không tha cho bất cứ ai, ngay cả các công ty đã thành lập có

sẵn phương án duy trì liên tục hoạt động của doanh nghiệp. Điều này không chỉ thúc đẩy người tiêu dùng

tập trung vào những gì thực sự quan trọng, nó còn thúc đẩy họ học cách điều hướng và tìm ra những cách

tốt hơn để tồn tại và bảo vệ bản thân cũng như những người họ yêu thương.

Là những nhà lãnh đạo trong một ngành mà bảo vệ là nền tảng quan trọng của hoạt động kinh doanh, 

chúng ta có trách nhiệm tạo lập những trụ cột phản ứng với sự thay đổi này trong hành vi và thông tin chi 

tiết của người tiêu dùng. Chúng ta cần tái xây dựng thương hiệu và xây dựng và các chiến lược hiệu quả 

hơn để xác định nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay và cách giải quyết các nhu cầu đang thay đổi của họ.

Dưới đây là một số bước thực tế cần thực hiện để tạo được dấu ấn của bạn với mọi nỗ lực.

TÁI XÂY DỰNG (Kế hoạch … Kế hoạch … Kế hoạch …)

Điều quan trọng là phải chủ động về những thay đổi mà 

thương hiệu của bạn cần, và suy nghĩ lâu dài về những 

thay đổi đó sẽ kéo theo những gì. Hiểu rằng định vị của 

bạn có thể không còn đáp ứng được nhu cầu khách hàng 

của bạn hoặc đơn giản là không còn phù hợp trong bối

cảnh mới của thị trường . Ngoài ra, cũng đã đến lúc xác 

định cách bạn có thể tích hợp công nghệ đáp ứng nhu cầu 

chuyển dịch trong ngành.

TÁI KHỞI ĐỘNG (Triển khai Hành động)

Xác định và chiếm lĩnh thị trường ngách của bạn. Khai thác

thị trường ngách là một cách để nổi bật so với các đối thủ

cạnh tranh, giúp bạn thiết lập một danh tiếng tích cực và

nâng cao quyền hạn của bạn với tư cách là một chuyên gia

trong lĩnh vực kinh doanh này — cuối cùng thu hút nhiều

khách hàng hơn đối với dịch vụ của bạn.

HỒI SINH (Truyền cảm hứng)

Chuyển đổi sang kỹ thuật số mà không để mất sự tương

tác của con người, xây dựng ý thức kết nối cá nhân và

cộng đồng. Các nhu cầu kết nối mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Tái đầu tư vào mạng xã hội phương tiện truyền thông. Tập

trung vào nội dung, thời gian và tính xác thực. Tạo nên

cộng đồng tập trung vào thương hiệu và giá trị thương hiệu

của bạn để thu hút khách hàng lâu dài, có tác động cao.

“Những gì các nhà lãnh đạo 

cần trong một cuộc khủng 

hoảng không phải là một

kế hoạch ứng phó nhưng 

những hành vi và suy nghĩ sẽ 

ngăn cản

họ từ phản ứng thái quá với 

những phát triển của ngày 

hôm qua

và giúp họ nhìn về phía trước 

”. - McKinsey & Company

Xây dựng động lực của bạn, tập trung, không chùn bước 

và duy trì một trái tim ham học, khiêm tốn và biết ơn.

ĐỔI MỚI (Nhóm Lên Ngọn Lửa Của Bạn)

NHẮC NHỞ (Hướng Mục Đích)

Luôn xem lại câu hỏi lớn “TẠI SAO”, tại sao bạn lại làm 

điều này. Các mục tiêu của tôi có còn giống như lúc đầu: 

cung cấp một cuộc sống chất lượng cho gia đình tôi, và 

tạo ra cơ hội tương tự cho người khác. Tôi không nghĩ 

rằng tôi sẽ tồn tại được lâu như vậy nếu tôi dao động 

trước những điều này. Xem chất lượng cuộc sống của 

nhóm tôi được cải thiện như thế nào như một lời nhắc 

nhở mạnh mẽ về lý do tại sao tôi làm những gì tôi làm.

“Những gì các nhà lãnh đạo cần trong một cuộc 

khủng hoảng, không phải là một kế hoạch ứng phó,

mà là những hành vi và suy nghĩ sẽ ngăn cản họ từ 

phản ứng thái quá với những phát triển của ngày 

hôm qua, và giúp họ nhìn về phía trước ”. - McKinsey 

& Company

Tương lai của bạn sẽ là gì?

Cuộc khủng hoảng này đã tạo cơ hội để thiết lập lại một số

mục tiêu và tham vọng; đã đến lúc hỏi: "Khi phục hồi sau 

cuộc khủng hoảng này, chúng ta có muốn khác biệt không 

— và nếu có, thì làm thế nào? ”



CHỐT HỢP ĐỒNG
TRONG THẾ GIỚI ẢO

Vì tôi có thể theo dõi tỷ lệ phần trăm bán hàng thông qua

ứng dụng di động sáng tạo, tôi đã chứng kiến những kỹ thuật

có hiệu quả trong thế giới ảo. Trong khi một số tỷ lệ giảm trong

tháng đầu tiên bị cách lý vì đại dịch Covid-19, các đại lý bảo

hiểm do tôi tự huấn luyện đã có thể thực hiện các điều chỉnh

cần thiết.

Chúng tôi nhận thấy mình vẫn cần tập trung vào bốn giai

đoạn chính của quy trình bán hàng: tiếp cận, phân tích nhu

cầu, trình bày giải pháp và chốt hợp đồng. Cũng như vậy, 

quyết định mua phải được thực hiện trong từng giai đoạn, mặc

dù các phương pháp để đạt được điều đó hơi khác một chút.

Tôi thường sử dụng môn bóng chày để nhấn mạnh điểm mấu

chốt. Trong bóng chày, cầu thủ phải chạy lần lượt vượt qua mỗi

điểm mốc trước khi chuyển sang phần tiếp theo, chúng ta cũng

thế.

Đối với điểm mốc đầu tiên, tiếp cận khách hàng, chúng tôi cần

đạt được quyết định của khách hàng đồng ý cho một cuộc tư

vấn trực tuyến. Tâm lý trạng thái của khách hàng tiềm năng tại

thời điểm này là sự thờ ơ và sợ hãi

mua thứ gì đó mà họ không muốn hoặc không cần. Nhưng một

cuộc hẹn trực tuyến giúp giảm sự sợ hãi, và nhờ đó yếu tố tâm

lý thờ ơ cũng bị giảm.

Điểm mốc thứ hai, giai đoạn phân tích nhu cầu, thường bị bỏ 

qua nhất. Trớ trêu thay, kỹ năng và kinh nghiệm của người đại

lý thường phản lại lại họ ở đây. Họ nhanh chóng tìm thấy nhu 

cầu và nôn nóng chuyển ngay sang phần trình bày giải pháp. 

Tuy nhiên, việc tìm ra nhu cầu không lphải là chiếm lấy điểm

mốc thứ hai. Khách hàng tiềm năng phải có quyền sở hữu vấn 

đề để quyết định nhu cầu của chính mình. Đó mới là việc “bán

hàng” ở bước này.

Điểm mốc thứ ba là nơi khách hàng tiềm năng cần được chia 

sẻ về giải pháp mà chúng tôi đang đề xuất là giải pháp lý 

tưởng cho nhu cầu của họ.

Cuối cùng, chạm đến Gôn (Home Plate) chính là quyết định làm 

điều đó lúc này. Tôi có thể viết ra rất nhiều trang về chốt hợp

đồng, ứng phó từ chối đối, và kỹ thuật chốt; tuy nhiên, tôi 

thường thấy sự thiếu hụt ở đây có liên quan đến thất bại trong

việc có được quyết định mua ở điểm mốc thứ hai.



ĐỔI MỚI & THAY ĐỔI

Do tình hình xung quanh đại dịch COVID-19, có một cơ hội 

duy nhất cho các công ty bảo hiểm để suy nghĩ lại và đổi 

mới khi họ điều chỉnh và phản hồi.

Đầu tiên, có thể có nhu cầu về sản phẩm mới. Đã có một số ý

tưởng hấp dẫn, ở giai đoạn đầu suy nghĩ, trong một số công ty 

bảo hiểm về các sản phẩm sẽ phải chi trả trong trường hợp

của đại dịch hoặc dịch bệnh. Khái niệm này sẽ liên quan đến 

một thanh toán một lần nhỏ để giúp khách hàng đáp ứng bất 

kỳ hình thức nào tăng hoặc chi tiêu mới cho một số sự kiện 

xác định. Lấy ví dụ, đại dịch có thể được bao gồm, với một 

khoản chi trả được kích hoạt sau khi một số ca bệnh nhất định 

đã được xác nhận ở bang hoặc khu vực của khách hàng. 

Ngoài ra, các sản phẩm giống như bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 

hoặc các sản phẩm bổ trợ cho các hợp đồng hiện có, được chi 

trả khi khách hàng đã được chẩn đoán, có thể xuất hiện ngày 

càng phổ biến hơn trên khắp thế giới.

Thứ hai, có thể gia tăng sự nhu cầu sử dụng sản phẩm bảo 

hiểm dựa trên cơ sở (UBI) — trong đó phí bảo hiểm phải trả

được tính toán dựa trên mức độ mà một hoạt động nhất định

đã thực hiện

Ví dụ đơn giản nhất là đối với bảo hiểm xe hơi, thông qua

phân tích dữ liệu, một khách hàng sẽ được tính phí theo 

số lượng thực tế dặm họ lái xe hơn là trả phí bảo hiểm cố 

định theo thời gian.

Các rào cản chính liên quan đến UBI luôn là mối quan 

tâm về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Nhưng với kinh 

nghiệm nhiều người lái xe ô tô trong thời kỳ cách ly, có 

thể có sự chuyển dịch nơi ô tô chuyển từ một tài sản cố 

định trong cuộc sống của một cá nhân sang một thứ khác 

khả biến hơn, được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng phổ biến 

của dịch vụ xe chia sẻ hoặc theo yêu cầu — nghĩa là mô 

hình UBI có thể trở nên rất hấp dẫn đối với ít nhất một số 

người.

Một lập luận phản bác cho điều này là, với đại dịch

COVID-19, sự lựa chọn của người tiêu dùng khi đi 

phương tiện công cộng sẽ giảm xuống, nghĩa là việc đi lại 

bằng ô tô cá nhân trở thành nhiều hơn, thậm chí còn hơn 

trước. Chúng ta sẽ phải xem chuyện này vượt có kết qua 

thế nào trong và sau đại dịch.
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