
 

One-to-One 
Dance Card Planner 

Biết bạn đồng hành là ai và gia tăng cơ hội kinh doanhs 
cho mình 

 
Hãy sử dụng  One-to-One Dance Card Planner này và lên kế hoạch cho 
những buổi gặp mặt riêng với bạn đồng hành trong chapter của bạn. Tuần 
tới, nếu bạn có kế hoạch gặp gỡ ai, hãy email hoặc fax cho người ấy bản gốc 
này. Những  trang mà bạn dùng để gửi đi bao gồm: Thông tin hội viên, 
thông tin về kế hoạch tìm bạn gần ngành nghề, GAINS và danh sách 10 
khách hàng gần đây nhất.   
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One-to-One Dance Card Planner 
Be Systematic and Increase Your Referrals 

 

 

 Ngày/Thời gian Đối tác Địa điểm 

Tuần 1    
Tuần 2    
Tuần 3    
Tuần 4    
Tuần 5    
Tuần 6    
Tuần 7    
Tuần 8    
Tuần 9    
Tuần 10    
Tuần 11    
Tuần 12    
Tuần 13    
Tuần 14    
Tuần 15    
Tuần 16    

 
One-to-One Dance Card,  thực chất là lịch gặp riêng các hội viên khác của bạn. Đây là 
công cụ rất tốt giúp bạn biết rõ các thành viên trong chapter của mình – ngoài những gì biết 
về họ trong những buổi họp hàng tuần. Quan hệ giữa bạn và những hội viên khác càng tốt 
thì bạn và thành viên trong chapter càng có nhiều khách hàng hơn. Phát triển mối quan hệ 
kinh doanh một cách có hệ thống, bạn cũng sẽ biết cách phát triển mạng lưới khách hàng 
của một cách hệ thống. Hãy sử dụng bảng tên đây để lên kế hoạch gặp gỡ của bạn 
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One-to-One Dance Card Planner 
It’s as simple as scheduling one meeting  
a week with one of your BNI members! 

 

 

1. Lên kế hoạch về thời gian 

~gặp tại công ty của bạn hay của họ(chọn cái nào tốt hơn) 

~ nhà hàng hay quán café 

hãy chọn một thời điểm nào đó để gặp gỡ họ. sẽ tốt hơn 
nến bạn gặp đối tác của mình tại văn phòng của họ vì 
như vậy bạn sẽ biết về họ nhiều hơn 

 

2. Chuẩn bị bản kế hoạch 

 Phiếu đặt quan hệ hợp tác 

 Thông tin cá nhân 

 GAINS  

 Danh sách 10 khách hàng gần nhất 

 Kế hoạch tìm những đối tác gần ngành nghề 

Dành thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch gặp riêng của 
bạn. Bản kế hoạch này sẽ giúp bạn chia sẻ những thông 
tin quan trọng của bạn với người bạn muốn hợp tác làm 
thế nào để có referral cho bạn 
 

3. Trao đổi thông tin trước khi  

      gặp gỡ 

Fax hoặc email bản kế hoạch của bạn cho đối tác trước 
khi gặp họ. Nếu bạn có kế hoạch gặp nhiều hội viên khác 
của chapter, thì hãy giữ bản gốc viết tay này và email 
hoặc fax cho ngườ kế tiếp.  

 

4. Mang theo kế hoạch gặp  One-to-One 

Hãy mang đúng những gì bạn đã fax hoặc email 
cho họ trước đó khi đến buổi họp. Bạn cũng có thể 
mang thêm những tài liệu khác nếu nó giúp ích 
cho cuộc gặp của bạn Vì vụ, bạn có thể chia sẻ với 
đối tác về những nhận xét tốt mà khách hàng dành 
cho bạn... 
 

5.             Gặp gỡ đối tác 

Gặp đối tác và lấy thật nhiều thông ở mức có thẻ 
về viecj làm thế nào để tìm khách hàng cho họ. 
Hãy gửi dụng bảng kế hoạch làm cách để bắt đầu 
buổi gặp 
 

6. Cam kết và thỏa thuận các mục tiêu 

 Những referral mang tính ngắn hạn 

 Referral mang tính lâu dài 

 Mời những tiềm năng từ bản kế hoạch tìm đối 
tác gần ngành nghề của đối tác” 

 Gặp thêm họ vào những lần khác 

 Hãy cam kết với đối tác của bạn về việc tìm cho 
họ cả hai loại referral trên. Cùng lúc, hãy mời 
những người trong “top 3” trong danh sách những 
hội viên BNI là tiềm năng có thể kết hợp với họ va 
cả những người trong danh sách gần ngành nghề 
với họ. Nếu bạn gặp ai đó tại văn phòng của họ, thì 
những cuộc họp sau này bạn cũng nên nói chuyện 
với họ tại văn phòng của họ 
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Họ Và tên: _____________________________________________________________Ngày: __________________________________ 
 
 
Tên doanh nghiệp: ______________________________________________________________________________________________  

Ngành nghề kinh doanh: _________________________________________________________________________________________  

Địa chỉ: _____________________________________________________________ Kinh nghiệm trong ngành này: ________________  

Công việc từng làm trước đây: _____________________________________________________________________________________  
 
 
THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH: 

A. Vợ: ___________________________________________________________________________________________  
 

B. Con cái: _______________________________________________________________________________________  
 

C. Thú nuôi trong nhà: ______________________________________________________________________________  
 

Sở thích: ______________________________________________________________________________________________________  
 
Những hoạt động thích tham gia: __________________________________________________________________________________  
 
Địa chỉ thường trúe: ___________________________________________________ Thời gian  thường trú? ______________________  
 
 

Khát vọng cháy bỏng của tôi là… __________________________________________________________________________________  

Những điều mà có lẽ chưa ai biết về tôi: _____________________________________________________________________________  

    

Chìa khóa thành công của tôi là: ___________________________________________________________________________________  
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THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

                        THÔNG TIN HỘI VIÊN 



 
Goals – Mục tiêu 
Goals – mục tiêu là những mục tiêu trong kinh doanh hoặc mục tiêu cá nhân 
mà bạn cần cho mình hoặc cho những người quan trọng với bạn. Bạn cần 
phải định nghĩa được mục tiêu của mình và phải có những hình dung rõ rang 
cho nó. Cách tốt nhất để xây dựng những mối quan hệ với một ai đó là hãy 
giúp họ đạt được mục tiêu mà họ đề ra 

Accomplishments – thực hiện 
Người ta thường thích nói với về những gì họ tự hào. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ 
có thể thấu hiểu về người khác khi bạn biết được những mục tiêu mà họ đã 
đạt được. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và những giá trị có thể được đo 
lường từ những gì bạn đạt được.Hãy luôn sẵn sàng chi sẻ những gì mình đã 
đạt được với những người mà bạn gặp gỡ. 

Interests – Sở thích 
Sở thích của bạn có thể giúp bạn kết nối với những người khác. Những sở 
thích như thể thao, đọc sách, âm nhạc, người ta thích sử dụng thời gian với 
những người họ có thể chia sẻ những sở thích của mình. Khi bạn và những 
người trong mối liên hệ của mình có thể chia sẻ với nhau về những sở thích, 
thì nó sẽ làm chặt thêm mối quan hệ giữa bạn và họ. 

Networks – Các mối quan hệ 

Bạn có rất nhiều mối quan hệ, công việc hay thông thường. Mối quan hệ có 
thể là một tổ chức, cơ quan hay công ty hoặc cá nhân có liên hệ với bạn 

Skills – Kỹ năng 
Biết về khả năng và điểm mạnh của đối tác nhiều bao nhiêu thì khi có nhu cầu 
phát sinh bạn cũng dê tìm dịch vụ và sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của 
bạn. Và khi bạn cố gắng để tìm kiếm những cơ hội kinh doanh càng nhiều thì 
người khác nhìn nhận về khả năng, kỹ năng của bạn tốt hơn và bạn sẽ có 
nhiều cơ hội.  

Mưc độ mà bạn biết người khác muốn tham gia vào network của bạn ở mức nào? Hãy dành nhiều thời gian hơn vơi những người bạn đã biết trong mối quan hệ của mình và tập 
trung vào việc tiếp nhận 5 điều căn bản sau đây: Mục tiêu của họ, họ thực hiện ra sao, sở thích của hojlaf gì. Hãy đảm bảo là bạn cũng sẽ cung cấp những thông tin như vậy cho họ. 
Họ càng biết về bạn nhiều bao nhiêu thì tên của bạn  dễ đi vào tâm trí họ vấy nhiêu khi có những cơ hội kinh doanh đến. 

Goals 

Accomplishments 

Interests 

Networks 

Skills 
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GAINS Worksheet 



 
Contact Sphere 
 

1.   _______________________________________  

2.   _______________________________________  

3.   _______________________________________  

4.   _______________________________________  

5.   _______________________________________  

6.   _______________________________________  

7.   _______________________________________  

8.   _______________________________________  

9.   _______________________________________  

10.   _______________________________________  

Contact Spheres được tạo nên bởi những ngành nghề  liên quan đến 
nhau trên phương diện nào đó nhưng lại không cạnh tranh nhau. 
Những ngành nghề trong mối quan hệ trong contact sphere này có 
mối quan hệ cộng sinh, bổ trợ cho nhau. 

Những ngành nghề nào bạn sẽ khoanh tròn cho vòng liên hệ của mình 
(hãy viết chúng ra) 

Hãy cam kết với đối tác của bạn là sẽ giúp họ phá triển  
Contact Sphere bằng cách mời những người nằm trong “TOP 3” vào BNI 
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Kế hoạch xây dựng mối quan hệ gần ngành  nghề 



 
Last 10 Customers 
 

1.   _______________________________________  

2.   _______________________________________  

3.   _______________________________________  

4.   _______________________________________  

5.   _______________________________________  

6.   _______________________________________  

7.   _______________________________________  

8.   _______________________________________  

9.   _______________________________________  

10.   _______________________________________  
Hãy liệt kê danh sách 10 khách hàng gần đây nhất của bạn. nghĩ về việc 
làm thế nào bạn có thể giúp cho đối tác của mình hiểu làm thế nào để bạn 
nhận được nhiều những khách hàng như vậy  Những khách hàng ấy nằm 
trong phân khúc thị trường nào?những khách hàng ấy có phải có những vị 
thế nhất định không?những công ty mà bạn đang nhắm đến có phải là 
những công ty như trên không? 

Chú ý: Một số ngành nghề có những yêu cầu mang tính riêng tư; Nếu bạn 
nằn trong những ngành nghề đó, bạn hãy mô tả chất lượng và đặc tính tốt 
nhất mà bạn đã làm cho khách hàng 

Lưu ý về khách hàng 
 Họ đến từ đâu? 
 Bạn đã làm được gì cho họ? 
 Những khách hàng này là KH thông 

thường?? 

Lưu ý về giới thiệu 
 Sự giới thiệu đó đến tù nguồn nào? 
 Những referral nào là cái tốt? 
 Những referral nào là không đủ tiêu 

chuẩn? 

Hãy viết nhận xét về 10 khách hàng đó dưới đây 

Hãy viết nhận xét về 10 khách hàng đó dưới đây 
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10 khách hàng gần đây nhất 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

More NETWORKING Resources are in the Internet! 
 

For more ideas on how to improve your networking success, visit 
the International BNI website: www.bni.com, and look for the  

BNI Store & SuccessNet newsletter. 
 
 
 
 
 

www.bni.com  
Visit our website!   


