
BÍ QUYẾT

Xây dựng hình ảnh Cody chuyên nghiệp 

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC NGOẠI HÌNH

VỆ SINH CÁ NHÂN
- Đầu tóc
- Khuôn mặt
- Ngoại hình
- Móng tay

- Đồng phục
- Kiểu tóc
- Phụ kiện 

TRAU DỒI KIẾN THỨC

Tóc

Mặt

Tay

Hơi thở

Ấn tượng đầu tiên là gặp 1 người lần đầu và hình thành 
hình ảnh của bạn với họ

Ấn tượng đầu tiên đẹp sẽ có khuynh hướng nghĩ đẹp 
về người đó

ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN 

ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN 

Luôn chú ý vệ sinh cá nhân

Chào đúng cách

Hình ảnh thân thiện

Cử chỉ và hành động nhanh nhẹn

                     
DỊCH VỤ HEART SERVICE CHUYÊN NGHIỆP 

HÌNH ẢNH CODY

Chúng tôi nỗ lực từng ngày để đem đến 
dịch vụ tỉ mỉ, chu đáo và nhanh chóng nhất

DỊCH VỤ TỪ TRÁI TIM

H Thấu hiểu 
( Heart )

E Chu đáo 
( Early )

A Giải đáp mọi thắc mắc 
( Actively )

R Tôn trọng khách hàng
( Respect )

T Mang tới sự tin tưởng
( Trust )

                     
TRAU DỒI KIẾN THỨC 

Học tập trên hệ thống học tập 
Coway University. 

Đọc sách trau dồi kiến thức.

Tìm và tham khảo các cuốn sách 
về kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng 
kỹ năng chăm sóc khách hàng …

T ha n k  y o u !

Cody thực hiện dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế

Phục vụ tại nhà

Dịch vụ 
bảo trì tuyệt vời

Chăm sóc đến 
từng chi tiết

Chứng chỉ đào tạo
dịch vụ quốc tế

Đảm bảo tiêu chuẩn
vệ sinh

Định kỳ 3 tháng

Đội ngũ Cody luôn đảm bảo sản phẩm của bạn hoạt động 
ở trạng thái tối ưu nhất

BẠN ĐẠI DIỆN CHO COWAY VÀ CHÍNH BẠN 


