Bí quyết quản lý quán Karaoke hiệu quả không phải ai cũng biết
Quản lý quán karaoke không phải công việc đơn giản bởi trong quá trình làm mới thấy phát sinh
nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải thường xuyên có mặt tại quán, sát sao với nhân viên. Đặc biệt ở
khâu tính tiền, rất dễ xảy ra tình trạng sai sót, thất thoát do nhân viên thiếu kinh nghiệm và không cẩn
thận. Vậy các quy trình đó là gì & được xây dựng như thế nào, hãy cùng POS365 tìm hiểu qua bài
viết dưới đây

Quy trình quản lý nhân sự
Cách quản lý nhân viên quán karaoke hiệu quả là bạn phải đảm bảo quán karaoke hoạt động ổn định
nếu nhân sự quán có biến động thay đổi.
1. Tuyển dụng: bạn tuyển dụng nhân viên ở đâu, bằng hình thức nào…để khi có một nhân viên
nghỉ thì bạn đã sẵn sàng tuyển dụng nhân viên mới thay thế.
2. Đào tạo: bạn phải xây dựng sẵn các danh sách công việc của mỗi bộ phận mà nhân viên của
bộ phận đó sẽ làm theo. Nếu bạn đã có một danh sách công việc mô tả sẵn thì việc đào tạo
nhân viên mới không mất thời gian vì nhân viên chỉ cần đọc theo bảng mô tả là có thể làm
được.
3. Sử dụng & đánh giá: sau khi được đào tạo, thì nhân viên mới sẽ thực hiện các công việc
chính thức. Trong quá trình làm việc bạn có thể đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
để có hướng quản lý tốt hơn.
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Quản lý menu thật đầy đủ, chất lượng đảm bả
Nguồn thu chính yếu của quán karaoke đó chính là thực đơn ăn uống, đặc biệt là bia. Lãi suất mà đồ
uống mang lại cực kỳ cao, chính vì thế mà quản lý kinh doanh karaoke nên phân bố thực đơn phải
thật hợp lý.
Thực đơn phải là những món ăn, đồ uống được các khách hàng ưa chuộng khi đi hát karaoke. Điều
này anh chị có thể tìm hiểu kinh nghiệm từ những quán karaoke lớn, hoặc có những cách thức để
khảo sát ý kiến của khách hàng, từ đó mà việc khiến khách hàng tiếp cận với thực đơn của chúng ta
sẽ cao hơn nhiều.
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Quản lý đặt phòng
Đối với những quán kinh doanh thuận lợi, việc kiểm tra phòng trống cho khách hàng đôi khi gặp nhiều
khó khăn. Khi khách muốn đặt phòng thường phải chờ 10 đến 15 phút để nhân viên kiểm tra để gợi ý
phòng cho khách.
Hơn nữa, một số trường hợp sai sót khiến nhiều khách hàng đặt cùng một phòng hoặc đặt phòng sát
giờ nên chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ. Điều này sẽ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và để lại ấn tượng
xấu cho khách hàng.
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Quản lý thu chi
Để nắm bắt hiệu quả của quá trình kinh doanh, việc quản lý thu chi hàng ngày là một yếu tố quan
trọng. Mỗi ngày, người quản lý nên kiểm kê chi tiết thu chi, kiểm soát từng hạng mục và báo cáo vào
cuối ngày. Sau đó, bạn xác định lãi – lỗ và tìm hiểu nguyên nhân cũng như đưa ra những biện pháp
khắc phục hợp lý.
Sau mỗi tháng, bạn nên có bản kế hoạch định hướng cho việc phát triển kinh doanh karaoke cho các
tháng sau để có hướng phát triển lâu dài.

Tính tiền dịch vụ theo giờ
Đây là khâu khiến nhiều chủ quán karaoke còn lo lắng bởi không tránh khỏi trường hợp tính thừa giờ
cho khách khiến họ khó chịu hoặc tính thiếu giờ làm quán thất thoát một khoản không nhỏ.
Đặc biệt nếu nhân viên thu ngân có ít kinh nghiệm thì việc nhầm lẫn sẽ diễn ra thường xuyên, số lượng
khách ra vào liên tục khiến khâu quản lý trở nên khó khăn hơn.
Vẫn là lời khuyên cũ thôi, hãy ứng dụng ngay công nghệ vào khâu tính tiền bởi nó sẽ giúp bạn tự động
tính hóa đơn theo thời gian sử dụng dịch vụ, chuẩn đến từ giây, vô cùng minh bạch và chính xác.
Với sự tham gia của phần mềm quản lý quán karaoke, tiền phòng hát được tính tự động theo bảng
giá có sẵn, khách hàng cũng cảm thấy tin tưởng hơn, hài lòng hơn với chất lượng dịch vụ tại quán.
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Trên đây là 5 kinh nghiệm cần thiết cho anh em khi muốn quản lý quán karaoke hiệu quả. Đó là
những điều nên lưu ý khi muốn xây dựng và phát triển phòng hát của mình
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