Service beyond Expectation
วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

14 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 16.00 น.
*โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีV “การบริการอย่างมืออาชพ
ี ” เป็ นสงิR ทีจ
ืR ถือ
ในยุคแห่งการบริการเชน
R ําเป็ นอย่างมากต่อการสร ้างความน่าเชอ
และการสร ้างความพึงพอใจให ้แก่ลก
ู ค ้า เนือ
R งจาก ลูกค ้ามีความต ้องการมากขึน
V และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิงR ขึน
V
สงิR ทีเR ป็ นคําถามอยูใ่ นใจผู ้ให ้บริการ รวมทังV ผู ้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “บริการอย่างไร..ทีเR กินความ
คาดหวัง”
หลักสูตรนีม
V ค
ี ําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการ
เข ้าใจลูกค ้าให ้มากขึน
V
เรียนรู ้การจัดการกับลูกค ้า ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการอันโดดเด่นตรงใจ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอด
ลูกค ้า รวมถึงการแก ้ปั ญหาให ้ลูกค ้าเมือ
R ลูกค ้าโกรธ เมือ
R จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
ความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้จักอย่างลึกซงึV ถึงความคาดหวังใหม่ ๆ ของลูกค ้า
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความสามารถเจาะลึกการบริการขัน
V สูง
ึ
3. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู ้ทีไR ด ้ศกษาในหลักสูตรนีV ในขณะปฏิบต
ั งิ านจริงได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ห ัวข้อการฝึ กอบรม
Module 1: ลูกค้า..... ในมุมมองใหม่ๆ
1. เปิ ดกรุ ความคาดหวังใหม่ๆ.......ของลูกค ้า
2. กิจกรรม: ก้าวต่อไป ให้เกินความคาดหว ังของลูกค้า
3. Customer Voice ต่อ การบริการของพนักงาน ในปั จจุบน
ั
4. มิตข
ิ องการให้บริการเฉพาะราย (Personalized)
5. กิจกรรม: บริการลูกค ้า แบบ Personalized
6. ครองใจลูกค้าด้วย 8 กฎเหล็ กแห่งการบริการ
Module 2: เจาะลึกการบริการขนสู
ั] ง
7. Functional and Emotional Services
8. กิจกรรม: “บริการด ้วย Functional and Emotional Services”
9. ภาพรวมการบริการ Service Process ทงการขาย
ั]
และ การบริการ
่ ารสนทนา...อย่างธรรมชาติ
• การนํ าลูกค ้าเข ้าสูก
• การเป็ นนักฟั ง นักถาม และ นักวิเคราะห์
่ ารให ้บริการ การขาย และ การแก ้ปั ญหา อย่างคมชด
ั
• การร่ายคาถา..... เข ้าสูก
• การจบการสนทนา.........ด ้วยไมตรีจต
ิ อย่างตรึงใจ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

10. กิจกรรม: ลงมือปฏิบต
ั ิ Service Process
11. Proactive service เพือ
 มุง
่ สู่ Zero Defects
12. กิจกรรม: วิเคราะห์การสนทนาจริง

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 14 พฤศจิกายน 2560
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ํ ระภายใน 31 ตุลาคม 2560 (โอนเงินหรือแฟกซส
์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชา
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัทของท่าน และชือ
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีR 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, การบริการ, การบริการเหนือความคาดหวัง, การบริการอย่างมืออาชีพ, การบริการเกินความคาดหวัง
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

