ั ันธ์ลก
การบริหารความสมพ
ู ค้า ด้วย CRM
Customer Relationship Management

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชริ สรรค์

ทีป
H รึกษา ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิรริ าช, วิทยากรสถาบันฝึ กอบรมมากมาย,
ด ้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็ นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

19 ตุลาคม 2560
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
H ัดอบรมอาจเปลีย
H นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
้
ในโลกของธุรกิจความสําเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนํ ามาใชในปั
จจุบน
ั หรืออนาคตได ้ องค์กรต ้องมีกลยุทธ์
และวิธก
ี ารในการรักษาลูกค ้าหลัก และชว่ งชงิ ลูกค ้ารายสําคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค ้าเหล่านัน
[ ไว ้ให ้อยู่กบ
ั เรา
ให ้นานทีส
H ด
ุ นัHนคือ กุญแจสําคัญทีจ
H ะชว่ ยให ้ธุรกิจอยู่รอดได ้ในยุคทีม
H ก
ี ารแข่งขันทีรH ุนแรงและมีการเปลีย
H นแปลงอย่าง
รวดเร็ว
[ ดีให ้อยูก
การรักษาลูกค ้าชัน
่ บ
ั ท่านทีส
H ําคัญองค์กรต ้องมีระบบการบริหารงานการตลาดด ้วยเทคโนโลยี
ิ ค ้า
(Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข ้อมูลของลูกค ้า (Database) การสร ้างตราสน
ืH สารกับลูกค ้าอยูส
ั พันธ์ ตอบสนองกับความต ้องการของลูกค ้า ทีส
(BRAND) การสอ
่ มําH เสมอเพือ
H สร ้างสายสม
H ําคัญ
ความรู ้ความสามารถของบุคคลากรต ้องมีจต
ิ สาํ นึกในการสร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้าให ้ดีทส
ีH ด
ุ ก่อให ้เกิด
ประสบการณ์ทด
ีH ก
ี บ
ั ลูกค ้า (Word of Mouth) และผูกมัดใจให ้อยูก
่ ับเราตลอดไป (Customer Value)
ว ัตถุประสงค์
ั ันธ์ก ับลูกค้า (CRM)
1. เพือ
H เพิม
 พูนความรู ้ ความสามารถ ในเรือ
 งการบริหารความสมพ
ั ผัส (Touch points)
2. การสร ้าง การรักษาลูกค ้า (Customer Retention) การกําหนดจุดสม
ั
้
ิ ธิผล
3. เพือ
H สร ้างสายสมพันธ์กบ
ั ลูกค ้าและนํ าไปใชในการปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ั พันธ์กบ
1. สามารถอธิบายและเข ้าใจความสาํ คัญการบริหารความสม
ั ลูกค ้า (Customer Relationship
Management) กับธุรกิจในปั จจุบน
ั
2. ทราบและเข ้าใจ Model: องค์ประกอบของ CRM
3. ทราบและเข ้าใจเทคโนโลยีทเีH หมาะสม ( Electronics) กับการเก็บรักษาลูกค ้า (Retention)
4. สามารถใช ้ CRM ให ้เหมาะสมกับลูกค ้าแต่ประเภท
ั พันธ์ (Action)
5. สามารถกําหนดโปรแกรมเพือ
H การสร ้างความสม
ั พันธ์กับลูกค ้า
6. สามารถกําหนดการประเมินการบริหารความสม
7. สามารถกําหนดขัน
[ ตอนการบริหารประสบการณ์ลก
ู ค ้า (Touch points)

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
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

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 5
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

19 ตุลาคม 2560
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ตุลาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี[
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีH 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีH 014-2-63503-8
H บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีH 0-2615-4479
ืH บริษัท เบอร์ตด
H หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังH จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
H ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไH ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัHวไป, การสร ้างแรงบันดาลใจ, How to motivate yourself
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

