Customer Focus on Sales
อ่านและวิเคราะห์ลก
ู ค ้าในงานขายและบริการ

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

9 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
X ัดอบรมอาจเปลีย
X นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ความต ้องการของลู ก ค ้าเป็ นส งิX ทีXจํ า เป็ นอย่ า งยิXง ทีXพ นั ก งานจะต ้องทราบ เพืX อ ให ้สามารถตอบสนองและ
ให ้บริการได ้อย่างตรงจุดตรงประเด็ น แต่ปัญหาทีพ
X บคือ พนั กงานสว่ นใหญ่ไม่สามารถค ้นหาความต ้องการของลูกค ้า
ได ้ หรือ หาได ้.....แต่ไม่รู ้จะตอบสนองความต ้องการนั น
Z ได ้อย่างไร
หลักสูตรนีZ จึงได ้พัฒนาขึน
Z มาเพือ
X ให ้พนักงาน ได ้เรียนรู ้เทคนิคและหลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต ้องการ
้
ของลูกค ้า และประเภทของลูกค ้าได ้ รวมถึงการใชเทคนิ
คและหลักจิตวิทยาเพือ
X บริหารจัดการลูกค ้าได ้อย่างถูกต ้อง
ผ่านการทํากิจกรรม Role Play และการทํา Workshop เมือ
X จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอด
ความรู ้ด ้านนีZได ้ด ้วยตนเอง
U

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการ เทคนิค และจิตวิทยาในการวิเคราะห์ Customer Need Analysis
ิ ธิภาพ
ได ้อย่างมีประสท
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ ไปใชให
U

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. เจาะลึกความต ้องการของลูกค ้าระด ับภาพใหญ่ (Makro)
2. เปิ ดกรุ DNA ความต ้องการของลูกค ้าระด ับบุคคล (Micro)
3. แยกให ้ออกระหว่าง ปัญหา และ ความต้องการ ของลูกค ้า
4. กิจกรรม ระดมสมองค ้นหา ปั ญหา และ ความต ้องการลูกค ้า
้
5. การอ่าน พฤติกรรม ลูกค ้า เพือ
X นํ ามาใชในการวิ
เคราะห์ความต ้องการ
• ผ่านการพบตัว
ั ท์
• ผ่านทางโทรศพ
6. Role Play สุดยอดการอ่านพฤติกรรมลูกค ้า เพือ
X ให ้สนองความต ้องการได ้อย่างตรงประเด็น
7. การวิเคราะห์ประเภทลูกค้าทีห
X ลากหลาย
8. กิจกรรม: การบริหารจัดการ ลูกค ้าหลากหลายรูปแบบ เพือ
X สร ้างความพอใจสูงสุด (พร ้อมเทคนิคเพิม
X เติม)
9. การวิเคราะห์ความต ้องการด ้วยการ ถาม อย่างแยบยล
ิ ใจ
10. เรียนรู ้ ขัน
Z ตอนการตัดสน
ิ ใจ และ ความพอใจของลูกค ้า
11. ปั จจัยอืน
X ๆ ทีเX กีย
X วข ้องกับการตัดสน

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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

12. การตอบสนองความต ้องการ
• ภาษากาย ภาษาวาจา ภาษาใจ
• ภาษาใจ
ิ ใจลูกค ้า
13. กิจกรรม รวมมิตร พิชต
14. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 9
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

มกราคม 2561

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

ธ ันวาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

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 ดังนีZ
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัทของท่าน และชือ
X หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
X า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีX 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
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
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บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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