ั!
ี ก ับการบริการชนเยี
PC มืออาชพ
ย
 ม
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

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

หล ักการและเหตุผล
่ นี] ลูกค ้ามีความต ้องการและลักษณะพฤติกรรมทีแ
ในโลกของการแข่งขันทีรT ุนแรงเชน
T ตกต่างกันหลายรูปแบบ การ
ั ทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสาํ หรับลูกค ้าทีแ
บริการและการขายโดยอาศย
T ตกต่างกัน ย่อมไม่ได ้ผล ดังนั น
] พนั กงาน
ขายจะต ้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทัง] ยุทธวิธท
ี แ
ีT ตกต่างกันสําหรับลูกค ้าในสถานการณ์ทแ
ีT ตกต่างกัน
หลักสูตรนีจ
] งึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
T ตอบสนองให ้ พนักงานขายPC ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขาย
และบริการให ้กับลูกค ้า ตัง] แต่การเข ้าใจลูกค ้า การบริหารจัดการกับลูกค ้าในแต่ละสถานการณ์ให ้เหมาะสม รวมถึงการ
ปิ ดการขาย
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งเทคนิคการขาย และ เทคนิคการบริการกับลูกค ้าในหลากหลายสถานการณ์
้
ิ ธิภาพ
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการทํ
างานได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Module 1: การขายในฐานะทีป
 รึกษา หรือ ผูช
้ ํานาญการ
1. บทบาท และ หน ้าทีข
T อง PC
(สร ้างความเข ้าใจและให ้ตระหนั กถึงหน ้าทีท
T ต
ีT ้องทํา)
] สินค ้าหน ้าร ้าน
2. เรียนรู ้และเข ้าใจความต ้องการของลูกค ้าทีม
T าซือ
3. เรียนรูล
้ ก
ู ค้าในหลากหลายสถานการณ์
ิ ลูกค ้า)
(เรียนรู ้ลูกค ้าอย่างเข ้าใจพร ้อมวิธก
ี ารพิชต
Role Play 1 การขายในสถานการณ์ 1
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
T เติมจากวิทยากร)
Module 2: การขายอย่างเป็นขนตอน
ั!
4. ขนตอนการขายอย่
ั!
างเป็นระบบ
ี )
(สร ้างให ้นั กขาย ให ้ขายอย่างมืออาชพ
ืT มัTนให ้กับลูกค ้า
5. ข ้อควรปฏิบัตใิ นขณะขายเพือ
T สร ้างความเชอ
ี ทีล
ืT มัTน)
(สงิT ทีน
T ั กขายต ้องทํา เพือ
T ให ้เป็ นนั กขายมืออาชพ
T ูกค ้าให ้ความเชอ
6. การทบทวนการขาย
(ขายได ้หรือ ไม่ได ้ มาจากสาเหตุอะไรบ ้าง)
Role Play 2 การขายในสถานการณ์ 2
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
T เติมจากวิทยากร)
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

ี
Module 3: บริการอย่างมืออาชพ
ั พันธ์กับลูกค ้าเพือ
ื] ซาํ]
7. การสร ้างสม
T ให ้ลูกค ้ากลับมาซอ
ิ
8. การพิชตใจลูกค้าด้วยจริตแห่งการบริการ
9. Tips แห่งการบริการทีล
T ก
ู ค ้าประทับใจ
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 19
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 4
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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

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 ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 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
ื เงินทีไT 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

อบรม, สัมมนา, ขาย, ตลาด, การบริการ, ทักษะ, เทคนิค, PC, หน ้าร ้าน, พนักงานขาย
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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