การขายและบริการอย่างทีป
 รึกษา
วิทยากร: อาจารย์ ไพร ัช วน ัสบดีไพศาล
ปริญญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษให ้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็ นทีป
T รึกษาให ้กับทังU ภาครัฐและเอกชนด ้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม ้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วส
ิ , บจก. นํUานมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริน
U ติงU เทคโนโลยี, บจก. ปั งU ง่วนหลี มีความชํานาญมากด ้วยประสบการณ์ตรง

31 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดสัมมนาอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีU ลูกค ้าของแต่ละธุรกิจมีความต ้องการทีเT ฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป
ในโลกของการแข่งขันทีรT ุนแรงเชน
พนั กงานต ้องมีทก
ั ษะในการเข ้าใจลักษณะธุรกิจและความต ้องการของลูกค ้า จนสามารถเสนอแนะ และ ให ้ข ้อมูลทีเT ป็ น
ึ ว่า เราไม่ได ้ขายหรือให ้บริการอย่างขอให ้เสร็จไปที แต่เราเป็ น ทีป
ประโยชน์กบ
ั ลูกค ้า จนลูกค ้ารู ้สก
T รึกษา หรือ เป็ นคู่
ืT ใจ มัTนใจ รู ้สก
ึ สม
ั ผัสได ้ถึงบริการทีแ
แท ้ทางธุรกิจ (Business Partners) ผลทีเT กิดขึน
U คือ ลูกค ้าจะไว ้เนือ
U เชอ
T ตกต่างจาก
คูแ
่ ข่ง จนไม่กล ้าจะหนีไปไหน
หลั ก สูต รนีUจ ึง ได ้พั ฒ นาขึน
U มาเพืTอ ตอบสนองให ้ พนั ก งานขาย พนั ก งานให ้บริก าร หั วหน ้าพนั ก งานขาย และ
หัวหน ้าทีมบริการ ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์ จริง ใน การขายและให ้บริการอย่างทีป
T รึกษากับลูกค ้า ตังU แต่การ
เข ้าใจลัก ษณะธุร กิจ และ ความต ้องการของลูก ค ้า เข ้าใจลั ก ษณะการขายและการให ้บริก ารอย่างทีTปรึก ษา การทํ า
Workshop การขายและให ้บริการอย่างทีป
T รึกษา เมือ
T จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ใน
เรือ
T งนีU ได ้ด ้วยด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งการขายและให ้บริการอย่างถูกอกถูกใจลูกค ้า
้
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนําความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการขายและให
้บริการกับลูกค ้าให ้เหมาะกับตนเอง
ิ
ได ้อย่างมีประสทธิภาพ
3. เพือ
T สร ้างภาพลักษณ์ทด
ีT ใี ห ้กับองค์กร จนกลายเป็ นจุดได ้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. ความหมายและความสาํ คัญของการขายและให ้บริการ
2. เข ้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค ้า
3. วิเคราะห์สถานการณ์ ความต ้องการของลูกค ้าและการรับมือลูกค ้าแต่ละประเภท
4. คุณภาพทีล
T ูกค ้าต ้องการ
5. กิจกรรม Workshop: การขายและการให้บริการ 1
6. ขัน
U ตอนการขายและการให ้บริการ
• การเสาะหาลูกค ้าในงานบริการ
• การเตรียมตัวของพนักงาน
• การนัดหมาย
• การเปิ ดการสนทนา
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

• การวิเคราะห์หาความต ้องการลูกค ้า
• การนํ าเสนอบริการทีจ
T ะให ้กับลูกค ้าอย่างได ้ผล(สาํ หรับลูกค ้ากลุ่มและแบบตัวต่อตัว)
• การตอบคําถามและข ้อโต ้แย ้ง
• การเจรจาต่อรอง
• การปิ ดการเจรจา
• การติดตามผลและบริการหลังการขาย
7. มิตข
ิ องคําปรึกษาทีจ
T ําเป็ นแก่ลก
ู ค ้า
ิ ใจ
8. สุดยอดเทคนิคการโน ้มน ้าวลูกค ้า เพือ
T การตัดสน
9. มิตข
ิ องการตัดสินใจของลูกค ้า
10. ปั จจัยทีม
T ผ
ี ลต่อความสาํ เร็ จ
11.
กิจกรรม Workshop: การขายและการให้บริการ 2
12. ประโยชน์ของคําปรึกษา
13. สรุป คําถามและคําตอบ

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

ชําระภายใน 31
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 15
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

ตุลาคม 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

ตุลาคม 2561 (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

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
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 ทีจา่ ย (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 ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ 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:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT 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, งานขาย, งานบริการ, ทีป
T รึกษา, โน ้มน ้าว, เจรจาต่อรอง

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

