Professional Telesales
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

7 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล:

*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลั ก สู ต รนีW ไ ด ้พั ฒ นาขึWน มาเพื[ อ ให พ
้ นั ก งานขาย พนั ก งานรั บ โทรศั พ ท์ (Telesales) หรือ ศู น ย์บ ริก ารลู ก ค ้า (Call
Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจความต ้องการและพฤติกรรมของลูกค ้าทีต
[ ด
ิ ต่อ ผ่าน
โทรศั พ ท์ ระดมสมองทํ ากิจกรรมประยุก ต์ก ารขายและการให ้บริก ารผ่า นโทรศั พ ท์อย่ างเป็ นระบบ ให ้สามารถสร ้าง
ยอดขาย และ สร ้างความพึงพอใจให ้ลูก ค ้าได ้ เมือ
[ จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้
้
ั ท์ได ้ด ้วยตนเอง
ด ้านการใชโทรศ
พ
ว ัตถุประสงค์:
ั ท์
1. เพือ
[ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด ้านการขายและการให ้บริการผ่านโทรศพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ทังW ในด ้าน
2. เพือ
[ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ[ ด ้ ไปใชให
ยอดขายและการสร ้างความพอใจให ้ลูกค ้า
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
ื[ สารทางโทรศพ
ั ท์
ความสําคัญของการสอ
้
ั ท์
ความต ้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค ้าในการใชโทรศ
พ
ั ท์
ขัน
W ตอนการปฏิบต
ั ด
ิ ้านการขายและการบริการทางโทรศพ
เทคนิคการให ้บริการทีป
[ ระทับใจทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟั ง เน ้นในเรือ
[ งการฟั งลูกค ้าจบ และให ้
เข ้าใจก่อนตอบไม่ทก
ึ ทักคําถามและตอบไปแบบผิดๆ
ั มิตรผ่านโทรศพ
ั ท์”
5. กิจกรรม “บริการกระชบ
6. เทคนิคการขายให ้น่าสนใจจนลูกค ้าไม่ปฏิเสธการฟั ง
7. เทคนิคการเตรียมตัวเพือ
[ ขายและให ้บริการอย่างมัดใจลูกค ้า
8. เทคนิคการหาปั ญหาและสิง[ ทีค
[ ้างคาใจลูกค ้า
9. มารยาทและสงิ[ ทีค
[ วรปฏิบัต ิ
ั ท์
10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานทีข
[ ายและให ้บริการทางโทรศพ
ั ท์”
11. กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศพ
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ
1.
2.
3.
4.

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.com

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 7
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 23
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

พฤศจิกายน 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)
ตุลาคม 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

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีW
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที[ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที[ 014-2-63503-8
[ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที[ 0-2615-4479
ื[ บริษัท เบอร์ตด
[ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง[ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
[ ่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
ื เงินทีไ[ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ 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, การตลาด, Professional, Telesales, พนักงานรับโทรศัพท์, ศูนย์บริการลูกค ้า, ขายทางโทรศัพท์, เทคนิคในการเข ้าใจความต ้องการของ
ลูกค ้า, การสร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้า

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.com

