การขจ ัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง
ี
และการปิ ดการขายอย่างมืออาชพ

Professional Negotiation and Handling Objection Skills

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

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

3 พฤษภาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ\ ัดอบรมอาจเปลีย\ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลักสูตรนีไf ด ้พัฒนาขึน
f มาเพือ
\ ให ้ทีมขาย ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการจัดการข ้อโต ้แย ้งและเจรจาต่อรองอย่างมือ
อาชีพ การวิเคราะห์ลูกค ้าอย่างเข ้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก ้ปั ญหา แก ้สถานการณ์ การทํากิจกรรมด ้าน
ั มนาจะสามารถประยุกต์
การจัดการข ้อร ้องเรียนและการเจรจาต่อรองทีป
\ ระยุกต์ขน
ึf ให ้สมจริง เมือ
\ จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
และต่อยอดความรู ้ด ้านนีไf ด ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
\ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการจัดการข ้อโต ้แย ้งและการเจรจาต่อรองอย่าง
ิ ธิภาพ อย่างได ้ผล เพือ
่ ารเป็ นนักขายมืออาชพ
ี
มีประสท
\ ก ้าวสูก
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. เพือ
\ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ\ ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. เข ้าใจลูกค ้า มองให ้ทะลุ
2. ขัน
f ตอนและการบริหารจัดการลูกค ้าในการขาย
3. การจัดการข ้อโต ้แย ้ง
3.1
ลักษณะของข ้อโต ้แย ้ง
3.2
แนวทางการจัดการ
3.3
ตัวอย่างคําพูดในการจัดการข ้อโต ้แย ้ง
4. กิจกรรม การรับมือเมือ
\ ลูกค ้าโต ้แย ้ง
5. การเจรจาต่อรอง
5.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง
้
- การวิเคราะห์ปัจจัยทีน
\ ํ ามาใชในการเจรจาต่
อรอง
5.2 การเตรียมตัวให ้พร ้อมก่อนเจรจา
- สถานการณ์ของคู่เจรจา
- การกําหนดตารางการเจรจาต่อรอง
5.3 กลยุทธ์การเจรจาแบบลืน
\ ไหล
- การสาํ รวจความต ้องการคูเ่ จรจา
- การพิจารณาข ้อเสนอ
- การแลกเปลีย
\ นข ้อตกลง
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

- ขอบเขตของการต่อรอง
5.4 สงิ\ ทีค
\ วรและไม่ควรทํา
5.5 ทัศนคติทด
ี\ ใี นการเจรจาต่อรอง
5.6 การยุตก
ิ ารเจรจา
5.7 กิจกรรมการเจรจาต่อรอง
6. สรุปคําถามและคําตอบ

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

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 18
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

3 พฤษภาคม 2562

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)
เมษายน 2562 (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 ดังนีf
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 ทีจ่าย (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
\ 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
ื 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.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, ทักษะการจัดการข ้อโต ้แย ้ง , เจรจาต่อรอง, ปิ ดการขาย, มืออาชีพ, ทัศนคติ, การวิเคราะห์

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

