ั ันธ์ทเี ป็นเลิศ
หล ักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าสมพ
(CRM)
วิทยากร: อาจารย์สก
ุ จ
ิ ตรียท
ุ ธว ัฒนา
ปริญญาโท การจ ัดการ (ภาคร ัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาล ัยคริสเตียน
ปริญญาตรี ร ัฐศาสตร์ มหาวิทยาล ัยรามคําแหง
ประสบการณ์ดา้ นการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

4 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล

*สถานทีจ
C ัดอบรมอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

ั L กว่าคูแ
ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพือ
C สร ้างความแตกต่างอย่างเหนือชน
่ ข่งในการแย่งชงิ สว่ นแบ่ง
ิ ค ้าประเภทเดียวกันหรือบางครังL อาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาด
ทางการตลาดมีความจําเป็ นอย่างยิงC สาํ หรับสน
ทีต
C ้องการเป็ นผู ้นํ าทางการตลาด ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์ทางด ้านราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด ้านการ
สง่ เสริมด ้านการขายและการตลาด โดยได ้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค ้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมา
เป็ นเทคโนโลยี ลํLาทันสมัยเข ้ามาประยุกต์ใช ้อยูต
่ ลอดเวลา เพือ
C ให ้ได ้เป้ าหมายสุดท ้ายในด ้านการเพิม
C ยอดขาย มีผล
ืL จากลูกค ้าใหม่และซอ
ืL ซาํL จากลูกค ้าเดิมให ้มากขึน
กําไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึน
L พยายามสร ้างพฤติกรรมการซอ
L แต่ใน
ิ ค ้า ควรจะคํานึงถึงเทคนิคความ
ความเป็ นจริงแล ้วกลยุทธ์ในการสร ้างความแตกต่างนั น
L นอกจากความแตกต่างด ้านสน
ั
C ความได ้เปรียบและรักษา
แตกต่างในด ้านบริการทีเC ป็ นการสร ้างระบบการบริหารลูกค ้าสมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ
ิ ค ้าและตราองค์กร การสร ้างความประทับใจ
ลูกค ้า สามารถครองใจให ้อยูก
่ บ
ั เราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีตอ
่ ตราสน
ในการบริการด ้วยใจทีเC ป็ นเลิศ จึงเป็ นพันธะกิจหรือ กลยุทธ์สาํ คัญทีจ
C ะสร ้างความสําเร็จให ้กับเราและองค์กรได ้ใน
ระยะยาวในเชงิ การแข่งขันทางธุรกิจ
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความรู ้ ความเข ้าใจและสร ้างมาตรฐานการให ้บริการทีป
C ระทับใจได ้
สร ้างทัศนคติทด
ีC ใี นงานให ้บริการลูกค ้า
เรียนรู ้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร ้างความประทับใจให ้ลูกค ้า
ิ ค ้าและ
เรียนรู ้เทคนิคการบริการด ้วยใจ เพือ
C ครองใจ และสร ้างความประทับใจในการจงรักภักดีตอ
่ ตราสน
องค์กร
เรียนรู ้เทคนิคการจัดการและการแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้า
ั พันธ์ ทังL ระบบในรูปแบบต่างๆเพีอ
เรียนรู ้ และทําความเข ้าใจกับการสร ้างระบบการบริหารลูกค ้าสม
C สร ้างความ
ประทับใจให ้เป็ นรูปธรรมทีส
C ามารถลงมือปฏิบต
ั ไิ ด ้

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop

1) แนวโน ้มและความสําคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ
ั พันธ์
บริการทีด
C เี ลิศต ้องบริการลูกค ้าแบบสร ้างความสม
Workshop : CRM Process Problem
2)
3)

ทัศนคติ และภูมค
ิ ุ ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคูแ
่ ข่ง)
ความคาดหวังการบริการจากลูกค ้า(ตอบสนองได ้ทุกระดับ)

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

4)
5)
6)
7)
8)
9)

จิตสาํ นึกการบริการด ้วยใจ Service mind ทีไC ด ้ใจลูกค ้า
ั พันธ์ทไีC ม่ควรมองข ้าม
จุดอ่อนการบริการลูกค ้าสม
ั พันธ์ในระยะยาว
เคล็ดลับการเพิม
C คุณภาพการบริการลูกค ้าสม
้ ้นธ์ทงั L กับลูกค ้าภายใน และลูกค ้าภายนอก
การสร ้างความสมพ
้
ั พันธ์ทงั L ระบบ
เสนทางการสร
้างระบบการบริหารลูกค ้าสม
ั พันธ์ลก
ความสําคัญของ CRM ทีเC ป็ นกระบวนการสร ้างความสม
ู ค ้า
Workshop : CRM Process Analysis

10) ยกระดับการบริหารลูกค ้าสมั พันธ์จากพืนL ฐานถึงระดับสูง (CRM , CEM และ CPM)
11) วิธกี ารจัดเก็บข ้อมูลในการติดตามและดูแล(สร ้างความประทับใจ)
12) การรับมือกับสถานการณ์ทยีC ากลําบาก : คําต่อว่าจากลูกค ้า
Workshop : CRM Process Solution
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
เหมาะสําหรับผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู ้ทีม
C ส
ี ว่ นเกีย
C วข ้องในการนํ าไปพัฒนา และฝึ กอบรม
ั พันธ์แนวใหม่
และบุคคลทัวC ไปทีส
C นใจในด ้านการบริการลูกค ้าในเชงิ การบริหารลูกค ้าสม
วิธก
ี ารและรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู ้ = 40%
- กิจกรรมประกอบการเรียนรู ้ (Learning in Action)
- การแลกเปลีย
C นความคิดเห็น และฝึ กปฏิบต
ั ริ ่วมกัน (Workshop)
- สรุปทบทวนบริบทและถามคําถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข ้าใจ

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

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

4 มกราคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
20 ธ ันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีL
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
C า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
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

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, การบริการ, ทักษะ, เทคนิค

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

