หล ักสูตรอบรม กลยุทธ์เพิม
 ลูกค้าใหม่
“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค ้าหน ้าใหม่”

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

11 กรกฎาคม 2562
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ั
*สถานทีก
 ารจ ัดสมมนาอาจเปลี
ย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ ค ้า (Brand
พฤติกรรมของผูบ
้ ริโภคในปัจจุบ ันเปลีย
 นไป!!! โดยเฉพาะเรือ
^ งความจงรักภักดีในตราสน

Loyalty) ของผู ้บริโภคหาได ้ยากยิง^ นั ก ดังนั น
i หากนั กขายไม่รู ้จักขยายฐานลูกค ้าใหม่ ๆ ในขณะทีล
^ ก
ู ค ้าเก่าในมือเรา
i
ื
่ นีi
เปลีย
^ นสถานภาพเป็ นลูกค ้าใหม่ของคู่แข่ง ประกอบกับปริมาณการซอลดลงเนื^องจากสภาวะเศรษฐกิจทีถ
^ ดถอยเชน
่ งทางการแสวงหาลูกค ้า
เมือ
^ นัน
i ความสาํ เร็จในงานขายอาจไม่งา่ ยนัก ดังนัน
i นักขายทีด
^ ต
ี ้องตระเตรียมกลยุทธ์และชอ
ใหม่ทค
ี^ แ
ู่ ข่งคาดไม่ถงึ เพือ
^ สร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขัน
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
^ ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบเทคนิคและช่องทางการค ้นหาลูกค ้าใหม่ ๆ
2. เพือ
^ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิคต่างๆในการนํ าเสนอสาํ หรับลูกค ้าใหม่ให ้ตรงใจ
้
3. เพือ
^ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารประยุกต์ใชกลยุ
ทธ์และเทคนิคต่างๆเพือ
^ พัฒนางานขาย เพือ
^ เพิม
^ ลูกค ้ารายใหม่ ๆ
ให ้กับองค์กร
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. ขุมทรัพย์จากลูกค ้าใหม่
2. ลูกค ้า (ใหม่) อยู่หนใด...ค ้นพบ 7 เคล็ดลับ การค ้นหาลูกค ้าในรูปแบบใหม่ ๆ
3. กิจกรรม : ลูกค้า(ใหม่)หายไปไหน
4. ขัน
i ตอนการเปลีย
^ นผู ้มุง่ หวังมาเป็ นลูกค ้า (Prospect to Customer)
ึ ...12 ราศ ี ชว่ งชงิ ลูกค ้าจากคูแ
5. เทคนิคเปิ ดศก
่ ข่ง
6. สร ้างความความพร ้อมในการติดต่อลูกค ้ารายใหม่
7. จริตในการนัดหมายลูกค ้าใหม่อย่างได ้ผล
้ ตพิชต
ิ นัดหมาย
8. กิจกรรม: ใชจริ
9. เทคนิคการเปิ ดใจและสร ้างความจริงใจ...ต่อลูกค ้าใหม่
10. ขายลูกค ้ารายใหม่....ง่ายอย่างทีค
^ ด
ิ
ิ โจทย์ลก
• เฉลยข ้อสอบ…พิชต
ู ค ้า(ใหม่)
• ข ้อแนะนํ าในการสร ้างลูกค ้าใหม่
11. สรุปคําถามและคําตอบ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

กรกฎาคม 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)
26 มิถน
ุ ายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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 ดังนีi
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที^ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน 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
^ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสัง^ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง^ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี^ จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
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
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, งานขาย, การตลาด, กลยุทธ์, เพิม
^ ลูกค ้า, ลูกค ้าใหม่, กลยุทธ์, ช่องทาง, การแสวงหา, นัดหมาย, ได ้ผล
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

