หล ักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าด้วยการสร้าง
และร ักษาฐานลูกค้า
Strategic Customer Management

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

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

23 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
U ัดอบรมอาจเปลีย
U นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ ทุกวันนี^ แนวความคิดทีท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเชน
U ก
ุ คนควรต ้องคํานึงถึง คือ ลูกค้าคือ
ื^ สน
ิ ค ้าและบริการ
ิ ทีต
ทร ัพย์สน
 อ
้ งหาเพิม
 และร ักษาไว้ให้งอกเงย เนืUองจากเขาทํารายได ้ให ้กับองค์กรจากการซอ
รวมถึงการแนะนํ าบอกต่อให ้คนอืน
U ทราบ ดังนั น
^ การบริหารลูกค ้า จึงเป็ นกลยุทธ์ทท
ีU ก
ุ องค์กรต ้องให ้ความสําคัญ ไม่วา่
ิ ค ้าและบริก าร
จะเป็ นการสร ้างและหาลูกค ้าใหม่ ขณะเดียวกันต ้องมีวธ
ิ ก
ี ารในการรั กษาลูกค ้าเก่าให ้จงรั ก ภักดีกับสน
เนือ
U งจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็ นพนั กงานขาย พนั กงานผู ้ให ้บริการ รวมถึงงบประมาณนัน
^ มีอยู่อย่างจํากัด
ความท ้าทายผู ้บริหาร และ พนั กงานทุกคน คือ จะทําอย่างไรทีจ
U ะทําให ้เราสามารถบริหารลูกค ้าให ้อยู่กับองค์กรให ้
ิ ค ้าและบริการ..... หลักสูตรนี^มค
นานแสนนานบนพืน
^ ฐานของความประทับใจต่อสน
ี ําตอบ
หลัก สูตรนี^ จึงได ้พั ฒนาขึน
^ มาเพืUอให ้ทีมนั กขาย ทีมผู ้ให ้บริก าร หัวหน ้าทีม ขาย ผู ้จัดการฝ่ ายบริก าร รวมถึง
ผู ้บริห ารในทุก ระดับ ได ้เรียนรู ้เทคนิค และ กระบวนการในการบริหารลูก ค ้าอย่างเป็ นระบบ กลยุทธ์ก ารหาลูกค ้าใหม่
และการสร ้างความสัมพันธ์กับลูกค ้าเก่าในระยะยาวเพือ
U รักษาฐานลูกค ้า เรียนรู ้หลักเกณฑ์ในการจัดความสําคัญ ของ
ลูก ค ้า ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค ้าแต่ละกลุ่ม เมือ
U จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุก ต์
และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
U ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค ้า
2. เพือ
U เรียนรู ้และกําหนดกําหนดกลยุทธ์ในการสร ้างและรักษาฐานลูกค ้า
้ ้อย่างเหมาะสมในงานทีรU ับผิดชอบ
3. เพือ
U ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้และประสบการณ์ทไีU ด ้ ไปประยุกต์ใชได
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. กรอบแนวคิดในการบริหารลูกค ้า
• ความสําคัญของลูกค ้าอยูท
่ ไีU หน
2. ประเภทของลูกค ้าในเชงิ ธุรกิจ
• Suspects
• Prospects
• Customers
• Clients
3. แนวทางการหาลูกค ้าใหม่
4. ขัน
^ ตอนการจัดการและบริหารลูกค ้าใหม่
• การเตรียมตัวและวางแผน
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

5.
6.

7.
8.
9.

• การเข ้าพบเพือ
U เสนอขาย
• การติดตามผลและบริการหลังการขาย
แนวทางการรักษาฐานลูกค ้า
ั พันธ์กับลูกค ้า (Customer Relationship Management)
• การบริหารความสม
• รูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค ้า
ั พันธ์กบ
ขัน
^ ตอนการบริหารความสม
ั ลูกค ้า
• สร ้าง
• รักษา
• ขยาย
• แพร่
ั พันธ์กบ
เทคนิคการปฏิสม
ั ลูกค ้า (Customer Interaction)
• Human Touch
• Non-Human Touch
ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารลูกค ้า
สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 23
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 8
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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)
กรกฎาคม 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 ดังนี^
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีU 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีU 014-2-63503-8
U บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีU 0-2615-4479
ืU บริษัท เบอร์ตด
U หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังU จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
U า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไU ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU 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, การบริหาร, สร ้างฐานลูกค ้า, เทคนิค,การสร ้างลูกค ้าใหม่,การรักษาฐานลูกค ้า, การหาลูกค ้าใหม่,การรักษาลูกค ้าเก่า,บริหารลูกค ้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.co.th

