พน ักงานขาย…ห ัวใจบริการ
Service-minded Sales Persons

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
W จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
W ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

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

หล ักการและเหตุผล
่ นี_!! การขายสน
ิ ค ้าด ้วยฝี มือเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ “การขายด้วยห ัวใจที
ในยุคแห่งการแข่งขันเชน
เต็มเปี ยมด้วยความเต็มทีแ
 ละเต็มใจให้บริการ” เป็ นสงิW ทีจ
W ําเป็ นอย่างมากต่อการสร ้างความประทับใจและการสร ้าง
ความพึงพอใจให ้แก่ลก
ู ค ้า เนือ
W งจาก ลูกค ้ามีความต ้องการ และได ้รับข ้อมูลข่าวสารมากขึน
_ สิงW ทีเW ป็ นคําถามอยู่ในใจผู ้
ให ้บริการ รวมทัง_ ผู ้บริหารคือ ทําอย่างไรจึงจะเรียกว่า “พน ักงานขายห ัวใจบริการ” หลักสูตรนี_มค
ี ํ าตอบให ้กับผู ้เข ้า
อบรมแน่ นอน
หลั กสูตรนี_ จึงได ้พั ฒนาขึน
_ มาเพืWอสร ้างทัศ นคติทด
ีW ีในการมีจ ต
ิ สํานึกในการบริการ (Service
ิ ค ้าอย่างมือ
Mind) ค ้นพบเทคนิคในการเข ้าใจลูกค ้าให ้มากขึน
_ เรียนรู ้การจัดการกับลูกค ้า เสริมเทคนิคการขายสน
ี ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสรรสร ้างงานขายและงานบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค ้า เมืWอจบการอบรม ผู ้
อาชพ
เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการขายและการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
W สร ้างทัศนคติทด
ีW ต
ี อ
่ งานบริการ
ี
2. เพือ
W ได ้ทราบหลักการยุทธวิธแ
ี ละเทคนิคด ้านการบริการอย่างมืออาชพ
้ ้จริง ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
3. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไW ด ้ ไปใชได
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Module 1: สร้าง DNA สายพ ันธุใ์ หม่ในการบริการ
1. Service Attitude ทีพ
W นั กงานขาย...พึงควรมี
2. การสร ้าง DNA ของ Service Attitude ด ้วยการเรียนรู ้ความต ้องการและความคาดหวังของลูกค ้า
3. กิจกรรม - การสร้าง DNA ของ Service Attitude ผ่านการวิเคราะห์ความคาดหว ังลูกค้า
4. กระตุก กระตุ ้น และ ปรับเปลียW น Service Attitude
Module 2: บริการด้วยห ัวใจ .............ใคร ใครก็ร ักคุณ
5. องค์ประกอบการบริการ - เรียนรู ้องค์ประกอบของงานบริการ เพือW สร ้างงานบริการให ้ตรงใจลูกค ้า
6. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า- เพือ สร้างความประท ับใจไม่รล
ู้ ม
ื
6.1 การต ้อนรับและทักทาย
6.2 กาสอบถามความต ้องการของลูกค ้า
6.3 การดําเนินการ
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

6.4 การสง่ ลูกค ้า
7. การวิเคราะห์ประเภทลูกค้าทีห
 ลากหลาย
8. การบริการกับลูกค ้าในแต่ละประเภท พร ้อมเทคนิคเพิมW เติม
9. กิจกรรม: การให้บริการก ับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (พร้อมเทคนิคเพิม
 เติม)
• ฝึ กฝนทัก ษะการฟั ง เน ้นในเรืWองการฟั งลูกค ้าจบ และให ้เข ้าใจก่อนตอบไม่ทก
ึ ทักคํ าถามและตอบไป
แบบผิดๆ
10.
คําพูดทีค
 วรใชใ้ นการให้บริการลูกค้า– ฝึ กฝนคําพูดด้วยจริต
11.
กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบ ัติอย่างเข้าใจลูกค้า
(ปฏิบ ต
ั ิ พร้อ มให้เ ทคนิค /
ความเห็ น เพิม
 เติม จากวิท ยากร เพือ ให้ส ามารถบริก ารได้
อย่างดีเลิศ)
12.
สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
W เติมตามทีผ
W ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 28
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 13
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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

พฤษภาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

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 บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
W 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
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
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
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, พนักงานขาย, หัวใจบริการ
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

