ั
เทคนิคการขายทางโทรศพท์
Professional Telesales
วิทยากร: อาจารย์ ไพร ัช วน ัสบดีไพศาล
ปริญญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษให ้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็ นทีป
T รึกษาให ้กับทังU ภาครัฐและเอกชนด ้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม ้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วส
ิ , บจก. นํUานมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริน
U ติงU เทคโนโลยี, บจก. ปั งU ง่วนหลี มีความชํานาญมากด ้วยประสบการณ์ตรง

24 ธ ันวาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล:
หลั ก สูต รนีUไ ด ้พั ฒ นาขึน
U มาเพืTอ ให ้พนั ก งานขาย พนั ก งานรั บ โทรศั พ ท์ (Telesales) หรือ ศู น ย์บริก ารลู ก ค ้า (Call
Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจความต ้องการและพฤติกรรมของลูกค ้าทีต
T ด
ิ ต่อผ่าน
โทรศัพ ท์ ระดมสมองทํ ากิจกรรมประยุก ต์การขายและการให ้บริก ารผ่ านโทรศั พ ท์อ ย่างเป็ นระบบ ให ้สามารถสร ้าง
ยอดขาย และ สร ้างความพึงพอใจให ้ลูก ค ้าได ้ เมืTอจบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้
้
ัพท์ได ้ด ้วยตนเอง
ด ้านการใชโทรศ
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด ้านการขายและการให ้บริการผ่านโทรศัพท์
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ทังU ในด ้าน
ยอดขายและการสร ้างความพอใจให ้ลูกค ้า
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
ืT สารทางโทรศพ
ั ท์
ความสําคัญของการสอ
้
ั ท์
ความต ้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค ้าในการใชโทรศ
พ
ั ท์
ขัน
U ตอนการปฏิบต
ั ด
ิ ้านการขายและการบริการทางโทรศพ
ั
เทคนิคการให ้บริการทีป
T ระทับใจทางโทรศพท์ - รวมถึงทักษะการฟั ง เน ้นในเรือ
T งการฟั งลูกค ้าจบ และให ้
เข ้าใจก่อนตอบไม่ทก
ึ ทักคําถามและตอบไปแบบผิดๆ
ั มิตรผ่านโทรศพ
ั ท์”
5. กิจกรรม “บริการกระชบ
6. เทคนิคการขายให ้น่าสนใจจนลูกค ้าไม่ปฏิเสธการฟั ง
7. เทคนิคการเตรียมตัวเพือ
T ขายและให ้บริการอย่างมัดใจลูกค ้า
8. เทคนิคการหาปั ญหาและสงิT ทีค
T ้างคาใจลูกค ้า
T
ิ
9. มารยาทและสงทีค
T วรปฏิบัต ิ
ั ท์
10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานทีข
T ายและให ้บริการทางโทรศพ
11. กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ

1.
2.
3.
4.

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

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (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

24 ธ ันวาคม 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
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

9 ธ ันวาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

ั
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
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T 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
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT 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, Professional, Telesales, พนักงาน, รับโทรศัพท์, ศูนย์บริการ, ลูกค ้า, ทางโทรศัพท์
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

