HIPO

หล ักสูตรอบรม Key Account Management: KAM
เทคนิคการบริหารลูกค ้ารายสาํ คัญ

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

30 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ ทุกวันนีU แนวความคิดใหม่ทท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเชน
ีT ก
ุ คนควรต ้องคํานึงถึง คือ ลูกค ้าในแต่
ละรายมีความสาํ คัญไม่เท่ากัน เนือ
T งจากเขาทํารายได ้ให ้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนัน
U การบริหารลูกค ้ารายสําคัญ หรือ
ํ
ลูกค ้าทีส
T ร ้างรายได ้ให ้เราสูง จึงเป็ นกลยุทธ์ทท
ีT ก
ุ องค์กรต ้องให ้ความสาคัญ เนือ
T งจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่วา่ จะ
เป็ นพนักงานขาย พนั กงานผู ้ให ้บริการ รวมถึงงบประมาณนัน
U มีอยู่อย่างจํากัด ความท ้าทายผู ้บริหาร และ พนักงานทุก
ิ ค ้า
คน คือ จะทําอย่างไรทีจ
T ะทําให ้ลูกค ้ารายสาํ คัญอยูก
่ บ
ั องค์กรให ้นานแสนนานบนพืน
U ฐานของความประทับใจต่อสน
และบริการ..... หลักสูตรนีUมค
ี ําตอบ
หลักสูตรนีU จึงได ้พัฒนาขึน
U มาเพือ
T ให ้ทีมนักขาย ทีมผู ้ให ้บริการ หัวหน ้าทีมขาย ผู ้จัดการฝ่ ายบริการ รวมถึงผู ้บริหารใน
ั พันธ์
ทุกระดับ ได ้เรียนรู ้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค ้ารายสําคัญอย่างเป็ นระบบ การสร ้างความสม
ในระยะยาวเรียนรู ้หลักเกณฑ์ในการจัดความสาํ คัญของลูกค ้าระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค ้าราย
ั มนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้ด ้วยตนเอง
สาํ คัญเมือ
T จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค ้ารายสาํ คัญ (Key Account Management:
KAM)
2. เพือ
T ทํากิจกรรมทีเT กีย
T วกับ การบริหารลูกค ้ารายสําคัญ
้ ้อย่างเหมาะสมในงานทีรT ับผิดชอบ
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้และประสบการณ์ทไีT ด ้ ไปประยุกต์ใชได
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. มุมมองของความสาํ เร็จของธุรกิจในยุคนีU
• ความสําเร็จของธุรกิจในยุคนีU พิจารณาจากอะไร
ั กฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept
2. เปลีย
T นแนวคิดการมองลูกค ้า โดยอาศย
• ลูกค ้าทุกรายสําคัญเท่ากัน หรือไม่
• ใครคือ ลูกค ้ารายสาํ คัญของธุรกิจ
3. กิจกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลูกค ้ารายสําคัญของธุรกิจของคุณ”
4. ตัวอย่างการบริหารลูกค ้ารายสาํ คัญในโลกธุรกิจ
5. การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค ้ารายสาํ คัญ
้
• เกณฑ์ทวัT ไปทีน
T ํ ามาใชในการแบ่
งประเภทลูกค ้ารายสําคัญ
• เกณฑ์ทเีT หมาะสมกับธุรกิจของคุณ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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6. กิจกรรม Workshop: “การแบ่งประเภทของลูกค ้ารายสําคัญ”

7. มิตก
ิ ารเรียนรู ้ และ เข ้าใจธุรกิจของลูกค ้ารายสาํ คัญ
8. วิเคราะห์ความต ้องการ และ ความคาดหวัง ทีแ
T ท ้จริงของลูกค ้ารายสาํ คัญ
• Quality ทีK
T ey Account ต ้องการ
9. ลําดับ/ ขัน
U ตอนการสร ้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค ้ารายสําคัญ
• Partnership Concept
10. การวางแผน และ การสร ้างกลยุทธ์บริหารลูกค ้ารายสําคัญ (Key Account Planning and Strategy)
• Business Review และ Action plan
11. กิจกรรม Workshop: “การสร ้างกลยุทธ์สาํ หรับลูกค ้ารายสาํ คัญ สําหรับธุรกิจของคุณ”
12. เครือ
T งมือในการบริหารลูกค ้าคนสาํ คัญ และการนํ าไปใช ้
13. การจัดทีมงาน และ การปรับเปลีย
T นโครงสร ้างองค์กร ในการให ้บริการลูกค ้ารายสําคัญ
• บทบาทของ Key Account Manager
• การจัดตังU Key Account Service Team
14. คําถามและคําตอบทีผ
T ู ้เรียนต ้องการรู ้
ั มนาต ้องการรู ้
15. สรุปคําถามคําตอบทีผ
T ู ้เข ้าสม

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 30
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

ตุลาคม 2561

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

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

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 (สํานั กงานใหญ่)
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

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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HIPO
อบรม, สัมมนา, การขาย, การตลาด, กระบวนการ, บริหารลูกค ้า, สร ้างความสัมพันธ์, ระยะยาว, หลักเกณฑ์, ความสําคัญ, ลูกค ้า,Key
Account,Management

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

